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Tato kniha obsahuje 527 stran.
Zachycuje dějiny obce od roku 1966.
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od L.P. 1966.
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Nechť cokoli zde psáno bude
by mé rodné obci jen ke cti vždy bylo,
však jakko-li přála bych si, aby zde
ruka má a pero mé jen chválou oplývalo,
přece jen ať pravda v každém řádku je,
byť dobrá bude, či zlá neb i smutná;
však přeji já si ze srdce vřele,
aby vesnička má rodná a milá
dnes a po všechna léta budoucí
děti svoje vedla k lásce, svornosti a cti.

Prosinec 1966.

Zetková Božena
Kronikářka.
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Úvodem k místnímu národopisu.
Šumice jsou prastarou slováckou dědinou. Leží na trati Brno – Vlárský průsmyk při řece
Olšavě, která přináší obci potřebnou vodu, ale i katastrofální povodně. (Velká povodeň r.
1919, kdy Olšava nebyla zregulována a druhá povodeň v srpnu r. 1959). Název obce vykládá
pověst takto:
Kdysi měla býti velká povodeň, takže na nynějším dolním konci osady utvořilo se na řece
velmi mnoho pěny – šumu. Pán, který právě jel okolo, a pak v těch místech domky, postavil,
nazval je Šumicemi.
Do Olšavy vlévá se u místní železniční zastávky bystře tekoucí potok Ovčírka. Tyto dva
vodní toky daly podobu obci, takže její dvě hlavní ulice tvoří zhruba ramena pravého úhlu.
Jedním jest „Kůt“ při Ovčírce, druhým „Malá a Velká strana“ při Olšavě. Kolmo k řece stojí
„Suchý řádek“ přecházející do „Mrtvé uličky“, vedoucí ke hřbitovu. Jest zde ještě ulička „Za
humny“, souběžná s „Kůtem“, „Pod močidly“ a „Dolní konec“ na západním okraji vesnice.
Uličkou „Pod močidly“ a středem mezi „Velkou“ a „Malou stranou“ vede regulovaný
mlýnský náhon.
Dnes mají Šumice ráz zcela moderní slovácké vesnice. Získaly jej výstavbou po strašné
povodni v červenci 1919, kdy celá čtvrtina obce byla dravým živlem zničena. Domy, které
byly po povodni postavebné jsou dnes již téměř všecky zmodernizovány, úzká okna
vyměněna za široká, takže vesnice v posledních letech velmi na vzhledu a upravenosti získala.
Do Šumic dostaneme se s Uh. Brodu buď pěšky silnicí, nebo drahou přes Újezdec u
Luhačovic. Dáme-li přednost prvé možnosti, přivede nás dobře udržovaná okresní silnice asi
po hodinové cestě na protáhlou náves se starobylým, rázovitým kostelíkem, farou, budovou
základní devítileté školy a obecním domem, v němž je mimo kancelář národního výboru také
poštovní úřad. Dále pak se dostaneme hned k pěknému kulturnímu domu, pohostinství
Jednoty a prodejně potravin – samoobsluze.
Šumice mají k dnešnímu dni 411 čísel se 1740 obyvatel, rázovitých to moravských
Slováků, z polovice zedníků, z polovice bývalých rolníků, pracujících nyní v místním
Jednotném zemědělském družstvu. Soukromě hospodařící rolníci jsou v obci jen dva, kteří
nevstoupili do JZD a jsou to: Žampach Antonín čp. 71 a jeho švagr Kudela Vojtěch č. 22. Oba
mají koňské potahy a soukromě hospodaří na vykázaných pozemcích, oba dva dohromady na
14 ha zemědělské půdy. Ostatní půda je sloučena ve velké lány a hospodaří na ní J.Z.D.
K tomuto převratu v rolnictví došlo v roce 1957, kdy byli zemědělci skoro násilně donuceni
ke vstupu do J.Z.D, až na ony dva jmenované rolníky, kteří zůstali neoblomní a hospodaří
sami.
Obec je pověstná v celém okolí řemeslem zednickým. Téměř v každé rodině jest některý
její příslušník vyučen tomuto řemeslu. Toto řemeslo jest starou šumickou tradicí, neboť již
dřívější generace zajížděly se svým kufříkem, v němž se skrýval zednický „vercajk“, daleko
do světa – za chlebem.
V poslední době velmi pronikl vliv města i do Šumic. Nejen mládež, ale i střední generace
odkládá kroj. Nosí jej ještě menší děvčata a ženy při slavnostních příležitostech buď
světských, nebo při církevních. (Děvčata při prvním sv. přijímání – Boží Tělo apod.) Muže
viděl v kroji jen muzikanty, kteří v kroji zajíždějí i do okolí hrát.
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Památná místa a důležité situační body.
Největší kopec jsou Kopánka – Babí Hůrka – 323m. Les „Žebráčka“ „Horový chodník“ a
„Černová Hora“ to jsou kopce asi 200 – 280m.
Prudká rokle je pod „Vinohradem“.
Na katastru stojí 7. křížů a božích muk. Jsou to významné orientační body, neboť se říká:
Nademlýnem u kříže, Pod příčnou u kříže a podobně.
V lese „Žebračkách stojí v rohu na rozcestí 2 duby, které pamatují víc jak jedno století.
Duby jsou uvnitř úplně vyhlodány, ale koruny jsou stále zelené. Tomuto místu se říká: „U
koňa“. Tento název pochází asi z následující pověsti. Ještě někdy za Napoleona, jel rytíř se
svým sluhou na koních. Když se měli utkat s nepřítelem, uvázali své koně u jmenovaných
dubů. Oba dva v boji padli a koně uvázané u dubů taktéž pošly. Záznamy o tom nejsou, ale
duby se zachovaly a pověst se přenáší dodnes.
Na pasinku v „Pátém“ a v „Trnovci“ jsou dodnes vidět všelijak pokroucené stromy, dříny
nazývané, jejichž ovoce – dřinky, dozrávají v září. Jsou to peckovice velmi natrpklé chuti,
dlouho to trvá než vzklíčí a velmi pomalu rostou ve strom nebo keř, dřevo mají tvrdé jako
kámen, ale až se dřinky zaleží, stávají se chutné a jedlé. Trpká chuť dřinek stala se nejen
příslovečnou, ona přešla i do místních písniček, kde škádlí šohaj svou nepovolnou dívku:
„Galánečko moja, trpká si jak dřinka, račí sa napiju újezckého vínka“. Újezd jest totiž
sousední farnost, půl hodiny po polní cestě vzdálená.
Nikdo neví jak se do Šumic dřinky dostaly a zde se rozmnožily. Dřín je rostlina v Turecku
pěstovaná a tam rozšířená, takže je pravděpodobno, že dříny byly k nám zaneseny Turky a to
při hojných vpádech Kuruců do našeho kraje, a to asi když roku 1704 měli tito v Šumicích své
hlavní ležení, z něhož 27. března se odvážili až ke hradbám Brodu.
Mlýny jsou v obci dva – u Pipalů č. 81 a u Tomků č. 153, ale v žádném se nemele, jenom
v Pipalovém mlýně se šrotuje pro dobytek místního jednotného zemědělského družstva. Také
pekárna u Szymurdů stojí zavřená a chléb se dováží z Uherského Brodu.

Obyvatelstvo
V roce 1945 bylo napočítáno v obci 1670 obyvatel. Od této doby se počet obyvatel
pohybuje soustavně kolem čísla 1.700. Mezi typická šumická příjmení: jako Tlach, Hřib,
Vaculín, Juřeník, Dvořáček, Bartoš, Hasoň jsou postupně přidávána jména méně známá
přiženěných mladých mužů do Šumic.
Přezvizka jsou někde zachována dodnes a užívá se jich, protože v obci jsou rodiny dvě
nebo i více se stejným příjmením. Tak Vaculínům z čísla 71 se říká Opálečci. Jeden z jejich
předků přiživoval se výrobou a prodejem opálek. „Tož matko, tak sem Vám donesl tu
opálečku“. Od té doby ostali Opálečků.
Nebo druhé přízvisko: Na pěkně vzrostlého školáka Tonka Gajdoše č. 107 volával pan
farář Berger: „Tož, ty Kozino“. Jméno Kozina přešlo na celou rodinu. Dvořákovi z čísla 138
měli baběnku a ta ustavičně brblali. Proto se jim začalo říkat Brkoté.
Po Pavlíčkovi z čísla 69 se jinak nedozvěděl než Burza. To proto, že prodal-li výhodně na
trhu, poplácával se po kapse se slovy: „Burza stůpá“.
To je ukázka jak přezvizka vznikala a vznikla-li, pak už se přenáší z rodu na rod.
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Se starými lidmi pomalu, ale jistě vymírají i pověsti a báje, které se v Šumicích vyprávěly
a neustále oživovaly. Tak třeba při draní peří se vyprávěly pověsti a báje o vodníkovi, čertovi,
o černokněžníkovi, o dušičkách, o bludičkách a o všeličems jiném. Také při výchově dětí se
k zastrašování používalo bájí: „Tam se nechoď koupat, tam by tě utopil hastrman“ nebo
„nebudeš-li hodný, přijde si pro tebe černokněžník.“
Dnes už nemá velice kdo tyto báje a pověsti tradovat, v dnešním uspěchaném životě není
na to ani kdy a tak zůstávají jenom zachyceny na papíře našimi učiteli. Místo pověstí a bájí
schází se rodina u televizorů a dychtivě sleduje nejnovější zprávy z domova i z ciziny. Děti
mají zase svého „Hajaju“ a „Emila robota s tetou Boženkou“, která jim vypráví pohádky před
spaním.
Bylo už vzpomenuto, že městský styl oblékání pronikl i do Šumic. Mimo starších tetiček
nikdo z mladých – myslím děvčat, nenosí jupku a fěrtůšek. Dívá-li se člověk zvláště v neděli
na mládež, pomalu by řekl, že jsou lépe oblečeni než ve městě. To bude ale tím, že ve městě
většinou když se něco koupí nového, tak se v tom chodí pořád, často i ve všední den. U nás na
vesnici je však dosud zvyk od našich předků zděděný, že to nové a to nejpěknější patří jen na
neděli a do kostela.
Také ve stravování se vesnice přibližuje městu. V místní prodejně samoobsluze je dost
široký sortiment zboží a i prodejna „Masna“ zásobuje dostatečně obyvatelstvo masem a
uzenářskými výrobky. Mléko se prodává jenom v láhvích – říká se mu, že je mlékárensky
ošetřené, ono je ale mimo to také ošizené podstatně o tuk. Záhumenkové krávy rychle ubývají
a tak pravého neošizeného mléka má jen velmi malá část našich dětí a občanů. V zimním
období si členové JZD provádějí porážky vykrmených vepřů, takže mají zásobu sádla,
uzeného masa a slaniny. Ve stravě převládají nejvíce výrobky z mouky a to z bílé mouky.
Z černé nevymílané mouky není dostatečný zájem. Také pokrmy ze zeleniny dosud
nepronikly v hojné míře na naše stoly. Sezonní zelenina jako salát, okurky a zelí, ty své
zastoupení v jídelníčku mají dosti dobré, však s ostatní zeleninou je to už horší. Mrkev,
petržel, celer, cibule a česnek mají zastoupení jen jako nezbytná přísada polévek a omáček.
Náboženské vyznání občanů je římskokatolické. Žije v obci rodina adventistů, to je ale
rodina nedávno odněkud přistěhovaná. Také několik občanů z víry vystoupilo protože se to od
nich požadovalo a oni nebyli dostatečně tak pevní, aby ve víře zůstali a nezradili. V celku
však Šumice zůstaly katolickou obcí. Avšak s činým životem katolickým už je to poněkud
horší. Máme v Šumicích kostelík malý, který o velkých svátcích je nabitý na prasknutí, ale ve
všední den a v neděli na požehnání bychom klidně mohli mít kostelík ještě menší. Ve všední
den není v kostele mimo prvních pátků v měsíci téměř vidět děti, mládež pomalu přestává
chodit i v neděli na bohoslužby, natož tak o odpoledním požehnání ani nemluvě. I civilní
sňatky začínají být. V roce 1967 byly dvě svatby jen na úřadě. Vliv útlaku víry, zesměsňování
věřících, vliv školy, která zvláště se snaží víru z dětských srdcí vytlouci se začíná projevovat.
Máme v obci také dvě „Máničky“. Jsou to kluci s dlouhými vlasy, kteří se vyhýbají holiči,
takže byli k ostříhání předvedeni v Luhačovicích i příslušníky UB. Oni se však velice často
vyhýbají i pořádné práci.
Občané jezdí za prací do Zbrojovky do Uh. Brodu, do Bojkovic, ale převážná část odjíždí
za prací na celý týden zvláště do Ostravy, na Slovensko a do jiných vzdálenějších míst.
V obci je mateřská školka, národní a střední škola (dříve měšťanská). Do střední školy
dojíždějí autobusem děti z Rudic a z Nezdenic. Při škole je školní jídelna, kde se vaří pro
žáky a učitele. Také v místním pohostinství Jednoty se vaří a to i pro důchodce s malým
důchodem za sníženou cenu.
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Zdravotní středisko v obci není. K doktorovi a k zubaři se chodí do sousední obce
Nezdenic.

Soupis pomístních jmen katastru obce Šumice.
Orná půda – severní strana dráhy:
Nadhájí, Dolní Hora, Dolní vinohrady, Lázek, Kopanice, Padělky dlouhé, Padělky krátké,
Pod včelínem, Ovčírkové lose, Ovčírkové lose II., Záhumní, Za slatinů, Před slatinů, Pod
končiní, Pod hradsků, Nad Kučním žlébkem, Pod Končiny a Kopanky, Před obecním
skladem, Nad Žlebem, Pod Žlebem, Za Obecním skladem, Za Pátým, Na Křivém Kučný
žlébek, Za Kučným žlébkem, Nad Krůžkem, Pod Pátým, Klínky, Před Krůžkem, Krůžek, Za
Krůžkem, Malé Páté nad dráhou.
Jižní strana dráhy – Orná půda:
Černová hora, Dlůhé lose, Tasovice (Podíly) Podíly pod tratí, Podbročí zadní, Podbročí
pod cestů, Podbročí přední, Podsedky, Pod Příčnů, Nad Příčnů, Nad silnicí, Za Příčnů, Pod
Komensků, Dolní Zákomenští, Horní Zákomenští, Lose u Michovské dolní, Lose u
Michovské horní, Pod Komensků, Horní zákomenští, Hradčovce, Za Podsedky (dnes tam stojí
farma JZD,), Za humny, Nad Korábkem, Pod Komensků, Přední Zákomenští, Malé Trnovce,
(zelnice), Malé Páté, Cály, (zde stála cihelna na výrobu ručních cihel), Přední Trhance, Zadní
Trhance, Nivy – (za Trhancama), Nad Čupy, Mezi cesty, Čtvrtě za Trnavsků, Nad Blansků,
Pod Blansků, Za Horovým chodníkem, Lose nad Sýkorníkem, Lose na Zbytku, Prostřední
Lose, Lose nad Komensků, Přední zákomenští, Blaně, Za Blansků, Za Blansků Lose.
Louky:
Vinohrady jsou téměř louky, na kterých jsou neuspořádané a zanedbané ovocné sady.
Niva – Z části se oře a jest ohraničena samorostlou hrází. Nádujezdí – louka s cestou.
Lůčka nademlýnem. Lůčka na Nivkách, Lůčka v Dolním poli. Pod Rajskou. Hradčovce.
Louky za Leckým. Louky za Blanskou.
Pastviny:
Žebráčka – zde jsou staleté plané hrušky, Ovčírka, Padělky – velký pasinek a na něm
staleté plané hrušky, Páté a Kopanka – také velký pasinek se staletými hruškami, Mezi
příkopy, Čupa, Trnovec – Sýkorník – větší pasinek a na něm staleté plané hrušky, Komenská
– příležitostná pastva, Michovec, Nad Komensků.
Žleby – Rokle:
Úvezlé – vzniklo sesutím půdy, Žleby pod Vinohrady, Žleby nad hranici od Rudic. Žleb
Padělkový, Žleb Slatina. Žleb Hradská. Žleb Kučný žlébek. Žleby Komenská.
Lesy:
Žebráčka, Goliáška, Rajsisko, Rajsisko nad Lázkem, Boří, Smrčí pod Rajsiskem, Smrčí
pod Žebráčky, Končina, les Hradčovce.
Cesty polní a lesní:
Újezdská na zahájí, újezdská cesta do Goliášky, cesta kotárová, která protíná Goliášku a
les rudický a táhne až k Luhačovicím. Žebráčková cesta, cesta na Žebráčka pasinek. Spoj na
Nivka. Na Nivka. Do Rudic. Padělková cesta. Na Ovčírka. Za Humna. Do Včelína. Pod
Končiny a do Končin. Cesta Hradská. Cesta do Kopánek. Přes Kučný žlébek do Pátého. Podle
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dráhy do Pátové uličky. Průhon. Pátová ulička. Do malého Pátého. Hore Lázkem do lesa.
Němcova ulička. Za Humny. Za drahů. Do Vlachňové. Vinohradová cesta. Do Vinohradů.
Pod Vinohrady k Dolní Hoře. Pod Rajsiskem. Průsek na Vlachňovů, Vlachňová. Do Tasovic
na Podíly, Pod Brodsků, Újezdská cesta. Michovská. Příčná cesta pod Komensků. Nad uličků
Zuzákovů, Ulička k farmě JZD. Blanská. Horový chodník. Za humny do Trnovce. Cestica do
Hory. Cesta u Žleba Komenské, cesta na Trhance, Zbytková cesta.
Vodní toky:
Olšava – pramení v Pitínských horách a vlévá se do Moravy. Včas rozvodnění je pro naši
obec velmi nebezpečná.
Ovčírka – pramení v Rudicích a jest velmi dravá.
Lecké – pramení v Komenských horách a vlévá se do Olšavy.
Mlýnský náhon.
Mlynský náhon na mlýn Újezdec.
Járek v Malém Pátem
Járek Hradská. Při prudkých deštích velmi dravý
Studánky:
Na katastru je celkem 5 studánek. Všechny tyto studánky jsou nevyčerpatelné až na
studánku Blémáčka – po odvodnění se ztratilo žídlo.
Odvodnění:
Většina katastru obce Šumice je odvodněna a do konce roku 1970 má být odvodněn
zbytek. Každoročně se postupně odvodňuje.
Přehled půdy obce:
Druh půdy

Celkem

Z toho:

Záhumenkáři

Soukromě hosp.

ostatní

ha

JZD

ha

ha

ha

ha

Orná

902

807

73

21

1

Zahrady

33

1

19

8

5

Ovocné sady

4

4

-

-

-

Louky

80

75

5

-

-

Pastviny

166

161

1

1

3

Celkem

1.185

1.048

98

30

9

Lesní půda

33

33

-

-

-

Vodní plochy

13

-

-

-

13

Zastav. plocha

22

1

13

3

5

Ostatní pl.

78

29

2

-

47

zeměď. půda
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Zemědělské závody jednotlivě hospodařících rolníků roztříděné podle výměry půdy.
Velikostní skupina
zemědělského závodu
podle výměry zem.
půdy

Počet
Celková
zem.
výměra, zem.
závodů
závodu

Orná půda

Zemědělská

ha

půda
ha

od 5 do 10 ha

2

14 ha

13

14

od 0,30 do 0,50 ha

14

7 ha

4

6

od 0,10 do 0,30 ha

61

12 ha

4

10

Celkem:

77

33 ha

21

30

Na ostatní půdě hospodaří JZD. – Jednotné zemědělské družstvo.
V obci je národní výbor, poštovní úřad, farní úřad, matriční úřad pro obec Šumice,
Nezdenice a Rudice. Dále pálenice u Pipalů pro široké okolí.
Televizorů je v obci 198. Aut je 40. Poštovní úřad je v Šumicích od roku 1897. Telefon od
roku 1920. JZD většinové bylo založeno r. 1957. Knihovna je v obci od roku 1920. Pomník
padlým byl postaven 10. 6. 1923. Později po druhé svět. Válce – po roce 1945 byl znovu
zbudován. Kulturní dům byl otevřen v roce 1962. Budova národního výboru byla postavena
v roce 1927. Elektrizace obce zavedena v roce 1931. Od roku 1955 se v obci trvale promítá
kino.
Počet obytných domů – 411. Klavírů je v obci 6. Z původního statku Leopolda Slívy je
zbudován závod Velaz Lysolaje – Praha západ – provoz 010. Je to velkochov laboratorních
zvířat – bílých myší.
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ROK 1966.
Hospodářský život – Jednotné zemědělské družstvo:
JZD ROSTL. VÝROBA
V roce 1966 hospodařilo místní Jednotné zemědělské družstvo na 803 ha orné půdy a
1032 ha zemědělské půdy. Orná půda byla využita následovně:
obiloviny se pěstovaly na ploše 443,77 ha
luštěniny

"

17,13 "

brambory

"

30,50 "

krmné okopaniny

"

20,00 "

cukrovka

"

30,46 "

jednoleté pícniny

"

47,04 "

víceleté pícniny

"

180,50 "

neoseto – (meliorace)

"

33,60 "

VÝNOSY: Pšenice.
Pšenice ozimá se pěstovala na ploše 179 ha. Bylo plánováno vyrobit na 1ha 23 q zrna,
dosaženo však bylo 17,1 q na 1 ha. Porosty přede žněmi byly velmi slibné a všeobecně se
předpokládalo, že plánovaný výnos se dodrží, ba i překročí, ovšem nestalo se tak. Přesto, však
na některých honech bylo dosaženo pěkných výnosů. Na příklad Mezi Slatiny 25,3 q na 1 ha,
Pod brodskou 24 q na 1 ha, Pod Příčnů 25 q na 1ha, za Komenskou 25 q/1ha, na Křivém 22
q/ha. Nejméně jsme sklidili v Hoře a to na ploše 91 ha se sklidilo z 1 ha jen 11,36 q zrna. I
když byla v Hoře dosud nejlepší úroda, přesto dosažený výnos ovlivnil průměrný výnos
pšenice ozimé.

Ječmen ozimý:
Ječmen ozimý se pěstoval na ploše 10 ha. Plánovaný výnos 20 q, dosažený 21,70 q/ha.

Žito ozimé:
Žito ozimé se pěstovalo na ploše na ploše 30 ha s plánovaným výnosem 24 q/ha.
Dosažený výnos 15,60 q/ha.

Ječmen jarní:
Ječmen jarní se pěstoval na ploše 87,21 ha. Plánovaný výnos 25 q/ha. Dosažený výnos
19,20 q/ha. Nejlepšího výnosu bylo dosaženo na honu u kačárny – 29,50 ha a na Zákomenští
23 q/ha.

Pšenice jarní.
Pšenice jarní se pěstovala na výměře 27,63 ha s dosaženým výnosem 24,40 q/ha. Na honu
v Pátém dokonce 28,50 q/ha. Plánovalo se s výnosem 21 q/ha.
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Hrách:
Hrách byl naset na ploše 17,13 ha. Počítalo se s výnosem 19 q z 1 ha, ale sklidilo se pouze
4,60 q/ha. Sklizený hrách mohl být použit pouze ke krmným účelům.

Brambory:
Brambory se pěstovaly na ploše 30,50 ha s dosaženým výnosem 54,30 q/ha. Plánovaný
výnos byl 150 q/ha.

Krmná řepa:
U krmné řepy byl plánovaný výnos 400 q/ha překročen. Výnos z 1 hektaru dosáhl 504,50
q/ha.

Cukrovka:
Cukrovka se měla pěstovat na ploše 45,46 ha. Vzhledem k tomu, že cukrovka nemohla se
naset na náhradní hon o výměře 15 ha. Tato plocha byla však nakonec zaorána a oseta
kukuřicí na siláž, takže zbyla výměra cukrovky 30,46 ha s plánovaným výnosem 300 q/ha,
dosaženo však bylo jenom 220,70 q/ha.

Tržní produkce
Hlavním ukazatelem hospodářství rostlinné výroby je hrubá a tržní produkce.
Plánovaná hrubá výroba byla……………………..2,596.271 Kčs
Dosažená hrubá výroba byla……………………...2,014.726 Kčs.
Příčiny nesplnění hrubé výroby:
1.) Úzké hektarové výnosy,
2.) Neosetá plocha – 33,60 ha – meliorace,
3.) Nevyužitá plocha pastvin k pasení družstevních stád,
4.) Ztráty při výrobě a skladování rostlinných produktů,
5.) Porostené obilí bylo prodáváno za podprůměrné ceny. V tržní produkci měla rostlinná
výroba vyrobit za 1,052.200 Kčs a vyrobila pouze za 536.784 Kčs. Tržní množství
nebylo splněno z těchto důvodů:
Nebyly splněny dodávky obilovin, hrachu, brambor, cukrovky, 50 q jetelového semene,
což představuje částku největší – 200.000 Kčs.
K nesplnění plánované hrubé a tržní produkce napomohlo i nepříznivé počasí. Většina
ploch byla poškozena a povětrnostní vlivy a škoda byla potvrzena. Stání pojišťovnou,
která neplnění tržní produkce snížila o částku 252.151 Kčs.

Náklady na rostl. výrobu:
Náklady nutné k uskutečnění výroby:
Plán:

Skutečnost:

Nákup osiva a sadby:

141.624 Kčs

100.173 Kčs

Hnojiva

349.896 Kčs

255.233 "

59.602 Kčs

31.501 "

Ostatní materiál
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Odměny za práce STS

188.820 "

197.953 "

Odměny brigádníkům

15.000 "

54.922 "

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA:
Stav skotu byl oproti plánu nižší o 21 kusů. Z celkového stavu skotu je 277 dojnic. Na 1ha
zemědělské půdy má družstvo k 31. 12. 1966 58 kusů skotu, z toho 26,5 kusů dojnic. Roční
dojivost na 1 dojnici je 1.710 litrů. V roce 1966 se narodilo celkem 285 kusů telal, 19 jich
uhynulo. Na 100 kusů krav bylo odchováno 99 kusů telat. Bylo prodáno hlavně k jatečným
účelům 302 kusů skotu, nakoupeno 30 kusů jalovic a 27 kusů býčků na žír. Mimo uhynulých
telat uhynuly 4 kusy většího skotu. Stav prasat byl oproti roku 1965 nižší o 46 kusů, stav
prasnic byl k 31. 12. 1966 zvýšen o 6 kusů.
Narozeno bylo 1.146 kusů selat, uhynulo 46 kusů. Od 1 prasnice se vyrobilo v průměru
14,6 kusů selat. Prodáno bylo celkem 1.127 kusů prasat, z toho 300 kusů selat. Pro zajištění
prodeje záhumenkářům bylo nakoupeno 50 kusů selat v jarních měsících. I když byla výroba
selat oproti roku 1965 vyšší, nepodařilo se plně zajistit v prosinci poptávku selat ze strany
zahumenkářů a to jednak proto, že tato poptávka byla oproti minulým rokům hodně vyšší.
Bylo prodáno o 90 kusů selat více než v roce 1965. I samotná potřeba JZD vyžaduje větší
počet selat. Vepřového masa bylo vyrobeno 870q. Na 1 kus a den byl dosažen váhový
přírůstek 0,545 kg, oproti roku 1965 o 0,016 kg méně.
Plnění dodávek živočišné výroby.
Hovězí maso:

úkol – 728 q – splněno 720 q.

Vepřové maso:

úkol – 900 q – splněno 840 q.

Mléko:

úkol – 405 tis. lt. – splněno 357 tis litrů.

V živočišné výrobě byly tržby překročeny o 79 tisíc.

MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY:
Mechanizační středisko JZD mělo na počátku roku k disposici dopravní prostředky,
výrobní stroje a zařízení, energetické stroje a zařízení v celkové hodnotě 1,206.000 Kčs.
V průběhu roku 1966 bylo zakoupeno strojů a zařízení v hodnotě 194.000 Kčs, takže ke dni
31. 12. 1966 činila hodnota strojového parku 1,300.000 Kčs. Stroje, které byly zakoupeny
v roce 1966:
1 ks obilní kombaju SK 4

1 ks rozmetadlo umělých hnojiv

2 ks kultivátory za DT 54

1 ks nákladní auto „garant“

2 ks soupravy pásových transp.

1 ks buldozerská radlice

k čističce obilí „Petrus“
2 ks rozmetadla chlévské mrvy

1 ks silážní řezačka
2 ks vysokotlaké lisy K – 442.

Pro zajištění a udržení provozuschopnosti všech strojů a zařízení bylo plánováno 344.000
Kčs. Ve skutečnosti bylo na tyto opravy a údržbu čerpáno 401.000 Kčs.
Spotřeba pohonných hmot: Zatím co v JZD s příznivými půdními podmínkami je spotřeba
PHM na 1 ha 20-30 litrů, na naše podmínky se spotřeba více jak zdvojnásobuje a číní na 1
hektar 70-80 litrů. Mechanizace nás stojí značné finanční prostředky, ale neobejdeme se bez
ní a bude potřeba strojový park neustále doplňovat a využívat.
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Majetek družstva.
Základní prostředky, budovy, stavby činí

8,895.000 Kčs,

Zvířata

2,426.000 " ,

Zásoby

1,035.000 Kčs

Majetek družstva činí celkem

12.356.000 Kčs

Nemocnost členů.
V roce 1966 bylo celkem 214 nemocných, promeškáno 3.993 dnů. Mimo toho 22
pracovníků utrpělo úraz a zameškáno 577 dnů. Ostatních úrazů bylo 7 a zameškáno 84 dny.
Celkem 243 uznáno nemocných. Ze sociálního fondu bylo vyplaceno 50.395 Kč.

Rev. Komise.
Revizní komise konala za rok 1966 celkem 5 schůzí. Při těchto prováděla kontrolu
pokladny a pokladní knihy 5 x, kontrola pracovních výkazů byla provedena 4 x, 3 x byla
provedena kontrola faktur, 2 x kontrola krmných zásob a 1x kontrola výplaty nemocenského
pojištění. Dále byla také provedena kontrola připravenosti strojů.

Celk. příjem družstva. Odměňování:
Celkové příjmy družstva činily 4,917.000 Kč. Pracovní jednotka se vyplácela 12 Kčs. Za
léta 1964, 1965 a 1966 je odměňování na stejné úrovni.
Mzdy, brigádníci a pracovní jednotky vyplaceno:
v roce 1964 – 1,666.000 Kčs
v roce 1965 – 1,700.000 Kčs
v roce 1966 – 1,676.000 Kčs
Tyto údaje jsou bez naturálií. Hodnota naturálií činila v roce 1966 na 1 pracovní jednotku
0,88 kg obilí.

Invest. výstavba:
Šumické družstvo patří mezi nejlépe vybudovaná družstva v okolí. Za rok 1966 se
vybudovalo za 1,490.000 Kčs. Vedoucím stavební skupiny je Šojdr Martin č. 80. Ve výstavbě
se bude pokračovat i přesto, že řada družstevníků je proti, protože se domnívají, že to je
hlavní příčina, že pracovní jednotka je pořád tak nízká.

Meliorace a Rekultivace:
Odvodněno bylo letos 64ha a stálo to 536 tisíc Kčs, což však bylo uhraženo státem. Na
rekultivaci jsme měli 120 tisíc a čerpáno bylo 127 tisíc.

Hnojení půdy:
Chlévskou mrvou by se mělo ročně vyhnojit 210 hektarů. Doposud se to však děje
maximálně u 80 hektarů. Strojených hnojiv se používá v dostatečném množství.

26

Předseda JZD. A pracovníci.
Předsedou Jednotného zemědělského družstva je Hasoň Martin č. 87, bývalý zemědělec,
který často říkává. „My stárneme rok od roku, ale mladých lidí nemáme.“ Letos mělo být
získáno 8 mladých, což se však nepodařilo.

Veř. schůze.
Za celý rok bylo 22 schůzí. Výroční schůze za rok 1966 se konala 1. února 1967. Na
výroční schůzi se šeslo dosti družstevníků. Byli zde i zástupci MNV, školy, banky,
předsedové z okolních JZD, zástupci jednotlivých složek. Pohoštění obstarala místní Jednota.
Také děti ze školy předvedly kulturní vložku před zahájením schůze.
S návštěvností ostatních schůzí JZD je to už horší. Při jedné veřejné schůzi si účetní
Stupňánek stěžoval: „Jestli bude Váš postoj k práci také takový jako k tomu schůzování, tak
to dopadne špatně. Na dnešní schůzi Vás mělo být kolem 140 a je Vás tu jenom 60.“

Postup zemědělských prací: Viz dodatek na straně číslo 20, 24.
Zatím co jarní práce probíhaly normálně, těžké podmínky nastaly pro zemědělce v době
žní a sušení sena. Od června do září pršelo. Rok od roku je to horší. Úroda narostla, ale
nebylo možno ji pořádně sklidit. Obilí se většinou kosilo ručně, bylo polehlé a bylo tak
mokro, že stroj na pole by nevyjel. Zatím co vloni se o žních tařka pomalu ani nevědělo, letos
se domlátilo až po šumických hodech – 14 září. Namlátilo se 75 vagonů. Namlácené obilí
bylo však mimořádně vlhké, že výkup nechtěl obilí vykoupit, tak se denně přehazovalo.
Koncem roku bylo zjištěno, že čištěním a vysoušením se 4 vagony obilí ztratily. Také pícniny
byly letos velmi podprůměrné jakosti. Na poli vymoklé a když se to dovezlo na farmu, tak to
vypadalo jako omlácené metly.
19. září se začaly vyorávat brambory. Futrová řepa byla povolena kopat 20. října, ale
někteří už kopali o nějaký den dříve. Byl zákaz kopat futrovku dříve, než se dokope cukrovka
– ta se dokopala 22. října – ale někteří družstevníci bojíce se špatného počasí nedbali na zákaz
a šli do futrovky asi o 4 dny dříve, avšak nedostali za řepu zaplaceno v plné hodnotě. Byly to
Hasoňova Ter. 102, Bartošová M. č. 99 a Šojdrová Anežka č. 104. Zákaz kopat byl
Slámečkou vydán proto, že formani nestačili řepu vozit.
Ke dni 11. listopadu bylo oseto 190 ha. Zbývá ještě oset 214 ha. Naoráno je ale všecko a
z 50% je provedena i příprava půdy pro setí.
Orba zimní: Zoráno je 150 ha. Z toho pooraly STS Uh. Brod 38ha, STS Slavkov 72 ha, a
JZD Šumice 40 ha. Ke dni 11/11 pohnojeno 42 ha, je třeba pohnojit dalších 53 ha, ale nebude
dost hnoje, tak hnojení se prodlouží do zimních měsíců.

Žně – zajišťování prací při dešť. počasí.
A ještě k letošním žním: - projednávání žňového plánu – agronom Slámečka na schůzi 22.
července 1966:
Dnes, za takového deštivého počasí je těžko předpokládat, kolik se ve žních udělá strojně.
V případě vyjasnění by se 300ha sklízelo kombajny a 160ha samovazy. Na mlátičky by zbylo
jen 160ha. Ale za dnešní stávající situace se to jeví tak, že vznikne maximální ruční sečení. Je
počítáno se sklizní 83 vagonů za bezztrátové sklizně. Je také málo pracovníků. Bez ručního
sečení jenom k odvozu slámy, obsíkání, odvozu zrna, skládání u mlátiček a ke strojům je
potřeba 34 pracovních sil a to mužských a 40 pracovních sil k mlátičkám, ale při 6 hod.
pracovní době jich bude potřeba 80. A proti loňskému roku nastupuje jen asi 50% žen. Ty,
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které loni nechodily, nechodí zase a ty, které loni chodily na celý den, letos nastupují jen na 6
hodin. Dnes si ženy nechodí do družstva vydělat. Je Vás málo, které jdete do družstva proto,
abyste si vydělaly. Ale kdo nebude mít 160 dnů odpracovaných, tak nebude pojištěný. A 160
dnů v Šumicích má každý možnost si odpracovat. Teď jsou žně, pak přijdou brambory a my
musíme na brambory dovézt 100 učnů. Nyní máme opodstatněné obavy ze žní. Zní to jako
fantazie – kde vzít tolik mužů na ruční sečení? Na záhumenku se budete kutat 2 dny, protože
to máte také polehlé, potom budete jedna druhé půjčovat u mlátičky. Týden vypadnete a já
nebudu vědět co napřed, říká agronom Slámečka. Loni byl sem tam mandel a ještě 180ha
neobseto. Letos je sklízet 460ha a celkem všecko je dobré, co to dá práce a ještě kdyby aspoň
byl čas. Může ještě týden pršet a já nebudu vědět co napřed, obilí dozrává všecko, sklizeň se
oddaluje. Jestli bude taková situace jako u sena, tak nám to zhnije. Co to pomůže říkat –
zvyšujte živočišnou výrobu a dáváme kravám zhnilé seno. Když přišly na Zákomenští 2 baby
skládat seno, tak tam musely aj plakat, když uviděly takový lán a lidí nikde. Na pátek jich
měla přijít 80, ale došlo jen 8 a v neděli mělo přijít 100, ale došlo jen 9. Slibovali jsme
mužům 7 Kč na hodinu a odpracované dny že přepíšeme na manželku, ale nikdo nechtěl jít.
Už i 10 kg obilí na den k penězům jsme slibovali, ale nebylo možné najít chlapy. Nakonec je
seno na polovičku shnilé a jestli se lidé v dědině toho všeci nechytí, tak shnije i obilí a potom
ať nikdo nestone, že na jednotku je jen 40 dkg obilí místo 1 kg. Já nevím, kdo bude dělat po
Jakubovi Pláškovi funkci skupináře až on bude v důchodu. Já nevím, kdo tak bude za lidmi
chodit a prosit jak on to dělá.
Ozvala se žena Juráková Marie č. 223: Tak ať jde celá dědina a je to. Ať se jim to nařídí a
musí jít.
Účetní Stupňánek: To se dělalo za Hitlera, že se do práce nutilo, dnes se jde za lidmi
s prosíkem a ještě před vámi bouchnou dveřmi.
Další žena se ozvala: Když se sušilo seno, my jsme chodili do řepy a chlapi si reparovali
baráky a chodníky. Tak proč nešli do sena. Šak družstvo zakládali všeci, tak teď ať dělajů
všeci. Když nás přesvědčovali, tak byli uvědomělí všeci, ale když je sklůzat, toš sa skovávajů
a jezdíja po výletoch. A teď enom my staré baby mosíme dělat. Jsou domy, že vůbec na
družstvě nedělajů, ani řepu nemajů a enom na výlety jezdí.
Agronom Slámečka: To je pravda, ale vy od jara děláte za pakatel, ale teď, když máte
možnost si vydělat, tož zase říkáte že to nejde. Dřív, pokud kdo gazdoval sám, nenechal nikdo
v době špiček na zemědělském závodě jenom tu starou ženu. Chopila se toho celá rodina. A
kolik těch příslušníků rodin pošlete vy? Žádný z Prahy ani z Brna k nám nepůjde dělat žně.
Když nepůjdete vy, musíme sehnat brigádníky, dát jim 7 Kčs na hodinu, najíst, napít a
odnesete to Vy z Vašich peněz, co je na jednotku. Ale když toho muže přesvědčíte aby šel do
žní, stovku za den si vydělá, ale když nepůjdou, tak ty peníze dostane někdo druhý a dostane
víc.
Zase se ozvala kterási žena: Toš nám přidajte a nebude potřeba ani brigádníků. Těm se dá
aj pojest a nám přidat nechcete.
Slámečka: I když Vám dáme denně 100 Kčs a pojest, sami to stejně neuděláte. A když
Vám přidám, tak jaký to má smysl když zase klesne výše jednotky.
Jančařík Ludvík, 62: Kolik si vydělám při odvozu slámy?
Slámečka: Při odvozu 90 q slámy asi 82 Kčs + 5 kg naturálií.
Ženy: My si za 12 hodin vyděláme jenom 30 Kč.
Slámečka: Když budou ženy při odvozu balíkované slámy, vydělají si tolik co muži.
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Kolem zajišťování žní bylo hodně debaty, národní výbor a strana KSČ se zabývaly
otázkou sklizně a nakonec museli být najati Straňané kosiči i odběračky na hon do Hory.
Místní občané ovšem také kosili polehlé obilí, ale tak bylo na poli mokro, že se muselo chodit
do žní v gumácích. Straňané si kladli dosti vysoké nároky na odměnu. Naštěstí však jařiny
mohly být už sklízeny kombajny, počasí se vylepšilo.

Smlouva o zřízení zemědělsko družstevní cihelny v Bojkovicích
Na znovujbudování cihelny v Bojkovicích se podílí 6 jednotných zemědělských družstev:
JZD: Pitín, Záhorovice, Nezdenice, Šumice, Újezdec, Bystřice pod Lopeníkem. Tato cihelna
bude především zásobovat zemědělskou výstavbu a pak se také uvažuje s prodejem na volno.
Bylo plánováno, že oprava cihelny si vyžádá nákladu asi 300 tisíc Kčs a tuto částku skoro
celou – 290 tisíc uhradila výrobní správa. Za naše JZD výrobní správa vložila podíl na opravu
cihelny 40 tisíc Kčs. Ale nakonec stála oprava přes 1 milion, takže výrobní správa znovu
uhradila celý náklad. Čistý zisk z cihelny se má rozdělovat ve formě drobných výrobků
zdarma mezi uvedené družstva. A nebo když JZD nebude potřebovat cihly, tak dostane
peníze. V prvních dvou letech se má vybudovat sociální zařízení a potom uhradit úvěr
300.000 Kčs na stroje a až ve třetím roce přijdou ke slovu družstva. Ale nás to nic nestojí,
všecko uhradila výrobní správa, takže nic neztratíme a po čase můžeme mít z cihelny
výrobky.
Schválení zřízení této cihelny bylo uskutečněno na veřejné schůzi družstevníků dne 22.
července 1966 a jednohlasně byli zvoleni navržení dva zástupci pro cihelnu. Jsou to: Šojdr
Martin číslo 80 – vedoucí výstavby na farmě a Stupňánek – účetní Jednotného zemědělského
družstva Šumice.

Zalesnění polí u Hradčovců
Na veřejné schůzi 22. dubna 1966 bylo družstevníkům předneno, že lesní správa chce, aby
se zalesnilo část polí patřících k Hradčovcům. Sazenice a práce i oplocení a ostatní náklady
by družstvo stálo značnou sumu peněz, probírka a těžba by však připadla lesní správě, ale
JZD by nesmělo uťat ani poleno. Vloni si pracovníci družstva uťali 8 lyžin v Hradčovcích a
za to se předseda JZD Hasoň dostal až k prokurátorovi a kdyby to nebylo pro JZD, tak by to
dopadlo horší, než jenom napomenutím. Soukromník Vojtěch Kudela vlastní v Hradčovcích
1,05 ha lesa a nechce to lesní správě předat ale potřebuje-li si uťat nějaké to poleno na
vyspravení stání ve chlévě, tak musí žádat na lesní správu, ale stejně mu to obyčejně nechtějí
povolit. Místo povolení mu páni od lesní správy řekli: „proč jste radši nevstoupil do JZD?“

Patronátní smlouva
Patronem nad JZD Šumice už po několik let jsou Slovácké strojírny Uh. Brod. V tomto
roce však patronátní smlouva nebyla s tímto závodem uzavřena což se odrazilo i na
přátelských vztazích závodu a JZD.

Nedostatek selat.
Před velikou nocí se zastavilo prodávání selat a i přes úsilovné shánění selat v okolních
JZD nebylo možno včas zajistit zástav prasat v JZD, natož uspokojit záhumenkáře, kteří se o
prasata domáhali. Účetní Stupňánek však na schůzi řekl družstevníkům: Jestliže chcete na
pracovní jednotku 11 Kčs, tak nebudeme na farmě dělat zástav a selata Vám hned prodáme.
Nedostatek selat chceme pro příště odstranit tak, že letos uděláme větší zástav prasniček, což
však má také háček. Zvýší se nám tím počet selat v předvánočním období a na zimu nikdo
selata nechce.
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Náklady na mléko, maso v I čtvrtl. 1966.
22. dubna už není na farmě siláž, což se projevuje i nedostatkem mléka a čím méně mléka,
tím větší náklady na 1 litr. Přímé náklady na 1 litr mléka za I. čtvrtletí činí 2,76 Kčs a včetně
nepřímé režie přijde mléko na 3,20 Kčs a dostáváme zaň 1,90 Kčs.
Přímé náklady na hovězí maso přijdou na 8,80 Kčs a prodává se za 10, 11, 12 až 13 Kčs.
Tučnost mléka číní 3,5% - 3,7%.
Vody v mléku bylo naměřeno 90 litrů za měsíc. Je to voda, která se do mléka dostane
z potrubí elektrických dojících strojů.

Zájezdy družstevníků.
7. až 9. května to je v sobotu, neděli a pondělí konali družstevníci zájezd do Lednice a pak
do Brna na cirkus.
19. září agronom živočišné výroby Stanislav Horecký č. 117 odejel na týdenní návštěvu
do Ruska a navštěvoval jejich kolchozy.

Dodatek k postupu zemědělských prací.
Letošní neobyčejně včasné jaro překvapilo nejvíce naše zemědělce. Jindy v měsíci únoru
ještě bývá zemědělec za pecí. V březnu a dubnu sbíraly ženy nad Trnovcem a v Hoře kámen.
Hora, která zůstala k vůli velikému mokru v roce 1965 ležet ladem, byla ve druhé dekádě
dubna zaseta trávou a ke dni 22. dubna bylo zaseto 184 ha obilovin. 87 ha ječmen jarní, 27 ha
pšenice jarní, 80 směska jarní.
Cukrovka ještě není ani zaseta a už je rozdělena k obdělání. 28. a 29. dubna však i osev
řepy je skončen. 17. května se začalo s oškrabováním řepy. Brambory se sázejí ve druhé a
třetí dekádě květnové.
Rozdělení řepy k obdělání se ani letos neobešlo bez křiku a dohadování. Nejdříve chodily
skupinářky ve svých úsecích po členech JZD, aby podpisem závazně potvrdili, kolik řepy si
vezmou. Dopadlo to ale na některém úseku neblaze a tak představenstvo samo řepu
k obdělávání určilo. Na přestárlé členky byl brán zřetel a také na ty co letos hodlají stavět
dům – údajně Jančařík Ludvík číslo 62, což však některým členkám nebylo vhod. Že když oni
stavěli, že se tenkrát na ně žádný ohled nebral, jako se teď někomu dělá úleva. Načež
předseda Hasoň vystoupil a prohlásil, že kdo chce řepu znovu rozdělit, ať ji rozdělí, ale tak,
aby byla obdělaná. Toto dohadování bylo na členské schůzi JZD 22. dubna 1966. Až nám
prodáte malé prasátka, teprve půjdeme do řepy, ozvala se Kristína Kudelova č. 123.
Skutečnost však dopadla tak, že řepy pomalu ještě pochybylo. V Krůžku a v Pátém je řepa po
bramborách, takže se dá předpokládat, že obdělání bude snadnější, tak si jí ženy pobraly víc,
než jim Slámečka přidělil.
6 června sklizeň sena je v plném proudu. Ze Záblanští se seno vozí pod šopu na farmu a
solí se, aby se nezapařilo. 8. června i děcka ze školy hrabaly seno.
11. června byla brigáda na skládání sena pod Hradskou. V první dekádě červnové se pleje
řepa. Na Černové Hoře se řepa musela zaorat.
4. a 6. června se vláčely brambory.
Sklizeň sena, která tak zdárně začala, byla přerušena v neděli 19. června. Toho dne byla
zorganizována brigáda, členové rady MNV měli za úkol získat každý 3 brigádníky a tak i
ředitel školy s. Plhoň Frant. byl naverbován na nakládání sena. Avšak stačili dovézt jenom po
jedné fůře, neboť po páté hodině ráno začalo pršet. A tak také odpolední fotbalové utkání
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mezi družstevníky a muzikanty se nekonalo pro déšť. Myslím si, že to jistě naše družstevníky
mrzí, že místo toho, že skoro po celý týden navečer a v sobotu odpoledne nechali traktory
zahálet na Výpustě při trénování fotbalu na neděli. Nejsem proti zábavě, sama jsem se chtěla
na toto utkání jít podívat, ale myslím, že i když nikdo z družstevníků si nepřál, aby seno
venku hnilo, přece jenom je to od nich lehkomyslné spoléhání se na pěkný čas. A tak část
sena venku hnije, protože od 19. června neustále prší. Fotbal také pro déšť nebyl. 22. června
ženy obracely seno, ale zmoklo ještě téhož dne. Dobytek žere černou, shnilou jetelinu. Část
sežere a část zůstává pod ním na podestýlku.
Je čas k okopávání řepy. Řepa však stále čeká na motyku, protože slíbené strojní
plečkování se dosud v Šumicích neujalo jako v některých okolních JZD. Jenom kdyby pěkné
počasí se ustálilo, hned by všecka řepniště ožila, protože žádný si řepu nechce nechat moc
zaplevelit, protože potom by se dvakrát tolik nadělal. 1. a 2. července se řepa okopává. Místy
je půda hodně mokrá. Řepa pěkně přes deště odrostla a rozložila se. Byla dookopávána
v polovině července, kdy se začalo se sbíráním kamene na odvodněné části pod Komenskou a
začalo se s rozvážením hnoje na tomto honu.

Dodatek ke žním.
Také začala senoseč druhého futra. I žně se už ohlásily. V I. dekádě července byl posečen
ječmen nad silnicí za dědinou (na žlébkách) o výméře 10 ha, poskládán do mandelů a čeká na
odvoz a mlácení, které se nemůže uskutečnit pro krajně nepříznivé počasí. Je třeba nastoupit
do žní, obilí na stojáku je černé a přezrálé. Režný lán nad Čupami voní chlebem, je obsečen a
přichystán pro strojní sklizeň, ale není možno do něho vjet, protože by se v půdě stroje
zabořily. Půda trošku oschne, ale hned zase prší.
Pro žně jsou přichystány: 3 samovazy, 1 řádkovač, 3 mlátičky pro výmlat JZD, 1 mlátička
pro záhumenkáře, 3 kombajny a traktory pro odvoz obilí.
Protože se však se strojem na pole nedá vjet, tak když se ukáže jenom trochu příhodný
čas, tak musí i traktoristé vzít kosy do rukou a sklízí se po staru. I pracovníci z výstavby na
farmě byli nasazeni na žně. Pracovníků je však stále málo a počasí stále špatné.
Ke dni 29 července je posečeno: 10 ha ječmene a 11 ha pšenice. Svezeno jen 7 ha
ječmene.
Vojáky letos na žně jako jiná léta nedostaneme. Loni přišli lidé z fabrik a bylo jich tolik,
že je Slámečka posílal i domů. Ale pomocníci ze závodu přijdou družstvu draho a pomoc
patronátního závodu se dnes už převážně jeví jako pomoc po materielní stránce.
Letos mají družstevníci i MNV právem těžkou hlavu nad tím, jak dopadnou zně. Také
důchodci, kteří ještě mohou pracovat, dostali od národního výboru písemné sdělení, aby,
mají-li rozdělanou nějakou fušku to dodělali nebo zastavili a vypomohli při žních na JZD.
Loňského roku nebylo možno všecko osázet a oset a letos zase dělá potíž narostenou
úrodu sklidit.
Byli najati i kosiči (20) i s odběračkami ze Strání. Sekli ručně v Hoře, protože je tam
naseta tráva, a strojem pro veliké mokro se nedá na pole vjet. Kosiči i odběračky chodí do žní
v gumových botech, protože by si rozmáčeli jinak nohy.
Jeden samovaz tahají tři traktory na jiném lánu. Žně se plným tempem rozjely 11. srpna.
Sklízí se kombajnem, samovazy, vidět i koně táhnout žací stroje, ženy za žačkami vážou obilí
do snopů, Straňáci sečou v Hoře. Předseda KSČ organizuje brigádu, aby za Straňáky skládali
obilí do mandelů, aby se kosiči nemusili se skládáním bavit a co nejvíce posekali a říká: „to se
nám teď mudruje, když se ukazuje pěkný čas, ale horší to bylo mudrovat když pršelo.
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Chlapi družstevníci zase říkají, že by to sečení mohlo trvat aj do Vánoc, že by si aspoň
vydělali. Straňáci však sekli jenom necelý týden, byli hodně drazí, ale Slováci jsou u nás na
žně pořád.
Předseda JZD a agronom Slámečka však mají hlavu v kumštoch, protože místo slíbených
2 kombajnů od výrobní správy dostali jenom jeden a pole sotva trochu oschne už prší zase.
Konec srpna a obilí je ještě skoro všecko v poli i na stojáku je ho ještě dosti. Trvalý déšť od
25. do 27. srpna vyrazil všem dech.

Žňová hlídka
Od 1. srpna jsou zahájeny bezpečnostní hlídky, vždy 2 občané a 2 hasiči procházejí v noci
farmou a vesnicí. Žňová komise se skládá z následujících občanů: Hasoň Martin, Ptáček
Josef, Synčák Josef, Mudrák Frant., Slámečka Stanislav, Hřib Vlastimil.

Diskusní příspěvek předsedy JRD Povážská Bystřice. z výroční schůze
JZD
Přeloženo do češtiny.
Když se tak po Vás dívám, tak vidím jen dědečky, babičky a mamičky. Mladí nemají
vztah k zemědělské půdě a nechtějí na ní pracovat, protože v rolnictví nemají takové
podmínky jako v závodech. Slyšel jsem Vaše zprávy za celý rok. Nejsou to zprávy takové, že
byste se mohli pochválit, máte těžké půdní podmínky, nejste ani Haná ani Žitný ostrov. Když
jste hospodařili soukromě, tak jste dosahovali jistě lepší výsledky, než teď na celém
komplexu. Podle zprávy agronoma Horeckého by jste měli pozvednout živočišnou výrobu,
protože Vaše podmínky jsou pro živočišnou výrobu. Já oslavuji 16 roků předsednictví JRD.
Na vašem družstvu bych musel mít větší příjem ze živočišné výroby a zřídil bych přidruženou
výrobu. Ta zakrývá to, co v rostl. výrobě uteče.

Bílé myši.
Velkochov laboratorních zvířat v Šumicích.
Je to podnik Velaz – Praha západ, Lysolaje – provoz 010 a umístněn je na bývalem
Slívovém statku číslo 139. Zaměstnanců je tam 7 a chovají se tam bílé myšky standartu SPF.
To je zkratka anglických slov, která znamenají: „myši čisté, prosté nežádoucích bakterií.“
Předměty se sterilují horkou parou a navíc se koupají v dezinfekčních roztocích. Myší strava
je našedlá kaše obohacená vitaminy a hormóny. Pitná voda se několikrát převařuje. Aby se
zachovala co největší bakteriologická čistota mláďat, provádí se těsně před narozením
chirurgický zákrok – císařský řez.
V letošním roce a to je teprve v začátcích se vyprodukovalo 30.000 kusů myší, které se
rozesílaly do Prahy, Bratislavy, Olomouce, Brna, do Rosic.
1 kus stojí cca 16 Kčs a březí 1 samice až 45 Kčs. Chov laboratorních myší je ojedinělý
v Evropě. V jiných socialistických zemích nikde není. S chovem myšek se v Šumicích začalo
na podzim v roce 1964.

Pálenice.
V Šumické pálenici činila tržba za sezónu 1966 – 67 celkem 1,062.278,60 Kčs, to
znamená že při ceně 70,40 Kčs za 1 litr absolutního alkoholu se napálilo cca 15.089 lt čistého
100% alkoholu. S pálením se začalo 14. listopadu 1966. Pálenici obsluhovali Juřeník Josef č.
252 se synem Rostlislavem a důchodce Tlach František číslo 168.
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Třešně
Letos se urodilo hodně třešní. V sadě „Pod vinohrady“ je místním občanům prodávalo
JZD. Celý strom za 10, 15 a 25 Kčs. Letos bylo třešní tolik, že oneobrané na stromech
vydržely déle než jiná léta, kdy po koupi, neobral-li si je ten kdo je koupil hned ten den, tak
na druhý den už pro ně chodit nemusel. Letos, zvláště v ohradě bývalé drůbežáry koupené
trešně dočkaly svého majitele i celý týden.

Hlavní hon.
10. prosince byl v Šumicích hlavní hon. Večer pak v pekle – (kavárna pod jevištěm) se
myslivci hostili gulášem.

Teraccářská provozovna.
Juřeník Josef číslo 252 pracuje v teraccářské provozovně i se svým synem. Dílnu mají
zatím doma. Zájem o jeho výrobky je velký. Dělá hlavně plotny z teracca na obkládání
schodů. Čistý výtěžek z provozovny odvádí místnímu národnímu výboru.

II. Politický a veřejný život.
Správa obce a činnost MNV:
Složení místního národního výboru se oproti loňsku nezměnilo. Uvedu zde několik
výňatků ze schůzí národního výboru, aby si čtenář udělal představu o činnosti místního
národního výboru:
Veřejná schůze 11. února 1966:
Tohoto dne byla v kulturním domě společná schůze NV a všech složek. Tato schůze byla
přístupná široké veřejnosti. Před zahájením pěvecký kroužek – 30 děvčat svými písněmi za
doprovodu hrou na klavír učitele Procházky povzbudil náladu přítomných.
>> To, že dobro nad zlem vítězí, je starou pravdou << neslo se sálem kulturního domu.
Tajemník Omelka Jaroslav poděkoval zpěvákům za pěkně připravenou kulturní vložku a
oznámil program schůze:
1.) Diskuze k tézím k XIII. Sjezdu KSČ,
2.) Diskuze a připomínky k práci MNV a JZD.
Opoměla jsem podotknout, že dnešní schůze se zůčastnil i zástupce okresního národního
výboru s. Klement a místní učitelé včetně ředitele s. Plhoně. Z řad občanů je účast slabá.
K referátu předsedy MNV s Synčáka:
1.) Místní národní výbor zavádí teraccářskou provozovnu u Josefa Juřeníka č. 252.
2.) V roce 1965 podchytili jsme všecky občany s nezdaněným příjmem – týká se to
hlavně důchodců, kteří chodí na fušky. Jejich vedlejší příjem jsme zdanili a v tom
budeme pokračovat i v letošním roce.
3.) Nejsme spokojeni s Komunálními službami. Komunální služby zavádějí jen ty
provozovny, do kterých nemusí nic investovat. Chybí nám švadleny, kadeřnice, ba
chtějí nám zrušit i holičskou provozovnu. Dosavadní holič Stanislav Hasoň chce jít
jinde do zaměstnání, aby si více vydělal, ale i když odejde, budeme trvat na tom, aby
holičská provozovna u nás zůstala.
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4.) Chceme, aby v obci bylo ponecháno:
a.) 10% z místní pálenice, což by dělalo průměrně cca 100.000 Kčs
b.) 5% z tržby místní Jednoty. Roční tržba z Masny, pohostinství a samoobsluhy činí asi
5 000.000 Kčs.
c.) Zemědělská daň by měla být ponechána pro účely obce. Těchto navrhovaných
finančních prostředků by bylo použito ke zvelebování obce.
Rozpočet na rok 1966 je celkem 340 tisíc korun, rozčleněný do jednotlivých rezortů a
sežene-li si národní výbor peníze – může si s nimi i hospodařit a proto je nyní vyvíjen
takový tlak sehnat kde se co dá.
Referát předsedy KSČ:
Na úseku zemědělském bude KSČ pomáhat na rekultivaci a melioraci půdy. Doposud
jsme hleděli jenom na to, co z té půdy dostaneme, ale nehledělo se na to, také půdě dát
dvoje. Také je potřeba dokončit výstavbu farmy a výstavbu nových bytů pro
zaměstnance JZD je třeba zahájit.
Členové strany budou pomáhat při špičkových pracích. Taktéž budeme nápomocni při
provádění specializace JZD. Budeme nápomocni při výchově mládeže. Budeme
působit s radou MNV na občany, aby se zlepšila návštěvnost kulturních podniků.

Diskuze občanů.
K diskuzi se přihlásili.
John Leopold č. 191. – 1.) V jednotném zemědělském družstvě pracují jenom staří a mladé
lidi není možno získat.
2.) Na hygienické zařízení se v našem JZD zapomělo.
Vaculín Josef č 60: - Hovoří o nízkých cenách zemědělských výrobků a také o zkouškách
tučnosti mléka. Výsledek hodnocení přijde z mlékárny až za 3 dny a tučnost mléka je uvedená
vždy nižší, než je skutečná.
Trchalík Frant č. 153 – Nedělat výstavbu farmy na úkor jednotky.
Dvořáček Josef č. 342 – Dožadovat se ponechání určitého procenta z pálenice pro obec je
správné, ale JZD by mohlo zřídit sušárnu ovoce a kotel na vaření trnek. Sušárny byly dřív
v každém druhém humně a nyní není kde trochu trnek usušit.
Ptáček Josef č. 91: Nadřazené orgány by se měly zaměřit na kvalitu dodávaných strojů pro
JZD. Bez mechanizace se neobejdeme, ale potřebujeme jen dobré stroje. Pluh bez opravy
nevydrží ani jeden rok. Dodávané stroje jsou stavěny jenom pro půdy písčité a zapomíná se na
půdy jílovité, jako na příklad u nás.
Bartoš Jaroslav č. 13. – Bez kombajnů se dnes už těžko obejdeme, je to dobrá věc, ale proč
tam není ještě sběrací koš na plevel, aby se mohl plevel lehce odstranit a nezůstával na poli.
Dvořáček Václav č. 287
Místní národní výbor by měl starším ženám pomoci, aby získaly důchod, jako třeba moje
manželka musí do 65 let pracovat, aby dosáhla důchodu. Ona je nejstarší ve skupině JZD.
Švec Josef č. 257
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Je jistě nutné dokončit výstavbu farmy, ale je třeba zabývat se i bytovou výstavbou.
Bytová výstavba zatím existuje jenom ve městech a při závodech. Uskuteční-li se bytová
výstavba i zde, pak by se vyřešil přísun mladých lidí do zemědělství.
Omelka Ladislav – tajemník MNV.
Hodně se mluví o zvyšování životní úrovně, ale nám zatím na to nezbývá. Od okresního
nárdoního výboru máme dotaci 81.200 Kčs a chtěli bychom dodělat cestu na Záhumní, cestu
na Malé straně, lávky přes Olšavu, dodělat mateřskou školku, schůzovací místnost
v kulturním domě, chodník u silnice zřídit. Na tyto akce nemáme finanční prostředky a proto
se budeme o finanční pomoc obracet i na občany.
Za poslední dva roky upadáme v aktivitě občanů i jednotlivých složek. Vyskytly se
připomínky, proč ve městech lidé nic neplatí, všecko se jim postaví a proč my máme dělat a
ještě i platit. Z těchto podnětů vzešel návrh ponechat 10% z tržby pálenice obci. Pálenici by
bylo také třeba trochu upravit a vybavit ji čekárnou.
Nedostatky drobných služeb – kominíci v zimě vymetat nechodí, ale v létě by zase ani
nemusili a to zase chodí.
Holič je ztrátový, tak nám chtějí komunální služby holírnu zlikvidovat.
Ovocný strom: - Když se člověk podívá na ten šumický kotár, za posledních 5 let jsme
vymlátili kde se co dalo a znovu jsme nic nenasadili. Co o nás řeknou naše děcka? Výsadba
stromů je plánována na léta 1970-75, ale jen aby nezůstalo při plánu jako s tou výstavbou
bytů pro JZD a učitele. Zůstal jen plán, bytů dosud není.
Hřib Jaroslav číslo 118.
1.) Brání se proti tomu, že by měl přispět na chodník u silnice.
2.) Dokud byly lesy obecní, tak daly dobrý užitek obci. Teď, když někdo jde pro kousek
dříví do lesa, který mu dříve patřil, tak to musí zaplatit. I u výtěžku lesa by mělo být
pamatováno nějakým procentem ve prospěch obce.
3.) Voda na lánech dělá škodu. Dříve po čtvrtích dřív seběhla voda dolů. Meliorace by
měla být brzo dodělána.
Kramný Jindřich:
Administrativa na obci se značně rozrůstá. To dříve nebylo. Na všecko stačil policajt a
starosta.
Plhoň Frant – ředitel školy.
Letos vychází školu 50 žáků a jen 2 se dobrovolně hlásí do zemědělství. Podle úřední
statistiky je celostátní nábor k 7. lednu splněn pouze na 7%. U mladých se jeví nechuť k této
práci, neboť nejsou splněny ani ty nejzákladnější provozní podmínky. Zemědělství bude
přitažlivé pro lidi tenkrát, až ve Slováckých strojírnách si člověk vydělá 1.200 Kčs a
v zemědělství 1.500 Kčs. Já vám to řeknu upřimně. Učitelé získávají děcka do zemědělství
proto, že je to náš úkol, ale jsme přesvědčeni, že nejsou pro mládež připraveny podmínky.
Starší mladé lidi nevedou a neřídí jejich práci. Sociální zařízení – děcko řekne mamince:
„Maminko, ty smrdíš“, protože se pracovníci JZD nemají kde osprchovat a převlékat jako
v závodech. Naše pracovnice musí i tu základní osobní potřebu vykonávat všelijak.
V příštím roce se nám vrátí vyučené 2 zahradnice a 1 vinařka, ale kam s nimi. Stát to stojí
peníze, ale my je nemáme kde umístnit. Naše JZD potřebuje pracovníky hlavně pro rostlinnou
výrobu.
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Zemědělství by mělo být postaveno na přední místo, před hornictví.
Mohou družstevnice ze Šumic za to, že nejsou třeba z Nivnice. O Nivnici platí –
dvojnásobné náklady a poloviční výnos. Také není docela správné rozdělení příspěvků na
minimální pracovní jednotku. Ta družstva, která vynaložila malé úsilí a dosáhla pracovní
jednotku 3 Kčs, ta dostala více státního příspěvku než družstva, která se více snažila a získala
pracovní jednotku třeba 8 Kčs.
Školství- potýkáme se s potížemi. Málo učitelů pracuje v místě bydliště. Škola už nestačí,
navrhovaná přístavba by vyřešila směnnost. Oprava záchodů ve škole je nutná. Nový kabát na
škole máme, ale záchody hrozné.
Kulturní dům: Máme pěkný kulturní dům, ale je prázdný ne proto, že nic neděláme, ale proto,
že nám sem lidi nechodí. Kdyby lidé více kulturní podniky navštěvovali a přinesli finanční
prostředky ve formě vstupného, pak bychom nemuseli vybírat 500 Kčs za sál. Potřebujeme,
aby kulturní dům byl naplněn lidmi.
Tělovýchova: - Dokud budou na hřišti místo hráčů husy, potud tělovýchova nebude stát za
nic. A jak to má také vypadat, když hřiště je plné husinců. Hřiště volá po úpravě.
Jančář Antonín č. 148.
s. Plhoňovi se lehko řekne: Máme kulturní dům prázdný, ale ať se na to blíž podívá. V Brodě,
když přijde dělník z fabriky, tak se jde opalovat, ale u nás na dědině když přijde z práce, tak
popadne motyku a utěká na Blaně do řepy. Na kulturu má vesnický člověk málo času.

Bonita půdy
Máme těžkou půdu.
V V bonitní třídě máme 326 ha
V VI bonitní třídě máme 466 ha
V VII bonitní třídě máme 238 ha, takže téměř veškerá půda je ta nejhorší půda.
Tomková Jarmila – předsedkyně výboru žen:
1.) Pracovní dobu žen by bylo třeba snížit na 6 hodin denně.
2.) Je málo dobrých služeb.
3.) Za čistění a praní prádla jsou vysoké ceny k porovnání výdělku v JZD.
4.) Ženy by uvítaly kadeřnickou provozovnu a švadleny.
5. Výbor žen se bude podílet při další úpravě obce, vysadí na záhony květiny.
6.) Společné stravování v zemědělství nám schází a bylo by třeba k němu přistoupit.
Zástupce ONV – s. Klement.
1.) Zisk z pálenice – to vlastně není zisk, to je daň z obratu. Proto nevím, jak se svým
požadavkem pochodítě.
2.) Sušárna ovoce, to je ve Vašich rukou.
3.) Je vidět, že se domáháte specializace. Možná, že to bude brzo. Výrobní správa zná ty
Vaše těžké půdní podmínky.
Omelka Jaroslav – tajemník
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I když jsme měli počáteční strach z malé účasti, velmi málo se stává, že by bylo tolik
přípomínek. Podpořili jste návrh k tezím XIII. sjezdu KSČ a některé body o Vaše připomínky
rozšíříme. Dnešní schůze svůj účel splnila.

Hazardní hry.
Lze kladně hodnotit, že národní výbor dal zákaz hazardních her v místním pohostinství.
Předseda MNV jistě vidí, jaké nebezpečí je pro mladé lidi v kartách. Učili se od starších
hazardní hry a proto jeho snahy hru v karty zabránit, si velmi ceníme. Záleží však i na
vedoucím pohostinství, aby důsledně tento příkaz respektoval.

Plenum MNV 29/7.66.
Další schůze národního výboru:
29. července v kult. domě konalo se plenum národního výboru, jehož hlavním programem
bylo žňové opatření a hospodaření JZD za I. pololetí a kontrola činnosti rady MNV za
poslední období. Z referátu předsedy MNV jsme se dověděli, že rozpočet 42 tisíc na cestu na
Malé straně je vyčerpán a cesta je dodělávat.
Na kulturu nedostaneme žádné peníze a náklady na údržbu jsou již 4.000 Kčs překročeny
a to ještě není koupeno uhlí, takže do konce roku rozpočet překročíme o 9 až 10 tisíc korun.
Okres ani krajský národní výbor neví dosud, jakým způsobem se budou takové budovy
udržovat.

Kudela Vojtěch. zeměď. daň.
Finanční komise doporučila zamítnout žádost Kůdele Vojtěcha č. 22, soukromě
hospodařícího zemědělce o zproštění zemědělské daně. Rada MNV podpořila rozhodnutí fin.
Komise. Doposud se Kudelovi odepsalo 19.500 Kčs. Druhý soukromě hospodařící zemědělec
Antonín Žampach svoje povinosti řádně plní a pole mají vedle sebe.

Rud. Škubal odpis dluhu.
Dále si podal žádost o odepsání dluhu Škubal Rudolf čp 103 – po Augustinu Hřibovi, od
něhož dům Škubal koupil a opravil. Rada MNV se dlouho rozmýšlela, zda mu má dluh
vymazat, ale nakonec vyhověla, protože Škubal má 20.000 Kč půjčku ve státní spořitelně a
jeho manželka má další půjčku v JZD.

Školení CO.
Příprava obyvatelstva k obraně vlasti. Obec má vyslat 6 občanů na školení, kteří pak
proškolí další občany.

Půjčka na dodělání pekla.
Místní narodní výbor uskutečnil půjčku 50.000 Kč pro účely vybavení společenské
místnosti v kulturním domě.

Školka:
Ženy chtějí ve školce mít všecko moderní, ale MNV má na vybavení jen 10.000 Kčs,
takže se školka vybaví pěkně, avšak podle stávajících možností.
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Žně – zajištování sklizně.
Jako nejdůležitější část schůze byla probírána otázka žní. Diskuze však byla velmi slabá,
neboť každý si říkal: „Co pomůže tady mudrovat, když počasí nestojí za nic.“

Výroční schůze místního národního výboru:
Vybudované akce 1966.
Vybudované akce v roce 1966.

Plán rozpočt. cena:

1.) Dokončení mateřské školky

72.000 Kčs

2.) Vybavení kavárny (pekla)

-

3.) Komunikace
4.) Úprava obřadní síně
5.) Dlažba chodníků

72.000 Kčs
92.000 "

40.000 Kčs

134.000 "

9.000 Kčs

11.000 "

-

6.) Úprava kanalizace

Skutečná cena:

15.000 Kčs

22.000 "
9.000 "

Komise ochrany veřejného pořádku.
Předsedou komise ochrany veřejného pořádku je Janíček Stanislav. Za rok 1966 řešili 12
přestupků a uložili 2 pokuty – 4 dny odpracovat na pracích pro MNV dostali mládežníci za
drobnou krádež. Hlavně Daňhel Richard – cikán. Tato komise prováděla pravidelné kontroly
bezpečnosti práce, zvláště na JZD, dále kontroly řidičů motorek. Část řidičů nevlastnila
řidičské průkazy.

Komise pracovních sil.
Komise pracovních sil dostala za úkol získat pro rok 1967 pro místní jednotné zemědělské
družstvo 7 stálých pracovníků a to 5 mužů a 2 ženy. Komise má působit hlavně na žáky zdejší
školy.

Pečení ve školní kuchyni
Ve školní kuchyni se občas peklo cukroví a koláče na svatbu. Toto však okresní hygienik
zakázal. Péci mohou jen ty ženy, které mají zdravotnický průkaz.

Chodníky na dolní konec.
Lidé od obecního domu na dolní konec nechtěli si zaplatit každý před svým domem
Dlaždičským družstvem vybudovaný chodník. Po přesvědčení však pochopili a přislíbili
úhradu.

Močůvka.
Jsou připomínky hlavně se strany rybářů, že v Šumicích volně vtéká močůvka do Olšavy a
Ovčírky. Má se tomu zabránit.
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Holič.
Holičská provozovna je umístěna v šatně kulturního domu.

Kudela – domácí porážka.
Kudela Vojtěch – soukromník neměl splněno maso, tak mu domácí porážka vepře byla
povolena až se uvolil maso za rok 1966 splnit v roce 67.

Příjmy MNV.
Na domovní dani vybráno za rok 47.300 Kčs
Poplatek z domácích porážek…….8.500 Kčs
Daň z příjmu obyvatelstva……….3.200

"

kanalizační poplatky……………..4.000

"

ze zahrádek………………………1.500

"

Z kina……………………cca….38.000

"

Toto je podstatná část příjmů MNV, avšak výdaje jsou větší a ještě narostl dluh 50.000 Kč
na kavárnu. Mimo tohoto dluhu byl rozpočet letos hrazen dotací od ONV.

Na Kavárnu přispěli
Peníze od složek na dodělání kavárny v KD:
Dohlížecí výbor
Českosl. červený kříž
Požárníci

1.000 Kčs
500 "
1.000 "

Výbor žen

600 Kčs

Ostatní (myslivci 700)

850 Kčs

Osvětová beseda

1.200 Kčs

Plán akcí do konce volebního období.
1.) Dokončení cesty na Malé straně (obruby)
2.) Cesta za dráhou. Drť je u MNV a postřik platí spr. silnic.
3.) Úprava potoka přes vesnici od Masny na Dolní konec a úprava parku u Masny.
4.) Vybudování cest Nademlýnem a na Záhumní.
5.) Lávku přes Olšavu za Omelkou č. 18
6.) Studna u hřbitova – počítáme se sbírkou u občanů.
7.) Kompletní dokončení kaváry
8.) Ve mlýně u Pípalů na dvoře dobudovat dílnu pro Juřeníka co provádí kamenické práce
pro MNV.
9.) Vypracovat dokumentaci na koupaliště.
10.) Vypracovat plány pro ZD školu. Už se o přístavbě jednalo i v Praze.
11.) Ohrožení hřiště. O tom se už dlouho mluví.
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Big – beat
Po tomto programu rozvinula se velmi živá debata na účet našich mladých. Je to malá
skupina chlapců, kteří se věnují big. Beatové hudbě.
První vystoupil Jančář Ludvík č. 148. Kdybych byl věděl, že v kult. domě budou hrát
bigbeťáci, tak bych na to nedal nic. Myslete si o mně co chcete.
Kokoš 200 – 62 let – Je to moderní hudba – mládež ať se vydovádí, mládež to potřebuje.
Juřeník Stanislav – kapelník dechovky. Pěkně hrají, jenom je ostříhat.
Synčák – předseda NV. Janča č 153 a Juřeník přišli na NV s tím, že když nám povolíte
zkoušky, my budeme na Milana Janču působit, a on se ostříhá. Ale už je to 3 týdny a Milan
chodí pořád s dlouhými vlasy. Juřeník byl ostříhaný a už mu dlouhé vlasy rostou zase. Milan
Janča je velmi aktivní pro tuto hudbu, je to lepší než sedět v hospodě, ale působit se na něho
musí, aby si dal hlavu do pořádku. Mládež to začíná po něm kopírovat.
Juřeník č. 30 – Myslím, že když budou mít holiče v kult. domě, mají to vedle sálu, tak že
se dají ostříhat.
Staňa Ondřej – V televizi by neměli vlasáče ukazovat.
Plhoň – ředitel školy –
Ono to není tak jednoduché tak přísně soudit naši mládež. Je řada starších, kteří si rádi
poslechnou různou hudbu. Já jsem měl s nimi co do činění. Tito kluci mají o hudbu
opravdový zájem, když cvičili na Silvestra, tak trénovali 4 hodiny denně. Já jsem je nechal
cvičit ve škole, abych je měl pod kontrolou. Měli bychom je více podchytit, aby jich tam bylo
ne 4 ale 10. Sami muzikanti na hudebním večeru říkali, že tam bigbeat chybí. Když se budou
slušně chovat, tak ať hrají a nacvičují i ve škole, ale vadí mně to, že nejsou nikde
organizovaní a o tom oni nechtějí ani slyšet. Čím my dospělí jim dáváme vzor. Jedině, že
s nimi popíjíme. Proto je mládež špatná, že dospělí jsou špatní. Vraťme se zpátky, když my
jsme byli mladí. Dnes mládež nemá strach, ale ukažte mně, kdo z nás jak tu sedíme, má
z něčeho strach.
Jestliže se mně big – beat nelíbí, tak tam nepůjdu. Když se objevily moderní tance – tvist –
letkis, kolik starých bláznů hopkalo ty moderní tance. Já jsem před třemi lety neměl boty se
špicama a teď je nosím, protože je to „chuligánské“
A u oblečení zrovna tak. Na jedné straně to nosíme a na druhé odsuzujeme. Před 50 a 80
lety nosili muži plnovousy. Kteří plnovous neměli, byli holobrádci.
Když bude naše big-beatová skupina chtít vystupovat, musí mít přehrávky před komisí.
Jinak nesmí hrát ani zadarmo.

Výbor žen
Výbor žen:
Při místním národním výboru pracuje už 12 let výbor žen. V roce 1954 se poprve projevila
ženská práce na veřejnosti. Není žádným tajemstvím ze už v Šumicích s předsedkyní Jarmilou
Tomkovou pracuje dobře. Důkazem toho je bohatá činnost roku 1966.
Při úpravě a výsadbě růží na veřejném prostranství odpracovaly členky 1.320 hodin,
v místním JZD obdělaly 2,10 ha řepy, postaraly se i o zahrádky občanů. Objednaly pro místní
občany 400 keřů růží, které si občané sami zaplatili a vysázeli. K mezinárodnímu dni žen
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navštívily 16 stařenek, kterým předaly květinové dárky. Spolupracují se sborem pro občanské
záležitosti, přivítaly během roku 28 malých občánků, účastnily se gratulací významných
jubileí místních občanů, uspořádaly kurs vaření, o který byl velký zájem, dále uspořádaly
zravotnickou přednášku dr. Kubíčka na téma „Psychologie dítěte“ a jednu přednášku „Školní
předvýchova“.

Také se členky VŽ aktivně podílely při dokončovacích pracích mateřské školy a mimo to
zakoupily a ušily pro školku záclony a osázely květinami okenní truhlíky, aby zpříjemnily
prostředí pro svoje děti. I k samotnému zřízení mateřské školy daly podnět členky VŽ. Na
dobudování kulturní místnosti při kulturním domě darovaly 600 Kčs. Poslední akcí v letošním
roce byla sbírka pro pět osiřelých dětí Kořenkových, kterým těsně před Vánocemi zemřela
matka. Členky si rozdělily vesnici na úseky a vybíraly ještě před pohřbem. Lze to kladně
hodnotit, že tak pohotově se tohoto úkolu ujaly. Nasbíraly přes 6.000 Kčs a peníze odevzdaly
na MNV. Těchto peněz bude použito ve prospěch pozůstalých dětí.
Za tuto bohatou činnost a aktivitu obdržely od rady ONV v Uh. Hradišti „Čestné uznání“
za 1. místo ve II. skupině v soutěži žen 1966 a k tomu peněžitou odměnu ve výši 700 Kčs.
Také místní národní výbor kladně hodnotil dosavadní činost žen. V roce 1954 byla zřízena
družstevní prádelna jako první v okrese.
Současný výbor žen v Šumicích byl zvolen v roce 1965 při oslavách, Mezinárodního dne
žen v počtu 30 členek a jsou to převážně ženy mladší, zaměstnané ve všech odvětvích našeho
hospodářství.
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Místní jednota požárníků.
Hasiči
Naše jednota hasičů má 97 členů a 20 žáků zájmového kroužku – mladých požarníků.
Z toho je 10 děvčat a 10 chlapců. Ze stavu 97 členů jsou utvořena 2 požární družstva a zbytek
jsou přispívající členové.
Požárnická jednota se letos zhostila těchto akcí:
Účast na velitelském dnu při cvičení na farmě JZD v Šumicích a okrskové soutěže se
rovněž zůčastnila. Na této soutěži se s družstvem mužů umístnila na 1. místě a tak postoupili
do okresní soutěže, která se konala 10. července v Nedachlebicích. Na této soutěži se umístili
ze 23 sborů na 7. místě. V měsíci červenci se rovněž zůčastnili aplikačního cvičení
v Nezdenicích a pro lepší akceschopnost se jednota pravidelně jednou v měsíci cvičila na
místním hřišti. V letošním roce se naše družstvo zůčastnilo likvidace požáru cihelny
v Havřicích v noční době a to 12 členů tam bylo. V naší obci bylo během roku likvidováno
hned v zárodků 5 požárů, které nezpůsobily větší škody. Všech 5 požárů bylo likvidováno
použitím hasících přístrojů
V měsíci lednu byly provedeny preventivní prohlídky ve všech obytných domech, na
farmě JZD a ve všech malých provozovnách. Kde byly zjištěny závady, byly později konány
prohlídky znovu. Letos byl také založen ZK MP při místní jednotě. Do tohoto kroužku se
přihlásilo 30 žáků. Vedoucím je bratr František Bradáč. Svou dobrou prací se přičinil o to že
kroužek dnes dobře pracuje. U mladých je velmi oblíben.
Dvě družstva se zůčastnila okrskové soutěžě, kde se mladší žáci umístili na 1. místě a
starší na třetím. Mladší žáci postoupili do okresní soutěže, kde se umístili na 7. místě. Po dobu
žní se kroužek mladých požárníků zůčastňoval žňových hlídek. Žáci prováděli hlídkovou
činnost na farmě JZD i u výmlatového střediska, dále kolem dráhy kde byly obiloviny a
v okolí výmlatu bombajnů. Při nepříznivém počasí zapůjčila škola stany a požárníci měli po
dobu 1 týdne stanový tábor mladých.
Za dobrou činnost byl kroužek vyhodnocen okresním výborem ČSPO jako nejlepší KMP
v okrese a postoupil do celostátní soutěže ŽHM v Praze. Kulturně masová činnost požárníků:
V měsíci lednu se konal tradiční ples, v rozhlase byly prováděny relace k topnému období
a jarnímu úklidu. Před filmovou přehlídkou v listopadu byla přednesena relace v místním
kulturním domě. Po dobu festivalu byly před každým filmem promítnuty krátké filmy o
požarní ochraně. V místní škole bylo promítnuto 10 filmů o požárnících pro všechny žáky. Při
co školení občanů bylo provedeno přeškolení občanů v protipožární ochraně. V zimním
období byl proveden zájezd na Mikulčin vrch, kterého se zůčastnilo 50 osob.
Po okresní soutěži se družstva zůčastnila přehlídky historických vozidel v Březolupech.
Taktéž se požárníci zůčastnili exkurze u požárního útvaru v Gottwaldově, kde jim byla
předvedena veškerá výstroj a výzbroj. Zároveň byla provedena prohlídka zoolog. zahr.
v Lešné a plavecký výcvik zájmového kroužku v Gottwaldově. Také požárnického plesu
v Bojkovicích se naši zůčastnili.
Při všech kulturních podnicích v našem kulturním domě jsou stavěny hlídky požární
ochrany. Spolupráce s MNV byla letos velmi dobrá i s ostatními organizacemi a občany.
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Plán požárníků na rok 1967
V zájmu udržení a rozšíření místní jednoty plánujeme pro rok 1967:
1.) Uskutečnění zájezdu na Slovensko.
2.) Aplikační cvičení na Záhumní.
3.) Ukázkové cvičení při místní škole.
4.) Zavazujeme se, že po úpravě parku si část parku převezneme do své péče.
5.) Místní jednota se zavazuje, že odpracuje při špičkových pracích v místním JZD 300
hodin.
6.) V období jarního úklidu provedeme úklid před zbrojnicí i ve zbrojnici vybílíme a
veškerou výzbroj povedeme ve vzorném pořádku.
7.) Školení a cvičení členstva budeme provádět dle dispozic okresu nejméně jednou
měsíčně.
8.) ZKMP budeme udržovat ve stálé aktivitě a popřípadě rozšiřovat.
9.) K obsluze strojů zacvičíme nejméně 6 členů MV.
10.) Ustavíme a proškolíme domovní hlídky požárníků v počtu 10 hlídek.

III. VÝSTAVBA OBCE.
Stavba rodinných domů a přestavby.
I v letošním roce přibylo několik nových rodiných domků a několik jich je přestavěno –
zadaptováno.
Josef Živnéř 119 začal se stavbou rodinného domu pro syna Františka. František je teprve
v učení ZŘR v Uh. Brodě, ale otec chce tímto způsobem vštípit svému synu, aby se od mládí
učil setřit a aby měl František o něco starost a neměl čas na špatné kamarády.
Michalec Miloslav 195 začal také stavět rodiný domek. Další stavebníci: Vaculín
Vladislav č. 48, Vaculín František č. 66, Šidlo Fr č. 62 Mandík č. 248, Mandík Josef, jemuž
zemřela 13/12 manželka Jana ve věku 26 let. Nedočkala se už nového domu, František
Kráčmar staví vedle otce na místě Fr. Chromkové, Juřeník Oldřich č. 84, přestavuje dům,
Hasoň Martin č. 87 rovněž adaptace, Bartoš Josef č. 324 také adaptace, Juřeník Josef č. 115 –
nadstavba.
Soukup – klempíř z Uherského Brodu, který má manželku ze Šumic Bož. Vaculínovu z č.
88 staví rodiný dům v Kůtě vedle Vojtěcha Šerka a Antonína Žampacha. Boudu pro nářadí si
postavil na druhé straně Ovčírky na místě, kde stával domek Václava Zetky. A aby měl k této
boudě příchod, udělal si přes Ovčírku dřevěnou lávku. Bouda Soukupovi na nářadí vyhovuje,
ale nevyhovuje okolním dětem, které volné místo u ovčírky používají jako hřiště a poslaly na
národní výbor písemný protest, který jim pomohl složit Ant. Kubica. Jeho dcera tuto petici
také přinesla do kanceláře NV.
Stálo tam: My děti z Kůta protestujeme proti postavené boudě na našem hřišti. Žádáme,
aby bouda byla odstraněna, nebo my děti si nemáme kde hrát.
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Veřejné stavby:
Oprava obřadní síně: v měsíci březnu započato s opravou obřadní síně. V postě stejně žádné
svatby nejsou a tak je vhodný čas pro opravu. Okna a dveře natíral místní občan – Ludvík
Tlach č. 242. Rovněž se rozšiřovala obřadní síň. 23. dubna měla Jiř. Jančářová č. 148 jako
první svatbu v obnovené obřadní síni.
Úprava prostranství před Jednotou a Pohostinstvím:
15. a 16. dubna poslanci národního výboru brigádnicky upravovali prostranství před
místní Jednotou a Pohostinstvím. Romy kladli do vybagrovaného příkopu pomocí autojeřábu,
který byl vypůjčen od národního podniku „Státní silnice“
Chodníky:
Ve III. dekádě květnové započato s chodníkem od pomníku padlých ke kostelní bráně. 29.
května byla na tento chodník v kostele sbírka, která vynesla 3.500 Kčs.
Také na druhé straně silnice se dělá chodník. Od cesty ke hřbitovu od národního výboru
na Dolní konec. Občanům byly poslány faktury od Dlaždičského družstva Uh. Hradistě na
zaplacení chodníků – každý před svým domem.
Cesty:
Za drahou se prováděla úprava cesty svépomocí občanů.
Mateřská školka:
Při oslavě MDŽ 6. března t. r. připoměl tajemník MNV. Omelka, že stavba mat. školky je
vážně ohrožena. Zbývající práce se musí provést brigádnicky a tak, jak se budou občané
zapojovat do práce, tak také bude NV posuzovat jejich žádosti o umístnění dětí do školky. Ku
dni 6. března je jich 22.
Národnímu výboru chybělo 40 tisíc na dodělání školky a tak Jednotné družstvo napsalo
žádost na výrobní správu a tato požadovaných 40 tisíc na školku poukázala. Když se to
družstevníci dověděli, bylo zde, že prý se zase zmenší jednotka. Ale na veřejné schůzi
družstevníků účetní Stupňánek tuto věc družstevníkům vysvětlil a ubezpečil je, že jednotka
zkrácená nebude. Že družstvo to nic nestálo napsat žádost a poslat, že kdyby peníze nebyly
přišly do Šumic, tak by je dostala jiná obec a JZD je povinno spolubudovat s národním
výborem taková zařízení jako jsou školky.
Ke konci července je školka téměř hotová a je požádáno na Odbor výstavby o kolaudaci.

Kolaudace školky
9/8. je kolaudace mat. školky. Výbor žen se podílel při umístňování dětí do školky. Nebyl
brán zřetel, jestli je to děcko člena JZD, nebo jiného zaměstnance, ale přihlíželo se k počtu
odpracovaných hodin při úpravě školky.
Kolaudace však dopadla tak, jak nikdo nečekal. Léhárna je malá a okresní hygienik
nechce povolit větší stav dětí. Jak to má nyní MNV rodičům vysvětlit, když celý rok jim říkal:
„Běžte na brigádu a přednostně Vám děcka umístníme. „Proč jste neudělali zrovna
dvoutřídku?“ říkali zástupci okresu. Stavební šumická komise se ohražovala, proč prý okres
nedal na školku peníze, že pak by se dalo něco dělat. Zástupci okresu odpověděli, že nebylo
z čeho vzít: „Tak když nebylo peněz, tak nám povolte umístit větší stav dětí. Přihlášeno je 55
a ONV povoluje jenom 27. Dodatečně byl počet zýšen na 35.
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Výstavba JZD.
Stavební četa JZD Šumice patří mezi nejaktivnější v okrese. Vedoucím je Martin Šojdr č.
80. Letos se staví hlavně silnice. 1 metr betonové silnice přijde takto o 30% levněji, než při
dodavatelském způsobu.
Při stavbě garáží se používalo cihel z obnovené cihelny v Bojkovicích.

IV. HMOTNÁ ÚROVEŇ OBYVATELSTVA.
Samoobsluha Jednota – tržby.
V letošním roce se utržilo:
Potraviny -

3,986.560 Kčs

Masna-

720.000 "

Pohostinství-

902.000 " včetně nápojů jsou i obědy a různé potraviny.

Jednota prováděla také výkup vajec. Od záhumenkářů se vykoupilo 44.326 ks vajec, 58 ks
kůzlat, 339 ½ kg šípků.
Místní jednota má 465 členů, letos přibylo 17 nových.

Krádež v obchodě
Samoobsluhu navštívili v noci zloději v letním čase a ukradli cca 10.000 Kčs, které měl
vedoucí Jednoty v obchodě ve stole, protože je nestačil odevzdat na poště. Proto byly
pořízeny do obchodu na dveře mříže. Zloděj totiž rozbil u zadního vchodu skleněné dveře a
tak vnikl do obchodu. 18. 7. byli zloději chyceni při krádeži u Hodonína.

Bydlení
Bydlení v Šumicích je na dobré výši. Letos přestanou i stížnosti na JZD, že honí krávy
přes dědinu a cesty jsou znečišťovány dobytkem. Konečně občané prosadili, že JZD nebude
honit krávy přes dědinu.

Nejstarší občanka.
Nejstarší občankou je Anna Bachůrková č. 236. Je jí 92 let.

Narodilo se:
Letos se narodilo 30 dětí z toho 14 chlapců. Všechny děti žíjí.

Úmrtí:
Zemřelo 19 lidí z toho 8 žen. Byli to vesměs starší lidé až na dva otřesné případy.
Mladá matka – 26 let umírá po porodu a zanechává dcerku. Na pohřeb Jany Mandíkové se
sešlo hodně lidí i z okolí. Měla pohřeb 17. prosince. Zemřela 13. 12. 1966, právě v den svých
26. narozenin.
O týden později pochováváme druhou matku. 39 let je jí. Je to Ludmila Kořínkova a
zanechává manželovi 5 dětí. Z proslovu p. faráře nad hrobem.
Takové rozrušení v dědině už dávno nebylo. Když zemře starý, je to také otřesné, ale když
zemře ani ne čtyřicátnice a když je jí jako matky tolik potřeba a když je těch dětí pět, pak to
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musí otřást každým. Odcházejí nám v poslední době matky od dětí v Záhorovicích,
v Rudicích a konečně u nás už druhý případ. Lásku mateřskou v moři neutopíš a v horách
nezamrazíš.

Svatby:
Bylo oddánona MNV 12 párů. Dva páry byly starší.
Ženich – vdovec Stehlíček Josef – 69 let.
Nevěsta – svobodná Boh. Kubáňová – 63 let.
Druhý pár Mahdalík nar 1907 a Anežka Pavlíčkova nar. 1908. Oba ovdovělí. Synovi Janu
Pavlíčkovi, to nebylo ani moc vhod, že se matka ještě vdává, ale ona říká: Já vím, co dělám.
Důchodu mám jen 150 Kčs a to není ani k životu, ani na umření. S prvním mužem se moc
dobře neměla, tak kéž by jí to vyšlo aspoň nyní. Však také družstevnice vybíraly po 3 Kč na
present a Božka Synčákova z č. 307 se oblekla za nevěstu a Fanka Šidlova 62 za ženicha a šly
vyhrávat vínek. Nevěsta i ženich byli rádi, že si jich družstevnice všimly.

Sbor pro občanské záležitosti:
Sbor pro občanské záležitosti má 10 členů. Vítání do života na MNV bylo 28.
Je pěkné, že tento sbor pamatuje na jubilea starších lidí a to buď blahopřáním, nebo i
osobní návstěvou a také v mnoha případech i menším dárečkem.

Zlata svatba:
31. 12. 1966 byla zlatá svatba manželů Šojdrových. Byla to pěkná slavnost v obřadní síni,
kterou byla zakončena celoroční činnost sboru.

ČSČK.
18. leden – výroční schůze ČSČK. Účast 95 občanů, i několik mužů a mladých přišlo. Za
NV: předseda Synčák Ant. a tajemník Omelka Lad. Doktor Sládek a dr. Exnerová byli rovněž
přítomni. Z Nezdenic se každoročně zůčastňují členové tamního ČSČK, ale letos poslali
jenom blahopřejný telegram k dosažení hrdého titulu „Vzorná skupina ČSČK“.
Místní skupina má 100 členů. Předsedkyně ČSČK Zdenka Kubáňová zanechává tuto
funkci a předává ji Gertrudě Zetkové. Dosavadní činnost ČSČK v Šumicích je hodnocena
velmi dobře. Letos také zdárně proběhla akce: Daruj krev. Předsedkyně ČSČK osobně
v sobotu navštěvovala občany a přesvědčovala o nutnosti této akce. Spolu s předsedkyní
navštěvovala občany i členka ČSČK. Jejich snaha byla korunována úspěchem. Navštívily jen
půl dědiny a výsledek – 54 dárců. Z toho 48 občanům byla krev odebrána. Plán byl 15,
závazek 35, skutečnost 48.

V. Kulturní poměry.
Škola.
Základní devítiletá škola má celkem 368 žáků ve 13 třídách. Do školy kromě šumických
žáku dojíždí žáci z Nezdenic 54 a z Rudic 56, denně autobusy. Na škole chybí 4 učebny a je
organizováno směnné vyučování v 8 třídách místních žáků.
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Na škole pracuje celkem 19 učitelů. 11 jich bydlí v místě a 8 denně dojíždí z Uh. Brodu,
Nezdenic, Bojkovic, Luhačovic. Směnné vyučování ve škole postihuje zejména děti. Tato věc
se dá řešit a odstranit jedině přístavbou školy, jejíž ideový návrh je již připraven.
O mimoškolní činnost žáků pečuje pionýrská organizace na škole, která je řízena stálou
skupinovou vedoucí. Mimo činnost organizační a ideově politické v jednotl. oddílech, řídí
zájmové kroužky zdravotnické, recitační, tělovýchovný, požárnický, turistický, dramatický.
Na škole pracuje pěvecký kroužek, který zajišťuje kromě vlastní činosti ve škole i kulturní
vystoupení na veřejnosti. Mimo požárnického kroužku, který je organisován ve spolupráci o
místní ČSPO, jsou vedoucími učitelé. Požárnický kroužek byl vyhodnocen celostátně a
umístil se na 8. místě v rámci republiky. Zástupci dětí i se svým vedoucím byli pozváni na
návštěvu do Prahy, kde byli hosty ústředních orgánů. Činnost tohoto kroužku je pravidelná a
příkladná. Po stránce tělovýchovné mají žáci možnost se vyžívat v rámci sportovních her,
tělovýchovných kroužků (základní tělovýchova, míčové hry, stolní tenis.)

Chování žáků
Chování žáků na škole nevykazuje zvláštních těžších poklesků a přestupků proti trestnosti.
V I. pol. Školního roku byla snížena známka s chování u 7 žáků a 10 žákům byly uděleny
důtky třídních učitelů. Účast na tanečních zábavách, filmových představeních i jiných
kulturních podnicích žákům nepřístupných se neobchází, ani nepřekračuje. V jednotlivých
případech, kdy vedení školy uzná, že by se mohli žáci zůčastnit, dá k tomu svolení a určí ped.
Dozor, nebo se domluví s vedením kina na zvláštním představení. V takovýchto případech se
to velmi osvědčuje.

Budoucí povolání žáků
Jedním z úkolů školy je také zařazování žáků do povolání, do učebních poměrů, na studia
a do pracovního poměru. Žáci v těchto letech nemají plně vyhraněný zájem a ve většině
podléhají různým vlivům okolí a většinou si volí zaměstnání taková, pro něž nemá škola
možnost umístění – jako švadleny, kadeřnice, prodavačky u děvčat a u chlapců
automechanici, zámečníci a v našem prostředí převážně pak obory stavební. Už delší dobu
škola nemůže získat chlapce do hornictví a o zemědělství se nedá prakticky ani mluvit. Škola
má po této stránce velmi těžkou posici. K tomu účelu je na škole zřízena rozmíšťovací
komise, která pracuje v těsné spolupráci s MNV a jeho komisí pracovních sil a JZD.
Z celkového počtu žáků vycházejících 59 se hlásí na studia 4 chlapci a 13 dívek.
Školní jídelna při ZDŠ slouží v současné době zdejší škole a škole mateřské. Celkem za
poslední období bylo stravováno 31 žáků 1-5 post. Ročník, 123 žáků 6-9 post. Ročník, 33
žáků mateřské školy a 23 dospělých.
Poplatky dospělých strávníků jsou stanoveny na 3,95 Kčs (učitelé) a 3,20 Kč zaměstnanci
jídelny.
Žákům jsou vyměřovány poplatky podle výdělku rodičů. Velká většina dětí platí nejvyšší
poplatky za oběd, jen cca 20 dětí mají snížené poplatky podle nižšího příjmu rodičů.
Škola jako jedna z prvních zařídila pro děti pravidelné mléčné přesnídávky. Tato akce se
plně osvědčuje. Práci s vydáváním svačin má na starosti zvláštní síla, která je za ni přiměřeně
odměňována.
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Mateřská škola.
Mateřská škola je samostatná budova, spojená s tělocvičnou ZDŠ. Je to adaptace části
farní budovy. Hřiště nevlastní a zahrada patří k farní budově. Tato situace bude již vyřešena
v jarním období a zahrada bude sloužit dětem. Prozatím chodí děti do přírody.
Celkem navštěvuje školku 35 dětí, z toho 5 odchází po obědě domů pro nedostatek míst
v lékárně. Všechny děti mají zaměstnané matky.

Provoz ve školce
Provoz na škole je od 7 do 16,30 hodin, v sobotu od 7 do 15 hodin. Každou sudou sobotu
jako na závodech má MŠ volno. Co se týká zaměstnání dětí – postupuje se podle osnov
mateřské školy, kde jsou tato zaměstnání rozvržena denně:
Pondělí – tělesná výchova, úterý – rozumová výchova
Středa – výtvarná výchova, Čtvrtek – hudební výchova
Pátek – výtvarná

"

Sobota – seznamování s přírodou, maňáskové divadlo, film, atd.

Práce s dětmi se daří a spolupráce s rodiči je dobrá. Rodiče pomohli při zhotovení
ochranných krytů na topení, při stavbě zídky – u sklepa na dvorku, maminky při šití
prostěradel, při přípravě na vánoční besídku, zhotovení dvou televizních přijímačů – jako
hračku pro děti a jiné.

Školská a kulturní komise a sdružení rodičů a přátel školy.
Činnost ŠKK v průběhu roku 1966 se řídila plánem činosti, který byl pololetně
zpracováván z podkladů a požadavků, jak z rady NV, tak i z jednotného kulturního plánu.
V průběhu roku nebylo SRPŠ u ZDŠ žádných požadavků vůči NV. Na podkladě připomínek
z sdružení rodičů a přátel školy při místní škole bylo nutno odstranit různé závady při
počátečním provozu mateřské školy.

ČSM.
Československý svaz mládeže v Šumicích nevyniká nijak svojí prací. ČSM pořádal 4
taneční zábavy a v kovárně Olšavanka byly pořádány 4x hrátky. Rozhlasový kroužek uvedl
několik relací do rozhlasu – jako vyhrávání nejlepším družstevníkům atd.
Na sportovním úseku byly uspořádány dva turnaje ve stolním tenisu.

Svazarm.
Místní Svazarm má 24 členů a jeho hlavní náplň v letošním roce bylo školení řidičů.

Sokol.
Místní Sokol jakoby se stále nemohl vzpamatovat. Je plno problémů po stránce samotných
fotbalových hráčů, po stránce organizační i po stránce finanční. Hřiště i přes příslib JZD
dosud není oploceno. Už i rada MNV se zabývá otázkou tělovýchovy u nás, jak by se Sokol u
nás oživil.

Úsek kultury.
Kulturní a osvětovou činnost v naší obci řídí a organizuje místní Osvětová beseda, která
pracuje v poslední době podle předem vypracovaných kulturních plánů. Pracovníci OB
zajišťují úkoly své vlastní samostatně a většinou nárazově. Ke koordinaci plánování kult.
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osvětových akcí svolává OB všechny pracující složky v obci. Věnuje značnou pozornost
tomu, aby jednotlivé kulturní programy byly různorodé, ovšem v poslední době jsou tyto
podniky, ať již vzdělávací či atraktivní velmi málo občany navštěvovány. Taneční zábavy
jsou pořadateli dobře připraveny a skýtají našim občanům dobrou zábavu a pobavení. Přispívá
k tomu dobrá úroveň místní dechové hudby JZD a v poslední době vznikají kroužky big –
beatová skupina a teneční soubor.
OB se stará také o další sebevzdělání občanů a připravuje pro ně řadu cyklů a přednášek.
V tomto roce proběhly:
Malá lidová akademie zahrádkářů.
Cyklus přednášek pro mladé „Mládí a umění“.
Cyklus přednášek pro rodiče dětí ZDŠ.
Cyklus přednášek pro rodiče dětí MŠ.
Kurs vaření ve spolupráci s výborem žen.
V obci bylo za rok 1966 uskutečněno:
Vzdělávací činnost:
Vnitřní a zahraniční politika

- 4 přednášky

-

95 občanů

Zemědělství

5 přednášek

148 občanů

Umění

4 přednášky

61 občanů

Zdravotnictví

4 přednášky

126 občanů

Jiné

11 přednášek

475 občanů

CELKEM

28 přednášek

905 občanů

Zájmová činnost:
Divadelní

3 soubory

6 vystoupení

Hudební

3 soubory, kroužky

26 vystoupení

Celkem

6 souborů

32 vystoupení

Kroužky:
Technický kroužek

6 lidí

Názorné agitace

8 lidí

Místního rozhlasu

12 lidí

Sbor pro občanské záležitosti

12 lidí

Kursy: Kurs výživy – vaření
Kurs společensk. tance

(celkem – 38 lidí)

35 lidí
54 lidí
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Ostatní akce:
Vystoupení profesionálních souborů

1.780 občanů -

5 akcí

200 občanů -

3 akce

Taneční zábavy

5.250 občanů -

21 akcí

Ostatní kulturní akce

4.250 občanů -

22 akcí

11.480 občanů -

51 akcí

-

Výstavy

Celkem

Ukázky z tanečních zábav.
8 ledna požárníci zahájili plesovou sezonu. Vstupenky prodávali předem po domech jako
každoročně a výtěžek byl určen ve prospěch sboru požárníků.
22. ledna – Okresní vybor ČSL spolu s místní skupinou pořádají okresní ples lidové strany. I
autobus z Kroměříže přivezl návstěvníky.
29. leden – Sdružení rodičů a přátel školy při ZDŠ v Šumicích pořádá 5. rodičovský ples.
5. února – Myslivci pořádají svůj tradiční ples. František Hřib ze Šumic č. 143 donesl v pytli
na zádech do sálu živou srnku. Když sekl v poli trávu, usekl jí žačkou kousek nohy, tak ji vzal
domů, ošetřil ji a nechal si ji doma a od té doby pěkně vyrostla. Ze sálu ji musel hned odnést
domů, protože srna v nezvyklém prostředí se necítila dobře.
12. února – Po své výroční schůzi JZD uspořádalo pro družstevníky večeři a společnou
taneční zabavu.
21. únor – III. Šibřinky s programem na téma „Svět se baví“ pořádá Výbor žen.
V připraveném programu vystoupilo 50 masek a několik masek přišlo i mimo program. Do
bufetu napekly cukroví členky a přiznivkyně výboru žen.
22. únor – 21 šumických družstevníků si vyjelo do Uherského Hradiště na okresní družstevní
ples.
11. duben – pondělí velikonoční – tradiční pomlázková zábava. Nikdo nechtěl zábavu
pořádat, takže to vypadalo už tak, že letos poprvé za 20 let nebude u nás pomlázková zábava.
30 duben – Ročník 1946 staví máj a pořádá zábavu.
8. květen – Československý červený kříž pořádá májovou veselici na počest našeho
osvobození.
26. listopad – Hudebníci pořádají kateřinskou zábavu na rozloučení s letošním tanečním
obdobím. Zpívá Ludva Tlach.
Silvestr – zajistila VO – ČSM spolu s branci ročníku 1948.

Vystoupení souboru z Bulharska
Středa – 7. září. Byli jsme svědky vystoupení 60-ti členného Bulharského Folkrorního
souboru z Perníku, laueráta celostátních soutěží LÚT v Bulharsku a laueráta MFDM
v Moskvě 1957. Vystoupení bylo v rámci družby lidového kroužku Olšava v Uh. Brodě.
Návštěva však byla u nás velmi slabá.

Estráda:
1. října brněnští umělci předvedli v našem kulturním domě estrádu. Návštěvnost se
očekávala větší, než jaká ve skutečnosti byla. Povšimli si menší účasti i účinkující, když
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říkali: „Byli jsme tu před čtyřmi léty, když se otvíral kulturní dům. Tenkrát byl sál nabitý, ale
od té doby je Vás tu rok od roku méně.“

Soubor písní a tanců.
26 března „Vesna“ sdružený ZK stavbařů Gottwaldov nám předvedl soubor písní a tanců.
Program byl pěkný a byla to vlastně generálka souboru Vesna před odjezdem do Italie. Hrála
cimbálová muzika a viděli jsme přehlídku národních tanců. Avšak účast byla tak malá, že
občané se rozesedli po páru do prázdných sedadel, aby sál nevypadal tak prázdný. Jen asi 3
řady vpředu byly zaplněny. Bylo prodáno 94 vstupenek. Účinkující souboru chválili náš
kulturní dům – bohužel prázdný. Když nemohli chválit občany, chválili alespoň kulturní dům.
Dnešní představení vyšlo v nevhodnou dobu. Dnes odpoledne konala se společná sv. zpověď
a tak mnoho jich zůstalo doma, i když to taneční zábava nebyla.

Zájezdy:
Ve středu 2. února ve svátek Hromnic si vyjeli místní požárníci s dětmi z místní školy na
výlet do přírody – na Mikulčin vrch lyžovat a sáňkovat. Požárník Bradáč, který se nedávno do
naší obce přiženil má na starosti dorost a dobře ho vede. Také děti ho mají rády a nechtějí ani
o prázdninách jet do táborů, tak se jim cvičení s hadicemi na Výpustě líbí.
Děti zdejší školy 1. až 5. ročníku byly 14. března v Nezdenicích na divadle: „Tři bílé
šípy“. Tento zájezd organizovala pionýrská organizace. Divadl předvedl soubor sdružení
rodičů a přátel školy v Nezdenicích.
Celkem 20 osob zůčastnilo se v neděli 29. května zájezdu na Vídeňskou lední revui
„Tančící svět.“ Tento zájezd v Brně byl celodenní a byl současně spojen s výstavou
spotřebního zboží.

Divadla:
15. května divadelní kroužek při základní devítileté škole předvedl pěknou indiánskou
pohádku „Brána slunce“. Tato hra byla znovu sehrána 21. května. Tato druhé představení bylo
pro školní děti z Prakšic, které přijely autobusy. Jejich návstěva v našem kulturním domě se
stala prvním krokem k navázání bližších kulturních styků mezi oběma školami.

Přednášky:
4. ledna se konala přednáška „Prodlužujeme lidský věk“. Přednášel dr. Chrástek z Uh.
Brodu. Účast 26 občanů. 24 žen a 2 muži. Na této přednášce byla vzpomenuta i naše nejstarší
občanka Anna Bachůrková, která se letos dožívá 92 let. Když dr. Chrástek vypočítávál, co pro
lidské zdraví znamenají rekreace a výlety, ozvala se dcera Anny Bachůrkové: „Pane doktore,
já mám maminku, která je nejstarší ze Šumic a na žádné rekreaci nikdy nebyla a je čilá
doposud.
Na jaře, ba ještě v předjaří – v únoru byla zahájena akademie zahrádkářů, která však
zůstala nedokončena a překládá se až na podzim. V měsíci listopadu se v přednáškách
pokračovalo. Spolek zahrádkářů se pro malý zájem v Šumicích nezaložil.
Další zdravotnická přednáška byla 28. února. Přednášel opět dr. Chrástek z Uh. Brodu.
Přednáška byla sloučena s promítáním názorných filmů. V diskusi si dr. Chrástek stěžoval:
„Je Vás tu poměrně málo, já nevím, proč v Šumicích chodí tak málo lidí na přednášky. My se
Vám snažíme tak všecko osvětlit, medicina pokračuje stále dopředu a vy nemáte zájem.
Pozváno bylo 95 a je Vás tu jenom 23. Já jsem čtyřiadvacátý. V Nivnici bývá účast asi 200
lidí, v Bystřici 150 a na Lopeníku, kde mají děti do školy i 4 hodiny cesty, bývá účast větší,
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než zde. Vy to tak daleko nemáte a jim tam rozhlas nejde jako Vám.“ Ozval se ředitel školy:
„Když zveme jen rozhlasem, říkali jsme si, že to všichni neslyšeli, tak teď jsme to zkusili
pozvánkami, ale jak je vidět, nepomáhá nic. V Havřicích byli pozváni jenom členové ČSČK a
přesto, když se o tom občané dověděli, tak jich přišlo 160.“
26. dubna byla ve škole uspořádána přednáška „Výchova dospívající mládeže“. Přednášel
psychiatr z OÚNZ Uh. Hradiště dr. Kubíček. Poukazoval na to, že dnešní rodiče chtějí svému
dítěti zabezpečit lepší životní podmínky, než měli oni sami, činí to i za cenu nadpracování –
přesčasů, šetří se na to neb i ono, i matka vydělává, ale na lásku, kterou děti potřebují se tak
často zapomíná.

KNIHOVNA.
Místní lidová knihovna je umístněna v kulturním domě. Knihovníkem je místní učitel
Antonín Kandrnál. Knihovna je doplňována knihami za pomoci Okresní lidové knihovny a to
v ročních částkách cca 2.500 Kčs. Čtenáři však žádají romány historické a z vesnického
prostředí a též starší spisovatele. Počet čtenářů se letos zvýšil, avšak okresní průměr ještě
nedosahujeme.
Počet čtenářů je 123, z toho do 15 let 67.
Počet výpůček – 1.423. Celkový počet svazků v knihovně je 1.310 ks. Za rok přibylo 152
knížek, ubylo 21. Výstava knih byla 1. Rozdělení výpůjček: Společenskopolitická – 30,
přírodovědecká: 6, zemědělská 5, jiná naučná 10, krásná lit. dospělí – 755, mládež krásná
576, mládež naučná 41 – celkem 1.423. Největší počet za 10 let.

Film a Filmový festoval.
Ve dnech 10. – 17. dubna MNV spolu s osvětovou besedou pořádal III. filmový festival.
Po loňské zkušenosti s hercem Kopeckým bylo upuštěno od zvaní dalších herců. Účast diváků
bla na letošním filmovém festivalu slabší. Rovněž účast o nedělích a ve čtvrtek na filmových
představeních bývá malá. O představení Vinettou by se lidé ve městě málem poprali, a u nás
když byl sál v 5 hodin plný, tak večer byl už poloprázdný. 13. listopadu byl zahájen týden
přehlídky filmů. Účast lepší než na jarním festivalu.

Oslavy 1 máje.
Protože v předvečer prvního máje do průvodu chodily z velké části jenom děti školní,
upustilo se letos od průvodu a vzpomínka na osvobození se konala v místním rozhlase
školními dětmi v sobotu 30. dubna. Večer byla veselice, pořádaná ročníkem 1947 a v neděli
v 6 hodin ráno budíček – hudba z místního rozhlasu. Pak kdo chtěl, odjel na oslavy do
Uherského Brodu.

Stavění máje.
Letos stavěli máj chlapci ročníku 1947. Máj se pentlil u Mart. Hasoně č. 87. Dříve se
stavěl před hospodou, ale letos jej postavili u budovy místního národního výboru. V 7 hodin
večer, za zpěvu mládenců, kteří byli pověšeni na vůz, ujížděli do lesa pro máj. Rovněž za
zpěvu chlapců byl máj večer v 9 hodin přivežen k Hasoňům. Tradiční kácení máje letos
nebylo, protože jej někdo 1 m od země v noci uřezal.
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6 Listopad. Oslavy VŘSR
Školská komise připravila v předvečer říjnové revoluce rozhlasovou relaci, kde bylo
vzpomenuto 49. výročí VŘSR. Promluvil předseda svazu českoslov. sovět. Přátelství o
významu této rovoluce.

Budeme mít herečku ze Šumic?
Jindra Brendlova bude herečkou. Už je přijata. V Brně u zkoušek bylo přes 100 uchazečů
a bylo jich vybráno jen 13. Těchto 13 šlo ke zkoužkám ještě do Prahy, ale obstálo jich tam
jenom 10. Mezi nimi i naše Jindra. Zkoušky složila a je přijata do umělecké školy.

Muzikanti. Dechovka jubiluje.
Šumická dechovka „Olšavanka“ slavila 17. 12. 1966 své sedmdesátiny. Estrádní program,
natáčený československým rozhlasem byl pro takovou oslavu formou nesporně nejvhodnější.
Rozhlas poprve v historii naší obce snímá výsledky poctivé práce našich hudebníků.
V takovém obsazení ještě naše kapela nevystupovala. Hudbu a zpěv střídaly veselé příběhy
strýčka Fojtíka z Otrokovic a změny na dirigentském stupínku i všechno ostatní vtipně
glosovala konferenciérka L. Machů. Avšak největší aplaus po právu patřil hudebníkům. S
„Olšavankou“ si ve velkém obsazení společně zahrál „Slovácký dechový orchestr“ z Újezdce
u Luhačovic, vítěz Ústředního kola STMP. Páni kapelníci – Juřeník, Křepelka, Škubal a
Kaláb předvedli kus solidní práce a osobitého stylu. V bohatém, citlivě sestaveném programu
dominovaly skladby K. Pádivého, J. Maliny, J. Nováka, V. Křepelky, Fr. Škubala, J. Reňáka a
dalších.
Vyvrcholením byl Vackův pochod „Zůstaň tu s námi, muziko česká“. Diváci a posluchači
přijali skladbu nadšeným potleskem a ještě dlouho potom, když už program oficiálně skončil,
ozývala se melodie útulným „peklení“ šumického kulturního domu. Šumická dechovka před
léty při hodnocení dosahovala jen 15%. Dnes její výkon odpovídá 40%. Vítáme skutečnost, že
jádro souboru tvoří mladí lidé, kteří mají perspektivy dalšího růstu. Nesporně je velikým
kladem i to, že soubor citlivě reaguje na současné tendence moderní dechové hudby. Na
úspěších „Olšavanky“ má svůj podíl také zřizovatel orchestru – JZD Šumice, který
zabezpečuje vybavení a často i uplatnění souboru. S vědomím těchto skutečností předal na
závěr programu předseda školské a kulturní komise ONVA. Májíček „Olšavace“ Čestné
uznání.

8. BŘEZEN MDŽ.
V neděli odpoledne 6. března konala se v kulturním domě oslava svátku „Mezinárodní den
žen“. S pověřením Výboru žen a místního národního výboru oslavu zahájil tajemník MNV
Omelka Jaroslav. Jako první část oslav byly gratulace dětí mateřské školky. Ti nejmenší
předvedli svoje umění a miminkám přinesli pěknou gratulaci, každý se svou fotografií.
J. V. Sládek:

Matičko má milá,

kde jsme se v tom sirém poli natrefili

moje zlatá matko,

V tom Vašem srdečku

Vy jste jako holub

tolik lásky bydlí

a já jako holoubátko

schovejte mne k němu

Vy jste jako holub sivý

pod Vašimi křídly.

já holoubek bílý,
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Potom byly odměněny matky pěti a více dětí. Dostaly bombonieru a rozkvetlou primuli.
Byly to matky:
Dvořáčková Marie č. 367 – matka 6 dětí
Kandrnálová Marie č. 197 -

"

6 dětí

Kořenková Ludmila č. 130 -

"

5 dětí

Škubalová Marie č. 103 -

"

5 dětí.

Po odměňování následoval proslov předsedkyně VŽ Jarmily Tomkové a volba nového
výboru žen. Všech 36 navrhovaných žen bylo jednohlasně – zvednutím rukou – zvoleno.
Předsedkyní nadále zůstává Jarmila Tomková. MNV kladně hodnotil práci žen, i když
z celého VŽ se obyčejně do práce zapojovalo jen 8 až 10 členek. Divadelní pohádkou
„Zajíček Micánek“ byly oslavy skončeny.

Dětský karneval.
12. června základní devítiletá škola uspořádala v rámci Mezinárodního dne dětí první
dětský karneval na Výpustě. Každá třída šla seskupena a jinak oblečena. Průvod kolem hřiště
musel být opakován. Zvláště hodně potlesku sklidili Indiáni, kteří byli tak zmalováni a tak
změněni parukami s dlouhými vlasy, a když ještě skřehotali, tak vypadali jako opravdoví
Indiáni. Berušky a broučky představovaly děti z mateřské školky, muchomůrky a jahody
v lese děti 1. třídy. Druhá třída dělala motýlky. Na zádech měli veliká křídla, která jim
tatínkové udělali z drátu a maminky polepily a pomalovaly. Třetí třída představovala
mravence, čtvrtá třída čmeláky, včelky a vážky. Další skupina byli šašci, byli to kluci
oblečení do pyžam, pošitých barevnými záplatami. Zvláštního uznání si zaslouží skupina čtyř
párů bílých koní s cvičitelem. Byl to vtipný nápad a vypadalo to opravdově. Jednoho koně
představovali dva kluci. Jeden měl na hlavě koňskou hlavu z papíru a druhý dělal zadek koně.
Oba kluci byli přikryti bílým prostěradlem. Cvičitel s bičem předváděl s „koňmi“ překážkové
přeskoky.
Děvčata v maskách předváděla různé hry. Tancoval se i letkis, dále jsme viděli pravé
kovboje i s kovbojským pískáním a střelbou a námořníky. Po vyčerpání programu měly
masky na připraveném parketě sólo. Hráli jim místní muzikanti, kteří ale po šesté hodině
z hřiště utekli vyhrávat Antonínům k svátku. Dětem se ale nechtělo ještě z hřiště a tak jim
pořadatelé pustili gramofón.

Hody.
Šumické hody se slavily jako každoročně. V sobotu hrál večer na zábavě Orchestr Götz
z Napajedel. Na vstupném bylo vybráno 6.000 Kčs. 1 vstupenka stála 10 Kčs.

„Peklo“.
V neděli a v pondělí k tanci vyhrávala šumická dechovka. Rovněž „peklo“ – kavárna pod
jevištěm kulturního domu byla na hody otevřena, takže letos měli pořadatelé návštěvnost
dobrou. 5. listopadu pak byl zahájen pravidelný provoz v kavárně. Na hody hrál v pekle
taneční džezový orchestr „Lux“ z Uherského Brodu.

Fotbalové utkání družstevníků a hudebníků.
Fotbalové utkání družstevníků a muzikantů mělo být 19. června, ale pršelo, tak z toho
šešlo. Tento velký fotbalový mač „družstevníci – versus muzikanti“ se uskutečnil v neděli
odpoledne – 3. srpna na Výpustě. Dopoledne předcházela v místním rozhlase vtipná relace
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v odpoledním fotbalu: „Přípravná komise oznamuje, že dnes se koná historické fotbalové
utkání“. Byly přečteny sestavy obou mužstev, lékařem určen dr. Dančík, (zvěrolékař) který
byl určen také jako rozhodčí. „Křik a povyk má na starosti Josef Durďák a Josef Kudela,
který absolvoval kurs speciálních zahraničních nadávek. Kapitán družstva St. Horecký. O
víno, občerstvení a zábavu je postaráno. Kolo štěstí a tombola, kde je připravena cena –
poptávkové zboží – dvacetikilový cecák.
V 15,30 bude přehlídka obou mužstev, po skončení zápasu bude taneční zábava. Protože
vstupenky jsou už vyprodány, zbývá jen několik míst k stání, přijďte všas, abyste nerušili
vysílání čs. televize“.
Po takové propagaci přišlo na hřiště dosti lidí. Avšak skoro každý čekal nějakou větší
švandu, ale družstevníci chtěli stůj co stůj vyhrát, tak to brali tak vážně, jako kdyby šlo o
nějaký mistrák. Nejlepším střelcem družstevníků byl agronom Slámečka. Muzikanti museli
v poločase vyměnit polovičku mančaftu, protože před zápasem netrenovali a neměli takovou
výdrž jako družstevníci, kteří se na zápas náležitě připravovali.
Cecáka – malé prase – vyhrála Anežka Horecká.
Peníze, které pořadatelům zbyly, byly rovněž „proměněny“ večer v Pohostinství místní
Jednoty.

MASOPUST 18. 2. 1968
Masopustní rej – je jeho doba. A každý to hned pozná. Slaví se všude, u nás i u sousedů.
Všude podle tradice. Hospodyně se staraly, aby měly všecko uklizené, okna umytá, a dříve by
o fašanku žádná žena nebyla prala prádlo, že by jí po celý rok odbíraly prsty se říkalo a každá
tomu ráda, byť i naoko uvěřila, neboť aspoň měla kdy do zlatova vysmažit mísu koblihů a
dobrých milostí a zašlo se i na besedu k rodině nebo známým a čekalo se na maškarní průvod,
kterého se vždycky ujímali branci, kteří na podzim rukovali na vojnu. K jejich celodennímu
putování vsí jim někdy vyhrávala celá kapela muzikantů, jindy se spokojili s harmonikou.
Letos se masopustu ujali hudebníci, kteří z čistého výtěžku si chtějí doplnit hudební
nástroje. Fašank měl v Šumicích letos obnovený starodávný ráz, obohacený o některé
aktuality. Účinkovalo 70 masek a mimo obvyklého žida, ženicha a nevěsty, bubeníka,
fotografa, kterého předváděl fotograf amatér Laďa Vaculín, který opravdu ve fašankovém
průvodu i fotografoval, doktora, cikánky a jiných obvyklých maškar, tvořilo část průvodu 4
páry bílých koní, kteří tančili letkis. Masopustní průvod doprovázela „Mexickokovbojská
kapela“ se slavným Vinettou a „cikánská kapela z Půchova“. Za kovbojskou kapelu
vystupovali místní dechováci a cikány dělali housličkáři s Vojtou Vaculínem. Tři šašci, kteří
měli smích v zásobě na celý den, tvořili nejveselejší skupinu na konci průvodu. Listonoš
prodával vstupenky na večerní zábavu, které byly rovněž slosovatelné. Hlavní pokladnu měl
ženich s nevěstou.
Někteří obětavci, kteří se dali na maškary, museli se z domu vytratit na černo a jejich
manželky je doma marně čekaly k obědu. Jako třeba Jarda Šidlo č. 98 odešel z domu, že jde
vypovědět službu při masopustu, že v cikánské kapele nebude hrát, když manželce se to
nelíbí, ale už se domů nevrátil a ani k jejich domu cik. Kapela se neodvážila jít hrát. A
manželka, když se dověděla, že Jarda přece jenom s babkovníky chodí, zlobila se a říkala: „Já
ho nepustím ani domu, ať si spí kde chce a šak nevím, na co hraje? Šak sem mu aj ty jeho
husle skovala.“ Ale večer už to nevydržela, vzala obě dcerky a šla slavného půchovského
cikána hledat.
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Takových postižených a přelstěných manželek bylo víc, ale všechny se nakonec se svými
muži smířily, až je uviděly v jejich novém úboru a ještě měly strach, aby to přílišné
ochutnávání slivovice u domů špatně nedopadlo.
Tradiční masopustní zábava se dříve konávala v úterý před Škaredou středou (Po
masupustním babkování po dědině.) Později se babkování i zábava přesunula na pondělí, aby
se po půlnoci nehrálo a netancovalo v půstě. A letos i hudebníci přesunuli babkování na
neděli. Měli k tomu důvod, aby co nejvíce získali finančních prostředků. A v neděli je každý
„světák doma, takže mají nejlepší předpoklady k tomu, aby co nejvíce vydělali. Ale
celodenním putováním po vesnici a hlavně ochutnáváním slivovice byli už tak zmoženi, že
větší část muzikantů už na večerní směnu nenastoupila. Připočteme-li k celodenní „dřině“
ještě celonoční vyhrávání na šibřinkách v sobotu 19. 2., pak je každý omluvil, že při
tancovacče hrálo jenom 6 statečných „mexikánů“ u nichž se nedostavily přiliš zjevné
následky po požití nadměrného množství letošní slivovice.
Zlatým hřebem dnešního masopustu mělo být pochovávání basy, což se u nás dříve
nedělalo, avšak neuskutečnilo se ani letos, protože Jar. Omelka, který měl basu pochovávat,
byl „pochován sám“. Hudebníci, kterých o něco málo přibylo, netrpělivě vyčkávali, kdy se
režisér dnešního masopustu objeví, ale účinek „únavy“ a hlavně účinek té halůzkové dostavil
se u něho v míře tak vrchovaté, že ani v pondělí do práce nešel a tak basa v Šumicích zůstala
nepochovaná.
Náboženský život v obci:
Zdálo by se, že v Šumicích po stránce náboženského života je vše, jak bývalo. Avšak je to
jenom zdání. Ti starší, ti zůstali pořád věrni, ale u mládeže se začíná vliv dnešní doby a školy
již projevovat.

výr. statistika far. úřadu.
Výroční statistika farního úřadu:
Oddáno bylo 8 párů – loni 11.
Křtů bylo 28, z toho 14 chlapců a 14 děvčat.
Pohřbů bylo 19, z toho 10 mužů a 9 žen.
Sv. přijímání bylo za rok 1966 a za
Leden

952

Únor

500

Březen

2.289

Duben

783

Květen

1.061

Červen

956

Červenec

rok

1965:

1063

Srpen

905

1.172

Září

901

1.101

Říjen

866

1.950

Listopad

1.260

1.343

Prosinec

1810

2.091
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Podle srovnání od měsíce srpna je vidět pokles. Scházejí a ubývají hlavně mladí. Třeba
Letos bylo vánočních sv. zpovědí 490 – loni 583. Velikonočních sv. zpovědí bylo letos 742.

účast věřících na bohoslužbách
20. března byla počítána účast na bohoslužbách.
Na ranní mši sv. bylo 580 věřících,
na hrube mši sv. bylo 258 věřících,
odpoledne na křížové cestě 327 věřících.

Májové pobožnosti
Na letošních májových pobožnostech se letos čte životopis P. Cyrila Stojana, který je
pochován na Velehradě. Před Nanebevstoupením Páně byla po tři dny promluva o významu
Vatikánského koncilu. Na letošní májové chodí letos více lidí než vloni, ke konci jich však
ubylo.

Mše sv. za vojáky.
9. října byla sloužena mše sv. za brance, nastupující vojenskou presenční službu.

Vyučování náboženství.
10. října započato s vyučováním náboženství. Jsou přihlášeni jenom žáci ze Šumic.
Z Nezdenic a Rudic se nepřihlásil nikdo. Ze šumických žáků jen velmi málo se jich
nepřihlásilo. Jsou to jenom ojedinělé případy, že rodiče si nepřejí, aby jejich děcko do
náboženství nechodilo.

Vánoční sv. zpověď.
10. prosince byla společná vánoční sv. zpověď. Zpovídalo se na chóru a v sakristii,
protože v kostele se dělalo obložení zdí dřevotřískou.

Půlnoční mše sv.
Letos bylo upuštěno od půlnoční mše sv. a tato bylo hned na Štědrý večer v 9 hodin (21.
hod.) Někdo to chválil, že nemusí na půlnoční čekat až do půl noci, jiným se to tak nelíbilo.

Boží Tělo.
12. června bylo slaveno Boží Tělo. Kostelíčky dříve bývaly v dědině, ke kterým chodíval
průvod z kostela. Silnice bývala posypána čerstvou nasečenou trávou a vroubena májkami.
Okna, kudy se průvod ubíral byla ozdobená květinami, soškami svatých a rozžatými svícemi.
Kostelíčky bývaly 4 a to u Josefa Šojdra č. 227 dále u Leopolda Červenky č. 313, Josefa
Kudele č. 77 a u Stanislava Šojdra č. 328. Když byly průvody vesnicí zakázány, Boží Tělo se
slavilo jenom v kostele. Letos však byly kostelíčky postaveny v kostelní zahradě u stromů.
V kostelní zahradě mohlo být Boží Tělo slaveno, i když se neslavilo, ale protože byl
v zahradě poskládán materiál na opravu kostela – původně na stavbu nového kostela – tak se
odbývala slavnost raději jenom v kostele. Družičky, hudebníci ba i samotní věřící, kterých
bylo hodně - i mužů, dodali letošnímu Božímu Tělu slavnostní ráz.
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První svaté přijímání děti.
Letos přistoupilo k prvnímu sv. přijímání 15 chlapců a 15 děvčat.
Děvčata v bílých šatečkách, jenom 4 byly v šumickém kroji. Od kaštanů z kostelní
zahrady za hudby místních hudebníků odebraly se děti do kostela. První tři lavice z obou dvou
stran byly ponechány pro rodiče těchto dětí. Letos přistoupilo i 20 tatínků společně s dětmi
k sv. přijímání. Po mši sv. bylo fotografování dětí a na faře pro děti a společná snídaně.

Jubileum p. faráře.
10. července byla na faře slavnost. Místní farář P. Janík oslavoval 25 leté výročí svého
kněžství. Na hrubé mši sv. byl kostel doslova nacpaný. Z Huštěnovic, kde před Šumicemi P.
Janík působil, přijelo autobusem 96 gratulantů. Přinesli p. faráři bílý nový ornát. Druhý dostal
od Šumičanů. Po hrubé mši sv., na které byly i družičky, se odebrali hosté na faru
k společnému obědu. Byl pozván i ředitel školy Fr. Plhoň, předseda MNV Synčák Antonín,
předseda JZD Hasoň Martin. Odpoledne bylo slavné požehnání a přítomnosti našeho p.
faráře, nezdenského i pitínského. Jak ráno, tak i odpoledne vyhrávali muzikanti. Odpoledne
hráli na faře.

Oprava kostela
S opravou kostela se pokračuje. Finance se získávají měsíčními sbírkami. Vybráno bylo:
leden 8.335 Kčs

duben 6.068 Kčs

červenec 4.100 Kčs

říjen

7.020 Kčs

únor 6.250 "

květen 3.500 "

srpen

3.650 "

listopad 2.350 "

březen "

červen 3.225 "

září

5.250 "

prosinec 5.300 "

Tyto peníze byly vybírány v kostele. Mimo to bylo v květnu vybráno po vesnici 23.115
Kč. na lavice.
Na Hod Boží vánoční náš kostel byl chudobný, ale vyhlížel čistotou. Stěny vymalovány,
dlažba v celém kostele položena a na ní rozloženy nové koberce, lavice na svých místech,
stěny kolem dokola obloženy nafermežovanou a nalakovanou dřevotřískou, hlavní oltář
trochu opraven, také svahy znovu natřeny, světla rozvěšena v celém kostele. Lavice byly
koupeny z kostela sv. Václava z Ostravy a počítali nám je 20.000 Kčs. Je jich dvacet. Taktéž i
dlažba je z uvedeného kostela. Tam dávají lavice i dlažbu novou, aby se to hodilo ke kostelu,
který je slohu gotického.
Malbu kostele provedli místní malíři. Bylo jich jedenáct. Kazatelna byla odstraněna,
rozpadla se. Jako výroba byl na deskách podepsán Sedláček z Místku a učeň.
Dlažbu obrušoval Juřeník Josef č. 252, který má teraccářskou dílnu. Boční oltáře jsou
odstraněny a výklenek – skála, za oltářem P. Marie Lurdské je zazděn. Je počítáno, že se dá
udělat nová kazatelna a nový hlavní oltář.
Vydání v roce 1966.
Vrácen dluh do Nivnice
Lavice z kostela z Ostravy

5.000 Kčs
20.000 Kčs

Dovoz lavic ČSD – 2 vagony

359 "

Dovoz lavic z kostela na nádraží

917 "

Vrácen dluh do Bánova
Rozebrání lavic

10.000 "
422 "
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Vrácen dluh do Luhačovic

10.000 "

Dovoz dlažby z Ostravy

400 "

Cement z Jednoty

520 "

Jeřáb ze Slov. Stroj Uh. Brod na vyzv. zvonu na věž 135 "
Lešení pro malování kostela

275 "

Dovoz cementu ze Slovenska – Horní Srné 375 "
Cement

"

Dřevotříska na obložení zdí

2.725 "
1.428 "

Dlažba do kapličky

560 "

Terasový schod u hlavního oltáře

316 "

Svítidla (z Valašského Meziříčí)

704 "

Štěrk JZD

770 "

Fermež na dřevotřísku a lak

1.112 "

Hranolky a lišty na obložení

1.900 "

Zelený ornát a fluvčál

5.350 "

Na chodník u kostela darováno

3.500 "
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VI - Různé
Počasí
Přehled o počasí
Měsíc leden začal ranními mrazíky -2° a na Nový rok i pršelo. Ve své pravé podobě se ukázal
až od 5. ledna – 6° mrazu, který se zvyšoval až na 19°. I trochu sněhu napadlo. 23. ledna však
nastala obleva.
Únor: Únor byl místo bílý – zelený. I poupata na keřích jen se rozvinout. Vidět mouchu nebo
včelu na slunečku není žádnou zvláštností. Zdá se, že jaro nehledí na kalendář a dere se
k moci. Za celý měsíc byly jen dva třístupňové mrazíky. 21. února teplota v noci byla +10°.
Březen: S dešťovými přeháňkami se střídaly přeháňky sněhové – aprilové počasí. Březen byl
chladnější než únor.
Duben: Začátek měsíce poněkud chladnější, oteplení nastalo v polovině měsíce. Konec dubna
už byl hodně teplý.
Květen: Pěkné a slunné počasí + 25°ve stínu, s občasným deštěm a bouřkou trvalo až do 22.
května. Pak nastalo ochlazení, deštivo. 31. května se ochladilo až k bodu mrazu, pomrzly
okurky, fazole, místy i kukuřice a nať bramborová.
Červen: Oteplení výrazné nastalo 4. června a trvalo až do 18. června. Konec měsíce deštivý.
Červenec: Začátek teplo, až +30°. Ale po celý měsíc deštivo. Den, dva slunko, a hned týden
deště. 15. července byla veliká mlha.
Srpen: 10 dnů ze začátku bylo pěkně, ale ostatní dny přeprchávalo.
Zaří: V měsíci září se počasí vydařilo. Téměř celý měsíc nezapršelo, přes den počasí jako
v létě, až ke konci měsíce se v noci trochu ochladilo.
Říjen: Také o měsíci říjnu bylo neobyčejně teplo. Až 30/11. se náhle ochladilo.
Listopad: První listopadový týden byl chladnější. 4. listopadu trochu konečně za celý podzim
zapršelo a mírně se oteplilo.
Prosinec: se vyjadřoval vlkým počasím. Na Štědrý večer pršelo. Adventní větry byly letos
dosti silné. Silvestr byl teplý slunný den.
Rok 1966 se s námi rozloučil pěkným a poměrně teplým počasím, zatím co na valašsku
bylo sněhu více než dost. Léto podprůměrně deštivo, podzim suchý.

Pasení dobytka.
V Trnovci na pasinku pase JZD krávy a honí je přes dědinu, na což občané mrtvé uličky
nadávají, protože ta nečistota, která po tolika kravách zůstane, není nikterak půvabná. Občané
se odvolávají na MNV, aby JZD krávy nehonilo dědinou, ale přímo z kravína kolem humen.
Krávy záhumenkářům z Dolního konce pase místní cikánka Danielová, avšak honí rok od
roku menší stádo, protože zahumenkových krav stále ubývá.
V Horním konci si záhumenkové krávy pasou majitelé sami.

60

Chřipka.
Na začátku prosince začala řádit chřipková epidemie. Projevovala se vyšší horečkou a
bylo nebezpečné ji přechodit. Ve škole scházelo někdy i přes 50% žáků. Také návstěvy
v nemocnicích bly zakázány, aby se nákaza chřipky nepřenášela do nemocnice.

Svátek Josefů.
18. března bylo hodně občanů ze spánku kolem půlnoci probuzeno hudbou. Vyhrávala
dechovka i smyčcový orchestr, takže u některého Josefa se sešly kapely dvě. Svátek Josefa je
v Šumicích tradičním svátkem. Je to den mužů. A v sobotu ve 3 hodiny ráno bylo možno
spatřit ve vesnici opozdilé gratulanty, jak se „zpěvem“ se loudali k domovu. I v kostele
v neděli měli Josefové svoji mši svatou.

Dopravní nehody.
V měsíci červnu došlo v naší obci ke dvěma dopravním nehodám.
1.)

Družstevník Leopold Kandrnál vjížděl s hrabačkou na silnici a auto jedoucí po
silnici nestačilo zpomalit a hrabačce vyhnout a octlo se v příkopě. Žádnému se však
nic nestalo.

2.)

27. června Josef Šidlo, učitel autoškoly jel se žákem cvičnou jízdu a za dědinou
vrazili do káry, ve které sedělo malé dítě Josefa Dvořáčka č. 131. Kára se převrátila
a přiklopila dítě, takže auto, které přes káru přejelo, dítěti neublížilo.

V srpnu vezl Gajdoš 107 traktorem seno a na vlečce na fůře seděla Božena Hasoňová č.
163. Vlečka dostala smyk a na štěstí jenom na kraji mostu zdemolovala zábradlí, nedávno
po předloňské havárce opravené.
Další dopravní nehoda, rovněž na mostě přes Olšavu se stala 3/11. Traktorista Josef
Šuranský vzal do vleku cyklistu, který se do vlečky zaklínil, a byl traktorem několik metrů
vlečen. Ke zranění nedošlo.

Doslov:
Bylo mou snahou podati pravdivě a věrně život v naší obci podle svých možností a
schopností a dostupnosti různých zpráv.
Tak jako se pravdu o sobě nebojím vyznati v kterékoliv době, byť by mně to i uškodit
mělo, tak se snažím pravdivě i do této knihy psáti. Vím však také, že se mně nepodařilo podat
všecky zprávy o naší obci. Do budoucna si přeji, aby mohl každý mluvit pravdu a žít podle
dobrých svých zásad a přesvědčení bez obavy, že bude na něho poukazováno, nebo že bude
mít nějakou újmu v zaměstnání a podobně. Věřím, že za takových podmínek bude mít i
kronikář usnadněnu svoji práci.
v Šumicích, únor 1967

Zetková Božena
kronikářka
___________________
______________________________
___________________
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Seznam zápisů za rok 1966.
Jednotné zemědělské družstvo

strana
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"

29
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"

29

Třešně – úroda

"

29
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"

29
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"

30
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"
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"
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"

41 – 42
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"
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Kolaudace školky

"

45
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"

45
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"

46
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"

46
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46

Svatby

"

47
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"

47
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"

47
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48 – 49
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"

49 – 50
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"

50
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"

51 – 55
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"

55

Místní knihovna

"

56

Film, oslavy 1 máje, oslavy VŘR

"

57 – 58

Dětský karneval

"

58

Hody, fotbalové utkání družstevníků a hudebn.

"

59
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"

60 – 62

Náboženský život v obci

"

62 – 65

Různé zprávy, přehled o počasí

"

66 - 68

Doslov

"

68.
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14 – 28

Rok 1967
Jednotné zemědělské družstvo:
Plán družstva na rok 1967 byl sestaven reálně na základě průměrů posledních tří let.
Počítalo se při tom s uměrným růstem výroby na všech úsecích. Plán vycházel z podmínek
JZD. Hlavním cílem bylo vytvořit si takové finanční zdroje, které by přispěly k postupné
konsolidaci JZD a k menší závislosti na státních finančních zdrojích.
Družstvo v Šumicích má 205 členů, z toho 136 žen. Hospodaří na 1033 hektarech
zemědělské půdy. Jednotné zemědělské družstvo v Šumicích patří mezi ty, jejichž úkolem je
dostat se během tří let na úroveň ostatních, tak, aby bylo možno přejít na slušnou pevnou
odměnu. Dosud je faktem, že stát dává do Šumic značné finanční prostředky, které se zatím
v hospodaření plně neodrazily. V letošním roce to bylo celkem přes jeden a půl milionu
korun.

Nový předseda
Novým předsedou JZD byl zvolen inženýr Václav Sučka, který poslední dobu dělal
pomocníka předsedovi Mart. Hasoňovi.

Základní prostředky JZD
Budovy včetně příslušenství……………k 1. 1. 1967…….4,712.942 Kčs
k 31. 12. 1967…….5,926.288 Kčs
Stavby včetně staveb rozvodných………k 1. 1. 1967…….4,041,689 Kčs
k 31. 12. 1967…….4,307.157 Kčs
Energetické hnací stroje a zařízení…….. k 1. 1. 1967……....188.798 Kčs
k 31. 12. 1967………188.798 Kčs
Pracovní stroje a zařízení………………. k 1. 1. 1967……....514.632 Kčs
k 31. 12. 1967………613.646 Kčs
Dopravní prostředky…………………….k 1. 1. 1967….…1,139.096 Kčs
k 31. 12. 1967……..1,269.455 Kčs
Přístroje a zvl. techn. zař……………… ..k 1. 1. 1967….……...7.050 Kčs
k 31. 12. 1967………….7.050 Kčs
Trvalé porosty kromě lesních………..….k 1. 1. 1967….……....1.480 Kčs
k 31. 12. 1967………….1.480 Kčs
Základní prostředky celkem……………. k 1. 1. 1967…...10,605.687 Kčs
k 31. 12. 1967…...12,313.874 Kčs
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Náklady.
Náklady, výdaje a rozdělení hospodaření:
Spotřeba materiálu za rok v

Kčs

Cenové rozdíly materiálu

"

6.916,77

Spotřeba energie

"

85.003,78

Opravy a udržování

"

128.356.23

Přepravné

"

6.573,86

Vykony spojů

"

10.832,70

Ostatní výkony výrobní povahy

"

424.844,46

Odpisy základních prostředků

"

422.887,-

Odpisy předmětů v používání

"

23.453,45

Cestovné

"

9.877,40

Nájemné

"

560,-

Ostatní služby nevýrobní povahy

"

4.840,55

Ostatní výdaje nevýrobní povahy

"

33.267,38

Materiálové a jiné náklady celkem

Kčs

4,188.442,77

Plán

Skutečnost

Kčs

1,097.000.-

1,849.707,20

Tržby z živočišné výroby – vč. mléka

959.000.-

1,016.394,42

3,031.029,19

Tržby:
Tržby z rostlinné výroby
Tržby za zvířata

Kčs

2,142.000.-

2,689.696,38

Tržby z přidružené výroby

Kčs

14.000.-

26.993,41

Jiné tržby

Kčs

-

35.723,00

Za pomocné práce a služby

Kčs

300.000.-

379.624,68

Za společné stravování

Kčs

80.000.-

77.405,10

Tržby celkem

Kčs

4,592.000.-

6,075.544,19

Spotřeba materiálu.
Spotřeba nakoupených osiv a sadby

276.000.-

262.071,08

"

nakoupených hnojiv

233.000.-

297.812,99

"

pohonných hmot a mazadla

308.000.-

308.184,29

"

chemických prostředků

33.000.-

31.124,32

"

nakoupených krmiv a steliva

702.000.-

1,165.704,12

Nakupní cena zvířat

67.000.-

289.657,34

Spotřeba stav. materiálu

23.000.-

318.597,26
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Náhrádní součástky

308.000.-

219.953,77

Ostatní materiál

125.000.-

137.924,02

Spotřeba mat. celkem

plán

2,075,000, Kčs – 3,031.029,19 Kčs skut.

Cenové rozdíly

6.916,77

Materiálová spotřeba celkem

3,037.945,96 Kčs

Pracovní jednotky a odměňování
Ke zvládnutí prací bylo počítáno odpracovat 119.500 prac. jednotek. Skutečně bylo
odpracováno 110.196 pracovních jednotek. V penězích se vyplácelo na jednotku 13 Kčs.
Záloha byla 10 Kčs a 3 Kčs konečné vyučtování. V plánu bylo počítáno na 1 jednotku 12,30
Kčs. V naturáliích bylo na pracovní jednotky celkem vydáno družstevníkům 527q pšenice a
587q osiva a směsky.
Na mzdách bylo vyplaceno

211.515 Kčs

Odměny brigádníkům

1.400,- "

Základní odměny družstevníkům 1,431.327 "
Jednorázové premie družstevníků
Celkem odměny v penězích

396.502 "
2,040.744 Kčs

Plánováno bylo…………… …..1,874.000 Kčs

Manka:
Za uhynutí zvířat vznikla ztráta 58.094 Kčs.

Přehled o pěstování zemědělských plodin. Výnosy
Plocha v ha

Sklizeň v q

osevu / sklizňová

z 1 ha / celkem

Pšenice ozimá

162,68

162,68

21,7

3.539

Pšenice jarní

86,83

86,83

18,3

1.503

5,50

5,50

15,4
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Ječmen jarní

94,25

94,25

25,8

2.433

Oves včetně směsí

98,30

98,30

16,6

1.635

447,56

447,56

20,7

9.285

Brambory

26,31

26,31

163,4

4.300

Krmná řepa

15,67

15,67

657,-

10.300

2,00

2,00

Kukuřice na siláž

11,00

11,00

Jednoleté pícniny

13,00

13,00

Víceleté pícniny

246,25

246,25

Porosty luční tr.

74,00

74,00

Porosty pastevní

147,00

147,00

Žito ozimé

OBILOVINY CELKEM

Kukuřice na zeleno
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Mák

7,86

8,4

66,-

7,86

25,00

425,-

10.623.-

25,00

1,35

117,7

159.-

1,35

24,00

Cukrovka
Zelenina – cibule
Neoseto

24,00

Výměra půdy.
Výměra půdy JZD bez záhumenků činí: 1.033 ha zemedělská
807 ha orná

:
Výměra záhumenků činí

:

97 ha zemědělská

:

73 ha orná

Počet záhumenků je 212.

Kategorie pracovníků.
Trvale činných pracovníků je 192 – (181 družstevníků, 11 zaměstnanců)
Z toho žen
Traktoristé a kombajnisté

127
14

Řidiči nákladních aut

1

Kočí

9

Ostatní pracovníci rostlinné výroby
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Ošetřovatelé dojnic

24

Ošetřovatelé ostatního skotu

8

Ošetřovatelé prasnic

4

Ošetřovatelé ostatních prasat

4

Ošetřovatelé drůbeže

2

Ostatní pracovníci živ. výroby

8

Pracovníci přidružené výroby

2

Pracovníci v dílnách

5

Pracovníci stavební čety

21

Pracovníci v zařízení pro pracující

1

Technicko hospodářští pracovníci

13

Ostatní pracovníci

11

Celkem

192

Pracujících důchodců v našem JZD máme 68 z toho je 43 žen.
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Počet ovocných stromů.
Jabloní je na pozemcích JZD 330, hrušek 50, švestek 130, třešní 340, slív 130. Toto jsou
stromy jen JZD.

Zvířata.
Skot
celkem

Prasata
z toho krávy

277

celkem

z toho prasnice

Stav k 1. 1. 1967

602

přírůstek narozením

251

1315

přírůstek nákupem

166

7

29

převod do stavu plemenic

559

75

30

Ubýtek:
dodávky státu

501

72

906

37

ostatní prodej

15

2

212

3

2

1

1

1

21

-

145

-

Stav k 31. 12. 1967

480

232

617

43

Zvířata členů JZD

k

1. 1. 1967:

předáno s půdou
uhynutí

k 31. 12. 1967

krávy

47

46

prasata

137

176

drůbež

1.214

1.227

Koní vlastní Jednotné zemědělské družstvo 19.

Výroba masa:
Vyrobeno 1967:

Dodáno 1967:

Skotu

708 q

1086 q

prasata

1041 q

1046 q

102 q

102 q.

maso drůbeží

Mléko:
Mléka bylo v roce 1967 vyrobeno……………..514.827 litrů
dodáno………………419.660 litrů
zkrmeno………………95.167 litrů
Letošní rok se zvýšila dojivost oproti loňskému roku na krávu o 660 litrů.
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Med.
Medů bylo v JZD letos vyrobeno 182 kg.

Postup zemědělských prací:
1. dubna se sadí cibule a rozhazují umělá hnojiva. Pokračuje se v harkování a setí jařin a
řepy. Řepa cukrovka je na Blaních. 27. května ze začala plet – jednotit. 19. června se
okopávala. 12. až 13. května se pleje mák v Kučním žlébku. Žně probíhaly letos velmi dobře
zásluhou obzvláště pěkného počasí. Přímo kombajnovou sklizní se sklidilo 382 ha obilovin.
20 ha pícnin se sklidilo vysokotlakým lisem. Zatím co vloni se vytahovaly ruční kosy, letos se
sklízelo většinou strojně. Také zavčas, ihned po posečení a odvozu obilí se prováděla
podmítka. Dožínky byly 21. 8. 1967. Také práce podzimní probíhaly dobře. 18. října se
dovybíraly brambory a hned druhý den se začala kopat řepa.

Úprava farmy.
JZD Šumice chce, aby se jeho farma postupně stávala dobrým pracovním prostředím,
vytváří proto podmínky pro zlepšení životního prostředí. Vzhledem k tomu, že se
nepředpokládá žádná další výstavba farmy, bude se vylepšovat její prostředí tím, že postupně
budou dobudovány cesty na farmě z vlastních zdrojů kamene (kámen nasbíraný na našich
polích)
4. prosince se JZD, kanceláře a skladiště z domu číslo 120 stěhovalo do nové budovy na
farmě.

Nová technologie při výkrmu telat.
K rychlému zvýšení výroby a nákupu kvalitního telecího masa organisoval Zemědělský
nákupní závod v Uherském Hradišti na jaře tohoto roku na základě smluvních vztahů mezi
zemědělskými podniky výkrm mladého jatečného skotu do váhy 200 kg. Je to výkrm
z hlediska celospolečenského velmi výhodný a efektivní. Jednotné zemědělské družstvo
Šumice zastavilo 33 telat v průměrné váze 75 kg. Výkrm začal v poslední dekádě března 1967
a ukončen byl v první dekádě měsíce srpna. Celkem trval 130 dnů.
Spotřeba krmiva na jeden kus činila 120 l egálu, 280 l odstředěného mléka, 380 kg směsi
TK I. a TK II. a 6 kg galacidu. Přírůstek za celé období výkrmu činil 0,996 kg na kus a den.
Bylo ovšem nutno překlenut potíže, jako nadýmání telat, průjmy a podobně. Výkrm byl však
včas ukončen a realizace byla velmi dobrá, neboť všechna telata byla zařazena při prodeji do
„A“ skupiny. Po celkové rekapitulaci je výsledek následující:
Tržby celkem činí 91.690 Kčs, náklady celkem 67.200 Kčs – včetně nákupu telat a
zhodnocení telat vlastních, obsluhy a režie. Čistý zisk z výkrmu činí 24.490 Kčs. Konečný
ekonomický efekt na jeden kus je 742 Kčs + přírůstkové premie, které značně zvyšují celkový
výsledek výkrmu.
Pro výkrm bylo využito staré budovy teletníku. Počátky byly a jsou dosti náročné na
samotné vnitřní vybavení, to znamená vybudování samostatných kotců. Tele nikde totiž
nesmí přijít do styku se železem – hřebíkem, který by způsobil zčervenání masa. Zedníci,
tesaři a stoláři stavební skupiny udělali zde kus poctivé práce. Zkušenosti získali na Státním
statku s Českém Těšíně, kde se tato technologie zaváděla mezi prvními v republice.
Velmi důležitý je také výběr ošetřovatelek, protože na jejich svědomité práci závisí
celkový ekonomický výsledek. Naprosto přesně, podle stanovené metodiky, musí dodržet
krmné dávky, teplotu krmiva i stájové klima – to je vlhkost a teplotu. Telata jsou totiž na
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roštech bez podestýlky, výkaly jsou seškrabovány a splachovány vodou. Vzniklá nadměrná
vlhkost se musí vhodně regulovat větráním a topením. Příprava krmiva, které je velmi drahé
(750 Kčs za 100 kg) připomíná velkou laboratoř. Teplota vody, v níž se mixuje, Lattolio nevé,
sušené mléko obohacené o různé vitaminy, které mají mimořádný význam při výkrmu
mladého organismu, musí být 60°C, doba mixování v mixeru, dodaném STS Olomouc přes
ZNZ, trvá dvě minuty. Dávky sušeného mléka a vody jsou stanoveny podle stáří jednotlivých
telat a v teplotě 33° až 38°C musí být pravidelně dodržovány jak co do množství, tak i ve
stanovených časových intervalech.
Nad Šumicemi se vyjasňuje.
Mezi ekonomicky slabá družstva našeho okresu patří i Jednotné zemědělské družstvo
v Šumicích. Příčin, proč toto poměrně veliké družstvo již několik roků zůstává stát na stejné
úrovni a nedosahuje odpovídajících přírůstků ve výrobě je několik. Proto se z iniciativy
vesnické organizace KSČ sešli funkcionáři JZD, místního národního výboru a pracovníci
výrobní zemědělské správy, aby se společně poradili, jak postupně řešit jednotlivé skupiny
problémů ve výrobě i v organizaci práce.
První přišlo na řadu mléko. Koncem listopadu a začátkem prosince min roku se dávalo
denně do mlékárny 800 litrů (po odpočtu egalizovaného). Tehdejší způsob dojení byl sice
vysoce mechanizovaný, dojilo se do potrubí, ukázalo se však, že to má i svoje nevýhody.
Smysl pro kolektivní odpovědnost zatím ještě nedosáhl potřebné úrovně. Hledali jsme jiné
řešení, návrat k dojení do konví. Práce je namáhavější, ale je lepší osobní kontrola, každá
dojička dostane zaplaceno skutečně za mléko, které sama nadojí. Individuální kontrolovatelné
výsledky přinesly zvýšení mléka o 200 lt denně. Zvýšila se i odměna dojičkám. V lednu se
odevzdalo do mlékarny již celkem 29.251 litrů mléka a v únoru denní průměr činí 1016 litrů.
Rovněž tučnost za leden 3,6 procenta při daném krmivu je celkem dobrá. Množství mléka,
které se v lednu a v únoru dodává denně do mlékárny, nedosahovalo této výše ani za lepších
krmivových podmínek.
Ohlas – první ohlas mezi dojičkami byl nepříznivý, nesouhlasily s individuálním dojením.
Nezbylo, než znovu jednat, vysvětlovat o co jde, vyřešit odměňování a premiování. Těžkosti
prvních dní došly tak daleko, že jednou na večerní dojení přišly z pěti jen dvě dojičky, které
pak společně s vedoucím chovu Jaroslavem Bartošem a některými krmičkami dojily až do
pozdních nočních hodin. Postupně však pochopily i ostatní a práce se pomalu dostávala do
normálních kolejí.
Mléko je jen jeden z mnoha úseků, které je nutno v Šumicích řešit. Stejně je nutno v JZD
Šumice řešit organizaci práce v ostatních skupinách, především vzájemné vztahy lidí na
pracovištích, dodržování pracovní morálky a odpovědnosti za svěřené úkoly.
Výrobní zemědělská správa při uplatňování nové soustavy řízení v zemědělství uvolní pro
JZD Šumice finanční prostředky na stabilizaci výroby. Ovšem za předpokladu, že budou
účelně využity ke zlepšení hospodářských výsledků při maximální aktivitě družstevníků.
Mrak stagnace, který několik let stínil Šumice, se bude ztrácet tím rychleji, čím více zájmu
budou mít všichni družstevníci o společné dobré výsledky.

Vyčlenění družstevníka z JZD.
S novým hospodářským rokem 1967/1968 byl z Jednotného zemědělského družstva
vyloučen František Gajdoš, Šumice č. 107. Pozemky mu byly přiděleny na Nivě a s půdou mu
byly předány 2 ks hovězího dobytka – z toho 1 kráva a 1 prasnice. Rolník František Gajdoš
hospodaří samostatně, takže nyní jsou v Šumicích tři soukromě hospodařící rolníci. Jsou to:
Antonín Žampach č. 71, Vojtěch Kudela 22 a František Gajdoš č. 107. Antonín Žampach a
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Vojtěch Kudela v Jednotném zemědělském družstvu nehospodařili. Zůstali soukromně
hospodařícími zemědělci i když celá obec byla združstevněna.

Chov bílých myší.
V Šumicích i letos se chovají líbé myšky v závodě Velaz na bývalem Slívovém statku.
Jsou zde zaměstnány 4 ženy, 3 muži, 1 topič. Vedoucím je už. Borák. Bílé myšky se chovají
k laboratorním pokusům nádorů, rakoviny a podobně. Myši se expedovaly do Nitry,
Bratislavy, do Košic i do zahraničí, na příkl. do Německa. Zaměstnanci musí denně projít
hygienickou smyčkou, musí při styku s myškami používat sterilní masky a rukavice. Je to
přísně sterilní pracoviště.

Pálenice.
V Šumické pálenici se letos napálilo 11.130,43 hl° to je 11.130 litrů 100% alkoholu.
Přeměněno na 50% slivovici je to 22.260 litrů pravé slovácké pálenky. Pálit se začalo 8.
listopadu 1967 a skončilo se 30. ledna 1968. Na dani bylo odvedeno 783.581,76 Kčs.
V Jihomoravském kraji bylo v provozu 37 pálenic v pěti okresech, které vyrobily přes 1.600
hektolitrů absolutního alkoholu, což představuje 320.000 litrů padesatiprocentní slivovice. Na
dani z obratu bylo odvedeno skoro 11 milionů korun.
Přirovnáme-li šumickou pálenici k průměru v celém kraji, který je na 1 pálenici 8.648
50% slivovice, tedy vidíme, že v Šumicích se vypálilo o 13.612 litrů více, než činí
celokrajový průměr a to ještě úroda švestek byla malá.

Jednota:
V místní samoobsluze bylo plánovano s tržbou:

skutečná trzba:

Různé potraviny a drobné potřeby: 4,090.000 Kčs

4,195.855 Kčs

V prodejně masa

:

771.000 "

760.863 "

Pohostinství (nápoje a jídla)

:

930.000 "

963.819 "

5,791.000 Kč

– skutečn. 5,010.537 "

Celkem

plán

Jsou stížnosti z řad spotřebitelů na špatně fungující chladírnu v místní Masně a je
požadován nový chladící box. Také o nářezový stroj na salám občané už několikrát se
dožadovali, avšak doposud se salám v obchodě i v Masně krájí ručně.
Kotlů na vyváření prádla je nedostatek. Také textil ve větším měřítku by bylo dobré
v místě prodávat.

Kavárna.
Roční obrat v kavárně činí

127.800 Kčs.

Vyplacené mzdy činí

17.776 "

Odvedeno na účet

12.412 "

Inventář – doplnění

3.600 "

v pokladně je

3.100 "

Dluh na kavárnu činí ještě 17.500 Kčs. 1. července nastoupila do kavárny Gertruda
Zetková. Při obsluze návštěvníků jí vypomáhá manžel.
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Politický a veřejný život v obci.
19. května 1968 by měly být volby, a proto koncem roku 1967 provedl místní národní
výbor prověrku dosavadních poslanců a práci celého MNV. Poslanců je 33. Účast poslanců na
schůzích byla dobrá a jak rada MNV tak i plenum pracovalo podle předem vytyčeného
programu.
Vyhodnocení komisí:

Komise stavební
Nejaktivněji pracovala komise stavební. Měla nejvíce práce. Scházela se po nedělích aby
vyhověli občanům. Poslaneckého volna nevyužívali.

Finanční komise.
Finanční a plánovací komise se s úkoly vyrovnávala také dobře. Vymáhala od občanů
daně, sledovala čerpání obecního rozpočtu.

Školská a kulturní komise
Školská a kulturní komise: Snahu obou komisí je nutno hodnotit dobře, ale MNV
nepodpořil snahu školské komise a osvětové besedy.

Zemědělska:
V roce 64 a 65 to měla komise zemědělská hodně těžké. V roce letošním již tolik úkolů
neměla.

Sociální:
Sociální komisi vedla žena, z čehož vznikaly i obavy. Z počátku však tato komise
pracovala velmi dobře, v poslední době však trochu polevila.

Komise míst. hosp. a obchodu. Komise pracovních sil.
V akci „Sběr“ tato komise má dluh. Ve sběru spoléhala jen na školu. Avšak nedošlo ani
k jedné poruše v zásobování obchodu. Tato komise se potýkala s těžkostmi při získávání
mladistvých do zemědělství. Tyto úkoly se nepodařilo nikdy na 100% splnit, ale snahu této
komise je nutno hodnotit dobře.

Komise ochrany veř. pořádku.
Tuto komisi nutno hodnotit jako komisi dobrou, která pracovala ke spokojenosti všech
občanů.

Rada MNV.
Za celou činnost rady nedošlo k rozporům nebo osobním potyčkám. Rada byla
sjednocena.

KSČ.
Jak místní národní výbor, tak i stranická organizace KSČ neměla potíží hospodářských a
politických.
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Poslanec ONV.
Obec Šumice má 1 poslance v okresním národním výboru. Je jím Prachař Ladislav č. 90 –
mladý inženýr.

Myslivci.
Myslivci mají v plánu odstřelit 279 zajíců, 63 bažantů a 12 srnců. Živý odchyt – 10
bažantů. Mimo honitbu však spolupracují s JZD při svozu obilí, neboť od nich potřebují
krmivo pro zvěř na zimu. Také pro obec něco udělali: vyrovnali řečiště před kulturním
domem a jednotou. Přes 400 hodin odpracovali na zřizování krmelců pro krmení zvěře.

Svaz žen.
Bývalý výbor žen má od letošního roku nový název – svaz žen. Má 25 členek,
předsedkyní je Jarmila Tomková. Členky jsou vesměs mladší. Uspořadaly kurs vaření,
k Mezinárodnímu dni žen navštívily 14 přestárlých občanek. Provedly také sbírku šatstva pro
sirotky Kořínkovy a pořídily židličky pro mateřskou školku – 700 Kčs.

Českoslov. strana lidová.
Československá strana lidová doporučuje kandidáty do MNV, což by měly dělat všechny
složky.

Výstavba obce a Jednotného zemědělského družstva.
Výstavba. JZD
V jednotném zemědělském družstvu byly dokončeny garáže a dílny v hodnotě 829.114
Kčs. Vybudována posklizňová linka v hodnotě 553.803 Kčs. Dále čerpací stanice za 47.184
Kčs a nově zbudována vrátnice za 8.200 Kčs. 11. listopadu byly zahájeny 4 bytové jednotky
pro družstevníky.

Rodinné domy.
Naše obec neměla tak velký stavební ruch co snad obec existuje. V období roku 1967 a
jaro 1968 bylo zahájeno 20 rodinných domů, z větší časti poschoďových. Tento rozmach
výstavby rodinných domů je ovlivněn hlavně tím, že stát poskytuje zemědělským
pracovníkům stabilizační půjčky ve výši do 30 let. Také se neustále provádí adaptace
rodinných domů. Povolení od obce na adaptaci a úpravy bylo vydáno 14.

Komunikace.
V letošním roce byly provedeny komunikace na Malé straně od kulturního domu až
k donímu mlýnu, dále cesta za dráhou. Obě cesty mají asfaltový koberec. Hodnota díla je
594.000 Kčs.

Dokončení úpravy kostela.
Letos byly dokončeny stavební úpravy našeho kostela. Kostel byl rovněž definitivně
vymalován šumickými malíři. Práce elektrikářské provedl Jaroslav Tlach.
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Studna.
U hřbitovní zdi byla vykopána 9metrová studna Ø 150 cm. Tato studna byla plánována už
před dvěma lety na Čupech a samospádový vodovod ke hřbitovu, ale tenkráte i když na tuto
akci byly peníze, tak se s prací otálelo a letos musela být po dědině MNV provedena sbírka,
aby se studna a úprava hřbitovní zdi mohla provést. Sbírka vynesla cca 37.000 Kčs.

Úprava hřbitovní zdi
Na dodělání poslední zdi od Nezdenic se čekalo už řadu let. Letos byl hřbitov obezděním
zdí uzavřen úplně.

Vodovod přes Šumice.
Vesnicí je budován vodovod z Kolelače za Bojkovicemi do Nivnice. V první fázi má mít
vodu z tohoto vodovodu továrna Slovácké strojírny v Uh. Brodě a v roce 1970 mají prý být
připojeny k tomuto vodovodnímu řádu i Šumice, trpcí nedostatkem vody. Potrubí je
z ocelových trub Ø 20cm, tlak vody 16 atm. Investorem jsou Slovácké konzervárny Uherské
Hradiště.

Kavárna.
K otevření kavárny byl dán 1/12 úřední souhlas. Zařazena byla do třetí kategorie. Je zde
zákaz nalévat mladitsvým alkohol.

Plán stavební na další léta.
Plánuje se s postavením domu služeb, který by byl v Šumicích velmi potřebný. I s novou
budovou národního výboru se uvažuje. Výstavba školy je odsunuta do neurčita. Pro příští rok
se s ní u nadřízených úřadů vůbec neuvažuje. Také byty pro učitele jsou velmi potřebné.
Osvětlení obce je mizerné a tak se bude uvažovat o zbudování pořádného osvětlení.
Uvažuje se i o ústředním topení v kulturním domě. Poslanci NV si to chtěli vzít za svůj úkol
do konce volebního období, to je do konce dubna 1968, ale je potřeba velkého finančního
nákladu asi ¼ milionu korun.
Pro další 3 léta – to je do konce roku 1970 má místní národní výbor plán akcí za (4,300 tis
Kčs) – 4,300.000 Kčs. To znamená roční rozpočet 1,400.000 Kčs Hodin by to vyžadovalo
84.000. Plán je velký, ale kde vzít tolik peněz. Jednalo by se o následující akce:
Vozovky přes dědinu, chodníky, mlýnský náhon, lávku přes Olšavu, rekonstrukce
rozhlasu, vozovka v Kůtě, lávka přes Lecké, kanalizace, oplocení a odvodnění hřiště, šatny a
tělocvična škola, byty pro učitele, dům služeb, koupaliště, budova MNV.
Plán je to pěkný, avšak příští léta nám ukáží co z toho se podařilo uskutečnit.

Hmotná úroveň obyvatelstva a kulturní poměry.
Škola:
Škola má do budoucna celkem vyrovnaný výhled a počet nově přijatých žáků se téměř
každoročně vyrovnává. Větší výkyv nastane u dětí narozených v roce 1963, kde
pravděpodobně bude potřeba dvě 1. třídy. Nejbolavější otázkou bude však umístění této další
třídy.
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Směnné vyučování postihuje zejména děti a škola sama nemůže se vždy rozvinout tak,
aby mohla zajištovat řadu úkolů, které jsou na ni kladeny. Téměř všechny učebny a jiné
prostory jsou plně vytíženy od rána do večera.
Tato věc se dá řešit a odstranit jedině přístavbou školy, jejíž ideový návrh je již připraven.
Řeší nejen odstranění směnnosti na škole, ale je rovněž pamatováno na samostatný pavilon
pro stravování, ubytování učitelů a odborné učebny. Toto vše čeká jen na uskutečnění. Škola
je ve stálém styku s Ústavem školských a kulturních staveb v Praze.
Ve škole pracuje 19 učitelů, 5 místních, ostatní cizí. Ve škole se podává 250 mléčných
přesnídávek.

Škola jako státní instituce na úseku výchovy a vzdělání si získává autoritu u rodičů i širší
veřejnosti. Učitelé jsou si plně vědomi své odpovědné práce a není žádných zásadních
námitek proti jejich vystupování a chování. Snad je na závadu, že velká část učitelů odjíždí
denně nebo na neděli domů. Spolupráce s rodiči, až na malé vyjímky je dobrá. Rodiče si váží
práce školy a snaží se vždy společně řešit problémy uváženě a odpovědně ve prospěch dětí.
Školní docházka nevykazuje žádných vetších obsencí a je většinou (absence) zdůvodněna
nemocemi.

ČSM.
Po výroční členské schůzi byl zvolen nový výbor z mladých lidí, kteří nahradili ty, co
odešli do základní vojenské služby. Práce nového výboru se zpočátku rozvíjela pomalu a jeho
činost se zaměřila hlavně na kulturní práci. Byl obnoven divadelní kroužek a dále byl dán
základ folkloristickému kroužku. V podzimních měsících se uskutečnily v místní kavárně
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„Olšavanka“ odpolední čaje pro mládež, kde se vystřídalo několik tanečních skupin z okolí.
Po celý rok se uskutečnilo celkem 5 tanečních zábav. Soutěže „O nejlepšího zpěváka 1967“
se zůčastnilo celkem 12 interpretů a to z Brna, Kunovic, Uh. Hradiště, Hluku, Bojkovic,
Šumic a dalších. Lze kladně hodnotit, že MNV snížil ČSM nájem za sál KD na 250 Kčs.
Během roku byly uspořádány 3 relace do místního rozhlasu, k Novému roku, k Únoru a
zasloužilým pracovníkům JZD. Na úseku politcko-výchovné práce bylo uspořádáno několik
besed s představiteli NF. Dále pořádal ČSM společnou besedu, na které byli přítomni
představitelé OV – ČSM, představitelé MNV, VO KSČ.

Sdružení rodičů a přátel školy.
Sdružení rodičů a přátel školy uskutečnilo letos pro své děti v mateřské školce a i ostatní
pravou mikulášskou nadílkou. Mikuláš s andělem a čerty nasedli u mateřské školky na vůz
ověnčený stromečky a ověšený dárečky, čerti zasedli k ohni uprostřed vozu a za cinkání a
zvonění se rozjela mikulášká výprava po dědině. Josef Gajdoš č. 27 tuto výpravu vozíl na
voze.

Sokol.
Jeden oddíl kopané představuje v Šumicích celý Sokol. Nebylo možno dát dohromady ani
nový výbor až se toho ujal bývalý aktivní hráč Kutnar František. Za jeho předsedování se i
finanční konto zlepšilo pořádáním různých zábav, protože na fotbale se nevydělá. I po stránce
sportovní mužstvo postoupilo na II. místo ve IV. Třídě. V roce 1966 byli na tabulce na
posledních místech.

Osvětová beseda:
Osvětová beseda nemůže si dovolit pořádat jakýkoliv podnik, protože jej nemůže zajistit
lidmi. Kromě tanečních zábav, kde lidé nejdou ani tak tancovat, jako si vypít. Složka OB je
v nepříznivé finanční situaci.

Kino:
Na filmové představení chodí letos velmi málo lidí. O festivalu věděli lidé 14 dnů předem,
do každého domu byl poslán program, ale výsledek byl takový, že z 1.800 obyvatel nanejvýš
50 lidí přišlo. Také v prosinci v neděli 3/12 bylo na odpoledním představení 33 lidí, z toho 27
dětí a na večerní představení přišlo 10 lidí. Místo moderních filmů budou vybírány filmy
staré, aby se zjistilo, jestli je to výběrem filmů, že lidé na ně nechodí.

Kulturní dům.
Náš kulturní dům nemůže být využit k různým podnikům, protože tu není ubytování.
Kdyby ale ubytování při kulturním domě bylo, tak by se dal KD využít k různým školením.
Pak by byl kulturní dům pro nás únosný.

Knihovna:
Svazků je v knihovně celkem 1.430 kusů. Z toho je: 373 naučná literatura, 767 krásná
literatura, 31 naučná pro mládež a 259 krásná literatura pro mládež.
Celkem bylo půjčeno 1329 knih.
z toho

82 naučná literatura,
593 krásná literatura,
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40 naučná lit. pro mládež
614 krásná literatura pro mládež.
Čtenářů bylo 135, z toho 78 do 15 let.
Příjem od čtenářů 335,90 Kčs.

Náboženský život.
V letošním roce navštěvuje výuku náboženskou 158 dětí. Druhá až třetí třída 50, čtvrtá až
pátá třída 51 dětí, šestá třída 29 a sedmá třída 28. Do náboženství chodí děti jenom ze Šumice,
Nezdenské a rudické děti nechodily ani vloni.
Vánočních sv. zpovědí bylo 603 – vloni 490.
Velikonočních

"

644 – vloni 742.

Oddáno bylo 11 párů, pokřtěno 28 dětí, z toho 13 chlapců.
Pohřbů bylo 11 – z toho 5 žen, 6 mužů. V Šumicích bylo pochováno zabité dítě manželů
Durďákových, kteří se nedávno ze Šumic odstěhovali. Dítěti byl 1 rok.
Sv. Přijímání bylo za rok 13.357, asi o 1.000 víc než vloni. Na opravu kostela bylo
vybráno:
Únor

3.500 Kčs

srpen

3.500 Kčs

březen

5.200 "

říjen

3.000 "

duben

3.250 "

listopad 2.700 "

červen

3.100 "

prosinec 4.300 "

červenec

3.350 "

Sbírka na opravu residence v Olomouci v měsíci březnu vynesla 785 Kčs. Do zvonečku
bylo vybráno 10.505 Kčs. Ve spořitelně ke konci roku je na kontě 6.000 Kčs a kromě toho je
půjčeno do farnosti Polešovice 50.000 Kčs.
Byl dán do provozu nový zvon. Srdce do něho udělal kovář Marek z Nezdenic. Zvon byl
koupen už dříve. Zvoní se s ním v neděli a v sobotu večer. Je ho slyšet až do Újezdce.
Farnost ve svém celku zůstává jako léta minulá i když začínají i k nám ojediněle pronikat
jen civilní sňatky nevěst a to i z rodiny, kde se na náboženství dříve velice drželo. Zda se
nechaly oddat tajně církevně, to nevím, ale v mnoha případech se to tak dělá. I děti se vozí do
jiné farnosti pokřtít, aby o tom nikdo nevěděl.

Sbor pro občanské záležitosti:
Tento sbor má 10 členů, průměrný věk 28 let. Hlavní náplní tohoto sboru je vítání dětí do
života, oslava životních jubilejí. Při pohřbech se nezůčastňují téměř vůbec. Také pořádali
přednášky o manželství Účast na těchto besedách však stále klesá. V březnu slavnostně
předávali patnáctiletým občanům občanské průkazy. Také aktivita samotných členů tohoto
sboru je zhoršena, že se uvažuje jej posílit novými kádry.

Československý červený kříž.
Místní skupina má 120 členů, avšak činnost ČSČK se v poslední době zhoršila. Na
výroční členskou schůzi přišla jen hrstka členů. Čestný titul „Vzorná skupina ČK“ i pro rok
1968 je skupině propůjčen. Dosavadní předsedkyně Gertruda Zetková odstupuje a na její
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místo je zvolena mladičká předsedkyně Růženka Tlachová. Je jí 18 let. Čistého zisku
z velikonoční pomlázkové zábavy bylo použito k nákupu léků do brašen.

Sociálně slabí.
8 lidí dostalo jednorázovou pomoc. Jsou to osoby, o které nemá kdo se postarat a s malým
příjmem.

Cikáni:
V okrese je 130 cikánských rodin a každá obec prý má 1 cikánskou rodinu ubytovat.
MNV se ale brání, protože bychom je neměli kam dát a stejně cikánskou rodinu u nás už
z dřívějška máme.

Sovětští komsomolci v Šumicích.
10. února navštívila naši obec sovětská delegace. Mezi hosty bylo 8 prvních tajemníků
oblastních výborů Komsomolu z nejrůznějších oblastí Sovětského svazu, vedoucí redaktor
časopisu Mladý komunista a vedoucí výpravy tajemník ÚV Komsomolu z Moskvy soudruh
Vezirov. Navštěvovali závody a školy a tak se dostali i do našeho kulturního domu.

Oslavy I. máje. a stavění máje.
30. dubna večer, to bylo v neděli byl průvod po vesnici k pomníku padlých. I ohňostrojem
byla oslava zpestřena. V sobotu 29. 5. bylo stavění máje, muzika, dechovka vyhrávala k tanci
a v neděli zase vyhrávala big beatová skupina a soubor Melodie.

Oslavy 50 výročí VŘR.
V sobotu 4. 11. konal se lampionový průvod k pomníku padlých a v kulturním domě byl
menší slavnostní večer – akademie – všechny složky se na něm podílely.

Hasiči.
Letošní rok patřil zvláště mladým požárníkům, které dobře vede František Bradáč ze
Šumic. Pravidelně cvičívali na Výpustě a připravovali se na soutěž, ve které čestně obstáli.
V okresní soutěži vyhráli a tak byli pozváni do Prahy na 3 dny pro vyhodnocení a odměny.
Pět jedenáctiletých žáků:
Tomík Botlík č. 220
Petr Krhůtek č. 20
Hřib Stanislav č. 21
Rapantová

č. 139

Slezáková

č. 337.

Tyto mladé požárnické nadšence vezl do Prahy Fr. Bradáč. Také o zábavu a sport se všem
mladým hasičům Franta Bradáč dobře stará. V lednu je zvezl jednou v neděli na Lopeník se
sáňkami a lyžemi. I pan farář měl pro to pochopení a odsloužil ranní mši sv. dříve, aby děti
mohly být na mši sv. a dříve mohly na Lopeník autobusem odjet. Vrátili se večer unaveni, ale
spokojeni.

Muzikanti Dechovka
Naše dechová hudba si vede dobře. Jezdí hrát do okolí i na Slovensko, kde navázali se
Slováky družbu. 1. května hráli na Slovensku i na lodi.
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Letos se jim oženil Tonda Slačálek a tak mu 16 krojovaných muzikantů jelo na svatbu
zahrát až do Gottwaldova. Za nějaký čas Gottwaldovští ještě na šumickou muziku
vzpomínají: „od té doby sice už uplynul nějaký den. Možná i nějaké ty střepy při manželském
rozjímání odnesli na smetiště, ale nám dodnes zní v uších břeskný tón šumických plechů.“

Taneční orchestr.
Letos také u nás vznikl taneční džezový orcherstr „Melodie“. Má 6 hudebníků a 1
zpěváka. Je to takový rodinný orchestr protože v něm hrají 4 bratři – Jožka, Jaroslav, Miloš a
Oldřich Krhůtkovi, pak jejich švagr na housle, Jarda Šidlo a na basu si přinajali Vojtu
Kráčmara. Mají i svého zpěváka z Nezdenic. Mají tam 1 housle, 1 velkou basu, 1 harmoniku,
1 buben, 2 saxofony. Je to orchestr oblíbený, který také jezdí hrát často za šumické hranice.

Big-beat.
Také big-betatová skupina u nás vzniká. Dali si název „Simpletono“. Je to skupina
mladých chlapců a i děvčata jim zpívají. Při přehrávkách však letos před komisí neobstáli a
tak nedostali povolení, že mohou brát za hudbu i peníze. Vede je Milan Janča.

Masopust.
Letošního masopustu se ujali naši družstevníci. Traktoristé i agronom Slámečka z JZD za
posílení několika ostatních dobrovolníků a doprovodu muzikantů pochodovali v pondělí 6.
února přestrojeni za nejrůznější maškary, téměř celý den vesnicí. V maškarním průvodu
nechyběl ani tradiční krojovaný ženich s nevěstou. Celodenní putování zakončili masopustní
večerní taneční zabavou.

Hody.
Hody začaly již v sobotu 9. září předhodovou taneční zábavou ve všech místnostech
kulturního domu. Hrál taneční orchestr ZKP Svit Gottwaldov se svými sólisty a zpěváky.
Neděle dopoledne v kostele slavná mše sv. a na hřišti na Výpustě mistrovské utkání TJ Sokol
Šumice – TJ Sokol Pitín. Odpoledne měly být poprve u nás „Slovácké hody s Právem“, ale
pro vytrvalý déšť se vesnicí vůbec nechodilo. Večer byla taneční zábava při které hrála hudba
z Nivnice. Hodové dozvuky se v pondělí odbývaly při hudbě a zpěvu místní hudby
Olšavanky. Pořadatelé hodových slavností jsou Osvětová beseda Šumice spolu
s Tělovýchovnou jednotou Sokol Šumice.

MDŽ
Neděle 12. března patřila našim ženám. Mateřská školka a žáci ZDŠ v Šumicích
uspořádali pro ně k jejich svátku pěkné odpoledne v kulturním domě. Při tom byla také
provedena volba „Svazu žen“. Po pěkném programu byly promítány výchovné filmy.

Divada:
22. dubna sehráli v našem kulturním domě ochotníci z Uherského Brodu „40 zlosynů a 1
neviňátko.“ V květnu sehráli žáci ZDŠ v Šumicích pohádkovou hru „Sněženka“.

Výstava.
Na závěr školního roku byla pořádána výstava prací a školních pomůcek žáků. Na vkusně
a účelně uspořádané výstavě, která zabrala celý velký sál kulturního domu, se mohli rodiče
žáků i ostatní přesvědčit, jak jejich děti ve škole pracují a jakých dosahují výsledků ve
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vyučování i v zájmových kroužcích. Výstava byla dobře navštívena a v knize návštěv ji
občané vysoce hodnotili.

Kouzelník.
6. května se představil šumické veřejnosti Marek Sougmark, známý manipulátor a
ilusionista.

Přednášky.
V říjnu osvětová beseda zahájila cyklus přednášek pro ženy „Konservování ovoce,
zeleniny a masa“ s praktickými ukázkami, které vedl pracovník Fruty z Kunovic. Byl to celý
seriál odborných přednášek, bohužel velmi málo našimi ženami navštívený.
Pro muže byl uspořádán „Kurs pro majitele televizorů“. Také tento kurs nebyl nijak valně
navštíven.

Taneční zábavy. Plesy.
Lidový ples.
14. ledna v místnostech kulturního domu pořádal okresní výbor čekoslovenské strany
lidové v Uherském Hradišti a místní organizace ČSL v Šumicích lidový ples. K tanci a
poslechu hrála krojovaná hudba JZD Šumice. Tento ples bývá obyčejně dobře navštíven a
také i letos z okolních vesnic, až z Hradčovic byla návštěva. Několik šumických děvčat
obléklo i kroj. Tímto plesem byla zahájena letošní plesová sezona.
Myslivecký ples:
Myslivecké sdružení v Šumicích pořádalo v sobotu 21. ledna svůj tradiční myslivecký
ples. Přesto, že vstupné bylo 10 Kčs, prodalo se 340 vstupenek. Na tomto plesu došlo k menší
mrzutosti mezi mládeží a staršími lidmi. Big-beatová skupina, kterou vedl Milan Janča, měla
slíbeno na tomto plesu si také zahrát, ale pod podmínkou, že obě „Máničky“ se nechají
ostříhat. Jelikož se tak ale nestalo a Milan i Jiří Juřeník se ostříhat nenechali, nebylo jim
dovoleno hrát a i přes protest mladých byli bigbeťáci přímo vyneseni ven. Tak tedy hrála
jenom dechovka, a předseda místního národního výboru prohlásil, že nemá nic proti bigbeatové hudbě, ale mohou hrát až tenkrát, až se nechají ostříhat a Milan Janča půjde do
zaměstnání. Ona mu totiž práce moc nevoní.
Hasičský ples:
28. ledna pořádala místní Jednota Československého svazu požární ochrany v Šumicích
tradiční ples. Vstupné 7 Kčs. K tanci a poslechu hrála krojovaná dechová hudba JZD Jiřího
Dimitrova z Nivnice.
Hasiči týden před plesem roznášeli pozvánky a zároveň prodávali vstupenky, kterých po
dědině takto rozprodali za 1.100 Kčs.
Ples pracujících – KSČ.
4. února pořádala vesnická organizace KSČ IV. Ples pracujících. Vyhrávala místní
dechová hudba. Na tomto plesu hrála i místní big-beatová skupina, která na mysliveckém
plesu nesměla hrát, protože si nedali ostříhat vlasy. Na dnešní ples přišli už s vlasy
zkrácenými a Milan Janča nastoupil do zaměstnání zpátky do zbrojovky do Bojkovic a tak
měli dovoleno střídat se s dechovkou. Hráli poměrně dobře.
Masopustní muzika.
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6. února uzavřeli krátkou letošní sezonu zábav masopustníci. Muzikanti unaveni po
celodenní tuře se nevzdali a sezonu ukončili.
Ples okresních veterinářů.
V sobotu 11. března konal se v našem kulturním domě ples okresních veterinářů. Zvali i
místní občany, ale bylo to v postní dobu, takže ze Šumic tam téměř nikdo nebyl.
Velikonoční pomlázková zábava.
Na Hod Boží velikonoční 26. března uspořádal místní československý červený kříž
pomlázkovou taneční zábavu. Hudba byla z Bánova, džezový taneční orchestr, který se střídal
s big-beatovou šumickou skupinou.

Kolik se narodilo.
Letos se u nás narodilo 31 dětí. Z toho 1 zemřelo. 16 matek přivítalo první dítě. Také 2
svobodné matky máme. I dvojčátka se narodila manželům Horčicovým. Nejstarší mamince je
40 let. A jak jsou děti pojmenovány? Alena, Andrea, Pavlína, Martina, Irena, Igor, Roman,
Zbyněk, Lumír, Radek. Marie je jen jedna a Josef také jeden.

Svatby:
Na místním národním výboru bylo oddáno 20 manželských párů. To je ze Šumic,
Nezdenic a Rudic.

Úmrtí.
Zemřelo 10 občanů – 5 žen, 5 mužů. Mimo to je u nás pochováno zabité dítě Durďákovo
z Veselí. 6 jich zemřelo v Šumicích 1 v Brně v nemocnici a 3 v Uherském Hradišti. Rok
narození zemřelých: 1914, 1902, 1881, 1900, 1889, 1893, 1887, 1896, 1893, 1900. Na
rakovinu zemřelo 5 občanů.

Životní jubilea.
Začíná se u nás vžívat také oslavovat životní jubilea. Letos oslavovali společně
čtyřicátníci svoje výročí. Bylo jich 37 a zemřelá Ludmila Kořenková by byla 38. Společně po
mši svaté jí seřazeni v průvodu zanesli na hrob věnec a tak uctili její památku. Už v sobotu
měli taneční zábavu, v neděli dopoledne slavnou mši svatou, pak společný oběd v kulturním
domě i s rodinami a v 6 hodin koncert před kulturním domem.
Ročník 1907 oslavoval svoje šedesátiny 11. června 1967. Měli slavnou mši svatou se sv.
přijímáním společným, společný oběd v kulturním domě, fotografování. Ze 36 žijících se jich
sešlo 27. 12 jich už zemřelo. Fotografie je přiložena ve fotokokumentaci.

Různé:
Počasí:
Leden:
Po slunném silvestrovském dnu na Hod Boží novoroční se počasí obrátilo. Déšť s větrem
uvítal Nový rok. První týden byly teploty mírné, až 7. ledna ukazoval teploměr – 15°.
Napadlo i trochu sněhu a 11. ledna už bylo – 19° a silně sněžilo. Pěkná zima se však udržela
jen do 23. ledna, kdy nastalo oteplení a večer byla veliká mlha. Do konce měsíce už bylo
počasí mírné.
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Únor:
Lednové oteplení zasáhlo i měsíc únor a navíc se přidal ještě déšt. První únorová dekáda
byla neobyčejně teplá na měsíc únor. Ochlazení nastalo až 9. února, až -14°, ale bez sněhu.
16. února se už zase oteplilo a pěkné jarní počasí trvalo až do konce měsíce. Denní teploty se
pohybovaly nad 10°.
Březen:
V březnu opět jarní počasí. V polovině měsíce nastalo ochlazení a aprilový čas.
Duben:
Duben začal ranním mrazíkem -4°. 9. dubna se ale oteplilo na +17° a v příštím týdnu bylo
až +20. a noční teploty +14°, ale ke konci měsíce se ochladilo až na -3° v noci.
Květen:
Tento měsíc se uvedl pěkným a teplým počasím. Přes den +28° a v noci +15°. V polovině
měsíce se ochladilo a pršelo. Konec měsíce byl zase teplý.
Červen:
8. června byla veliká bouřka, ochlazení nastalo, 17./6. se náhle oteplilo. Po dvacátém
červnu dosahovaly denní teploty +33° ve stínu. Horko trvalo až do konce měsíce.
Červenec:
Celý měsíc bylo horko a sucho. Jen 9. července padal tichý déšt, který nestačil zavlažit
vypráhlou zem. Do konce měsíce už nepršelo.
Srpen:
1. srpen a teplota +36°. Celý měsíc horko a srážky podprůměrné.
Září:
Celý měsíc pěkné teplé počasí +28°. Jen 10. září pršelo celý den.
Říjen:
Na začátku měsíce se obloha zatáhla, ochladilo se, vyhlíželi jsme déšť, protože je všecko
suché, ale cýlý měsíc bez deště. Přes noc bylo trochu chladněji, ale přes den pěkné letní
počasí.
Listopad:
Zase sucho, před den teplo. Až v polovině měsíce přes noc -4°. 28/11. první sníh, ale brzy
rostál.
Prosinec:
Noční mrazy -4 až -7°. V polovině měsíce padá sníh, ale před vánočními svátky se
oteplilo a začalo silně tát.
Průměrné roční počasí: Teplé léto a podzim tak teplý, jak už dávno nebyl, ale od léta až
do zimy veliké sucho, že vysýchaly i studny s pitnou vodou.

Zloděj odsouzen.
V loňském roce byla naše prodejna potravin přepadena zlodějem. Takových vloupání byla
celá serie 22 a kromě toho i několik pošt. V naší prodejně rozbil šroubovákem skleněnou
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výplň dveří vedoucích do prodejny, odkud se dostal do kanceláře, kde na stole byla příruční
pokladna se 12.700 Kčs, které ukradl. Mimo to sebral i tranzistorové radio „Monika“.
Ve zlodějovi byl po čase odhalen 24letý Pavel Pasiar z Nivnice. Jako řidič nákladního auta
n.p. Potraviny v Uh. Brodě rozvážel zboží po jednotlivých prodejnách v okrese Uh. Hradiště,
Gottwaldov a Hodonín, měl možnost seznámit se zařízením prodejen a jejich zajištěním.
Dlouho ho nikdo nepodezříval z krádeže, protože měl dobrou pověst a řádné zaměstnání, až
konečně byl dopaden a odsouzen na šest a půl roku odnětí svobody.

Požár v JZD.
V srpnu po 22 hodině vznikl požár sušičky obilí JZD Šumice. Dík pohotovosti Vaculína
Lad. a Ptáčka Jos. byl požár včas likvidován. Škoda je minimální. Zachráněná hodnota asi
70.000 Kčs.

Nehody na silnici
V Šumicích došlo k dopravní nehodě. Řidič nákladního auta ČSAD z Bojkovic se
v Šumicích dostal do srážky s nákladním autem. Ke zranění nedošlo. Hmotná škoda je asi
1.000 Kčs.
Při předjíždění koňského potahu havaroval traktor, který řídil Vojtěch Kudela 293 ze
Šumic. Nikdo nebyl zraněn. Škoda na traktoru činí 4.000 Kčs.
Škoda 25.000 Kčs vznikla na dodávce, řízené Miroslavem Uherkem ze Šumic číslo 60.
Mezi Vlčnovem a Uherským Brodem vjel do příkopu a tam se převrátil. Řidič Uherek má
těžký otřes mozku.

Doslov.
Život v naší obci se neustále mění. Kdo jen trochu může, neustále vylepšuje svoje obydlí,
takže vesnice mění svou tvář. Vybavení v některých chalupách je, jako dříve bývalo jenom ve
městě. Změnu poznat i v oblékání občanů. I zde se vesnice přibližuje městu, hlavně u těch
mladších. Není rozporů o majetek, tak jak kdysi to bývalo, není hádek o brázdu v poli, není
slyšet: „tu si nesmíš vzít, ta je pro tebe chudobná.“ Toto vše je nám obyvatelům naší vesničky
ke cti, ale nedá se říci, že by bylo všecko v pořádku, že by nebylo už co změnit, co vylepšit.
Jak pěkně a dobře by se nám tu žilo, kdybychom tak, jak staráme se o svoje chalupy, o svoje
šaty, starali se také tak o ten život vnitřní, kdyby každý snažil se vylepšit sebe, svoje chování,
svoje jednání vůči druhým, kdybychom se přestali starat o druhé, kdybychom přestali svoje
jazyky brousit o druhé, pak by myslím i v Šumicích bylo i více spokojenosti, více lásky a více
svornosti. To by nám bylo myslím k větší cti a k většímu užitku.
v Únoru 1968.

Zapsala: Zetková Božena
Kronikářka.
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Seznam zápisů za rok 1967.
Jednotné zemědělské družstvo

strana 70 – 74

Postup zemědelských prací

"

74

Úprava farmy

"

74

Nová technologie při výkrmu telat

"

75 – 76

Vyčlenění družstevníka Gajdoše Františka

"

77

Chov laboratorních myší

"

78

Pálenice

"

78

Jednota

"

78

Kavárna v kulturním domě

"

79

Politický a veřejný život v obci MNV

"

79

Myslivci, Svaz žen, Českoslov. strana lidová

"

80

Výstavba JZD, rodinných domů a stavby veřejné

"

81

Plán akcí stavebních na další léta

"

82

Škola

"

82 – 83

Československý svaz mládeže

"

83

Sdružení rodičů a přátel školy

"

84

Tělovychovná jednota Sokol

"

84

Osvětová beseda

"

84

Kino, kulturní dům

"

84

Knihovna

"

84 – 85

Náboženský život v obci

"

85

Sbor pro občanské záležitosti, Českosl. červ. kříž

"

86

Oslavy 1. máje a VŘR

"

86

Hasiči a muzikanti

"

87

Taneční orchestr „Melodie“

"

87

Masopust – hody, MDŽ a divadla

"

88

Výstava, přednášky a taneční zábavy

"

89 – 90

Narození, svatby, úmrtí

"

91

Životní jubilea

"

91

Přehled o počasí

"

92 – 93

Zloděj v Jednotě chycen

"

93

Silniční nehody

"

94

Doslov

"

94

83

84

85
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Rok 1968
Beru pero do ruky s netrpělivým očekáváním, jaký to letos bude rok. Leden a polednové
události odrážejí se na vesnici u nás diskutováním. Někde směle a otevřeně, někde dosud
velice opatrně.
Noviny byly čteny s velkým zájmem a rozebírány případy, jako inscenované procesy a
různé křivé skutky o kterých mnozí na dědině neměli ani potuchy, že by člověk a to náš
člověk našemu člověku mohl takto ubližovat.
První rozvíření a rozruch pominul, hladina jakoby se pomalu uklidnila, začali jsme hledět
jaksi rodostněji do budoucna, doufali jsme, že nemusíme jeden druhého bát, že nebude jeden
druhého hlídat, že bude větší volnost v otázce náboženského vyznání, že se nemusíme bát říci
to nebo ono.
Přišel však jedenadvacátý srpen a ten tam byl ten klid, ta radost z práce. Lidé začali opět
být nedůvěřivými, co se před srpnem mluvilo nahlas, to se po 21. srpnu začalo jenom šeptat,
tak jako před lednem 1968. Jen aby nebyla válka, báli jsme se skoro všeci. Částečně
zklidněni, že to nejhorší zlo je zažehnáno hledíme do budoucna a tážeme se „Kde je pravda?
Byla pravda od ledna do srpna, nebo je pravda až po srpnu? Tuto otázku myslím že odpoví až
budoucnost sama. Já však mohu dnes říci, že rok 1968 byl rokem kvasu, rokem radosti,
smutku, rokem nadějí, rokem nejistoty však zároveň. Mým přáním letošního roku je, aby Bůh
zažehl světlo v srdcích a hlavách těch, kteří nás vedou, aby nás dobře vedli a spravedlivě
vládli.

Zemědělství.
Předsedou Jednotného zemědělského družstva v Šumicích je inž. Václav Lučka. Za jeho
krátké působení nastaly u nás zásadní změny ve stylu práce. Vrátila se chuť do práce, mělo
smysl se angažovat. Významným mezníkem v zemědělství je založení svazu družstevních
rolníků. Zemědělství nebylo dosud přáno, jak by zasluhovalo. V zemědělství jsou nejmenší
sociální důchody, rod. přídavky a nebylo nikde odvolání. Předsedou svazu družstevních
rolníků je předseda JZD Šumice inž. V. Lučka.
1.) Svaz musí řešit plně požadavky rolníků.
2.) Musí nastat zvýšení vážnosti zemědělců.
3.) Svaz bude hovořit do zemědělské politiky.
Heslo zemědělců: „Nic bez nás“.

Hospodářské výsledky našeho družstva:
Z projevu inž. Lučky – z výroční schůze.
Bilance letošního roku je radostná. Konečně jsme se dočkali dobrého výsledku. Vyplnila
se slova: poctivě pracuj a bude ti přidáno. Mohli jsme dát tolik, kolik jsme nahospodařili. I
když bylo hodně pochybovačů, mohlo být vyplaceno tolik, kolik jsme Vám slíbili. 18 Kč na
jednotku, to je 15 Kčs + 3 Kčs premie. Mimo peněžní odměny 18 Kč za pracovní jednotku
náleží ještě 1,90 Kčs v naturáliích. Rovněž 30% investičních zápůjček budeme letos vyplácet.
Letos se vyplatilo více jak 1,000.000.- Kčs. Tento hospodářský výsledek dal hodně práce.
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Tento hospodářský výsledek neudělal jenom předseda, ale všichni společně. Záměry se
splnily a jsme spokojeni. Smysl našeho snažení byl: dosáhnout co nejekonomičtější výsledek.
V budoucnosti budeme muset dělat tak, abychom splnili požadavky společnosti, zabezpečili
rozvoj družstva a postarali se o spokojenost nás všech.
V průběhu roku jsme museli vyslechnout ne málo nadávek a pomluv, protože jsme chtěli,
abyste se měli dobře. Já však hledím na kolektiv a ne na jednotlivce.
Vytyčené úkoly jsme splnili, proč si někteří lidé hledají záminky, aby nás špinili? Já mám
rád jen poctivé lidi. Říkám to proto, že je dnes k tomu příležitost. Pokud se týká všech
záměrů, to nebyl jen náš výmysl, ale dělali jsme to ve spolupráci řídících orgánů, aby se
v Šumicích už konečně něco dělo. To je záměr oblastního sdružení a okresního sdružení.
Tu výrobu, která není efektivní, nebudeme dělat. Když by to dříve nedělal žádný
zemědělec, tak proč by to mělo dělat družstvo. Je už dost řečí: „Lučka prodává krávy.“ Či
chcete, abychom krávu třeba i podpírali, jenom aby byla ve stavu? Dnes je volnost ve výrobě.
Kolik jsme měli krav, které dojily 2-3 litry denně. Vám když nedá kráva 15 litrů, tak ji
nechcete.
Dnes se nedá dívat na zemědělskou výrobu starýma očima. Umět vyrobit a umět prodat, to
se dnes cení. Všecky opatření, které jsme dělali, souvisely s celkovým konsolidačním plánem.
Rok 1968 byl problematický. Zaváděli jsme výrobu brojlerů, novou technologii při výrobě
telat, k setí jsme použili pšenice odrůdy mironovské, kterou jsme neznali.
Živočišná výroba zaznamenala nárust ve výrobě a užitkovosti zvířat. Hlavní pozornost
jsme věnovali výrobě mléka. Měli jsme snahu využívat i nových prvků ve výživě. Výsledkem
bylo, že ke konci měsíce října už bylo splněno mléko za celý rok. Roční dojivost na krávu
činila 2.565 litrů, denní dojivost 7,01 lt na 1 krávu.
V roce 1966 bylo v kravíně 266 krav a vyrobilo se 459.000 lt mléka. V roce 1968 bylo
krav 229 a nadojilo se 585.000 litrů mléka. Opatření, které byly učiněny ke zvýšení výroby
mléka:
1.) Do chovu byly zařazeny černé straky s roční dojivostí 3.800 až 4.500 litrů.
2.) Bylo zavedeno přikrmování dobrých dojnic.
3.) Osvědčilo se krmení senážovanou pící.
4.) Byly vyřešeny organizační otázky v kravíně.
5.) Vyřadíme další špatné krávy.
Vyřešením těchto předpokladů máme naději na další zvýšení výroby mléka. Záleží však také
na práci ošetřovatelů, ne jenom na krmivu.

Vepřové maso.
U vepřového masa bylo předáno navíc 150q. Nemoc sýpavka snížila efekt ve výrobě
masa. Museli jsme vyřadit i prasnice. Výsledek mohl být lepší.

Drůbež.
Cílem při zavedení výroby drůbežího masa bylo to, abychom rychle zajistili prostředky,
které družstvo potřebovalo. Mnoho názorů bylo k této výrobě. Čistý zisk byl 205.000 Kčs,
náklady cca 200.000 Kčs. Kdyby se u drůbeže nebyla vyskytla nemoc, mohlo být dosaženo
vynikajících ekonomických výsledků. Odborníci říkají, že na poprve je to dobrý výsledek.
Byly potíže s krmivem. Velmi dobrou podporu a pomoc jsme měli od drůbežářského závodu
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v Uherském Brodě. Pomáhali nám odbornou pomocí i materiálově. Kdyby nebylo jich, tak ta
výroba by se nám tak nepodařila. Krmiva bylo spotřebováno 2,72 kg na 1 kg masa, zatím co u
vepřového masa je to přes 3 kg. Výroba drůbežího masa je pro nás výhodnější s porovnáním
výroby vepřového masa.

Telecí masa.
Výroba telecího masa za současných podmínek je pro nás efektivní výrobou. V zahraničí
dostáváme za 1 kg telecího masa 17.- až 18.- Kčs.
Tržby v živočisné výrobě byly překročeny o 184 tisíc Kčs.

Rostliná výroba.
Na podzim roku 1967 jsme si vytvořili dobré podmínky. Poorali jsme, pohnojili a zaseli
dobré odrůdy. Ovšem i dobré počasí má na našem úspěchu zásluhu. Sklidilo se s malými
ztrátami. Plevel se hubil novými prostředky. Rostlinná výroba zaznamenala podstatný růst.
V roce 1968 rostliná výroba stačila vyrobit tolik, že můžeme krmit maximálními dávkami
všecka zvířata a ještě nám zbude. Sena a siláže máme dost. Bude se měnit sktruktura plodin.
Ty plodiny, které nepřinášejí žádný efektivní přínost se nebudou dělat. Specializace výroby,
to je záměr rostlinné výroby. Budou se sít většinou obiloviny, brambory se zlikvidují,
cukrovka se sníží, protože ve světě už není takový zájem o cukr.
Rostlinná výroba vyrobila v roce 1966 z 1 ha za 2.500 Kčs, avšak v roce 1968 za 3.613
Kčs.

Mechanizační středisko
Mechanizační středisko má jako komplex velký podíl na polních pracích i při živočišné
výrobě. Zhostilo se své práce dobře až na některé problémy. Mechanizační park bude doplněn
o linky: - sklízení píce, kombajn, posklizňová linka.

Stavební skupina.
Výsledky stavební skupiny jsou vidět i přes to, že někteří družstevníci říkají, že pracují
pomalu. Je však třeba také vidět, že ve stavební skupině jsou vesměs starší lidé, mají zájem a
snahu něco udělat. Bytovka (4 byty) byla postavena o ¾ roku dříve, cesty a chodníky jsou
udělány také zásluhou stavební skupiny. Další úkoly pro stavební skupinu – jsou: dodělat
sklady a posklizňové linky, cesty a postavit další bytovku.
Vedení družstva tvoří dnes dobrý pracovní kolektiv. Má smysl pro dobrou práci. Protože
já Vás všecky dobře ještě neznám, pomáhalo představenstvo JZD při řešení úkolů.
Rozhodovaly se věci tak, aby prospívaly družstvu. Je však hodně organizačních nedostatků.
Musíme vědět, kdo na farmu chodí, co si odnáší a co tam dělá. Jako letos kukuřice nebo seno.
Pokuta byla ne za to co si nasekal, ale za to, že si to dovolil vzít bez vědomí představenstva
JZD. Ženská měla říct: „potřebuju nošku řepy pro králíky, já ji nesežeru, ale je kryta, já to
vím a sám bych jí řekl: „Ano, vezměte si.“ V příštím roce to jiné nebude. Vyhlásíme ceny za
pasení dobytka, atd. My chceme vědět o všem a potom se bude jednat. Jestliže nebudeme
vědět, budeme trestat. Čeká nás moc práce, máme hodně cílů. Zavedli jsme výrobu norků ve
spolupráci s oblastní zemědělskou stanicí. Je to výroba složitá a odpovědná. Věříme však, že
výsledky se dostaví.
Chci také, aby každý chodil s otevřenýmy očima. Všímejte si elektrických světel, aby se
nesvítilo i ve dne. Ročně za elektriku platíme přes 100.000 Kčs, t. j. 1 Kčs na jednotku.
Půjčené věci vracejte, dnes jsou vidle zdražené. Ukrádá Vám to peníze a to jsou peníze Vaše.
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Na závěr bych řekl, abyste nepodléhali různým náladám. Je nejvyšší čas, abychom se začali
co nejintenzivněji starat o naše hospodařství. Nemůžeme si dovolit jít jeden proti druhému.
Všecko naše úsilí i do budoucna musí jít v tom směru, aby všecko naše úsilí nemohlo jít bez
nás.

Výměra půdy. a přehled o sklizni
Výměra zemědělské půdy bez záhumenků je 1.053 ha.
orné...828 ha.
Výměra záhumenků…………….zemědělská..…96 ha
orná......72 ha.
Počet záhumenků celkem je 210. Počet zemědělských závodů sdružených v JZD je 220.
Počet členů JZD je 212.

Přehled o sklizni zemědělských plodin.
osevní plocha

sklizeno celkem

ha

Výnos v q
Na 1 ha.

pšenice ozimá

217,62

7.020

32,3

pšenice jarní

30,14

478

15,9

ječmen ozimý

10,25

171

16,7

ječmen jarní

101,16

3.104

30,7

oves, vč. směsí s ječm.

104,72

1.615

15,4

obiloviny celkem

463,89

12.388

26,7

brambory

10.-

2.099

209,9

krmná řepa

4.-

4.290

1072,5

mák

16.-

68

4,3

cukrovka

38,5

19.972

518,7

7.-

7.510

1072,8

řepa krmná

Neoseto zůstalo 22,50 ha. Poprve v dějinách JZD rostlinná výroba překročila produkci.
Výnos pšenice z 1 ha oproti předcházejícím létům je zdvojnásoben.
Dobrých výsledků bylo dosaženo:
1.) volbou výkonných odrůd,
2.) agrotechnickým opatřením,
3.) včasným a kvalitním setím,
4.) dostatkem chemického materiálu
6.) Posklizňovou úpravou a čistěním obilí. Proti čištění obilí bylo hodně reptání, ale byly
to Šumice, které prodávaly za vyšší ceny.
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Úspěch byl však také zaručen úrodným rokem. U cukrovky byly dosaženy dobré
výsledky. Pod Žlebem z 1 ha/528 q – u kravína 584 q na Černé hoře 361 q z 1 ha.
Pozemky pro řepu byly 3x přeorány, na podzim pohnojeny, v době růstu přihnojovány
ledkem. Poprve byla použita ochrana chemická. Nedostává se nám chlévské mrvy. Na
ploše cca 100 ha jsme zaorali řezanou slámu s umělými hnojivy.
Spotřeba průmyslových a statkových hnojiv:
Spotřeba v q čistých živin.
celkem:
2.479

dusíku:

kys. fosforečné:

drasla:

(N)

(P205)

(K2O)

850

684

945

chlévská mrva v tunách…………………………………3.250 t.

Rozdělení sklizně (v q)
Sklizeno

Ponecháno

Prodej:

krmivo

Vydrání na
prac. jedn.

na setí a

celkem

sadbu
Pšenice

7,498

5.834

597

694

373

Ječmen

3.275

2.738

393

144

-

Směska

1.615

-

-

834

781

Brambory

2.099

1.560

-

539

-

68

68

-

-

-

Mák

Zvířata:
Stav zvířat:
skot
celkem

prasata

z toho krávy

celkem

ovce

z toho prasnice

Stav k 1. 1. 1968

480

232

617

63

x

přírůstek narozením

230

-

856

-

-

Přírůstek nákupem

524

-

53

-

321

-

30

-

27

-

Přírůstek celkem

754

30

909

27

321

Úbytek celkem

810

40

1215

58

10

Stav k 31. 12. 68

424

222

311

32

311.

Převod do stavu plemene

Selat bylo záhumenkářům prodáno 335 ks.
Počet uhynulých telat do 3 měsíců bylo 18, selat 65 ks.
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Počet vrhů prasnic………..102.
Koní je v JZD 15. V průběhu roku 2 koně uhynuli.

Výroba masa:
Skot…………………………818 q živé váhy
prasata………………………776 q

"

ovce……………………….….50 q

"

drůbež………………………968 q

"

mléko…………………..587.407 lt…..dodáno 528.083 lt, zkrmeno 59.324 lt.
vejce……………………...….. 0
vlna…………………………580 kg
med………………………....108 kg.
Spekulační živočišná výroba se vyplatila. Bylo mnoho reptání, že vyprodáním zvířat se
sice zvyšuje tržba, ale prázdné chlévy. Byl však prodáván dobytek zakrslý.
Bylo také skoncováno s tradičním chovem v plném rozsahu. Byl zrušen chov býků a
nahražen telaty a brojlery. Aby se využilo pastvin, bylo nakoupeno 321 ks ovcí. Rovněž 200
ks norčích samiček.

Ovocné stromy.
Jabloní bylo napočítáno…….330
hrušek………………………..50
švestek……………………...130
třešní………………………..340
slív………………………….130

Pracovníci
Kategorie pracovníků:
Trvale činých pracovníků je

182

z toho žen

117

Traktoristé a kombajnéři

15

řidiči nákladních aut

1

kočí

7

ostatní pracovníci v rostl. výrobě

67

ošetřovatelé dojnic

24

ošetřovatelé ostatního skotu

6

ošetřovatelé prasnic

4

ošetřovatelé ostatních prasat

4
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ošetřovatelé ovcí

1

ošetřovatelé drůbeže

7

ostatní pracovníci živočišné výroby

5

pracovníci přidružené výroby

1

pracovníci v dílnách a řemeslníci

7

pracovníci stavebních čet a skupin

16

pracovníci v zařízeních pro pracující

1

technicko-hospodařští pracovníci

8

ostatní pracovníci

8

Pracující důchodci celkem

71

z toho ženy……………………………….46
z toho: starobní důchodci celkem

60

invalidní důchodci

"

3

"

8

Z toho částečně invalidní
ženy: starobní důchodkyně

36

invalidní důchodkyně

2

částečně ivalidní

8

Dovolená bude placená, a to tak, kdo kolik odpracuje dnů. Zavádíme volné soboty na
úseku mechanizace a na úseku živočišné výroby. Pokud to nebude možné, budeme platit za
sobotu a neděli 50% příplatky. Chceme najet na pevnou odměnu. Když se nám rok 1969
vydaří jako tento rok, tak v roce 1970 najíždíme na pevnou odměnu. V roce 1968 jsme
vypláceli dvojnásobnou odměnu za kopání řepy. Rostlinná výroba dostávala o 30 dkg obilí na
pracovní jednotku více, aby se urovnaly rozdíly v odměňování. Je zájem o naši stavební
skupinu. Mohli bychom ji mít i padesátičlennou. Zbrojovka Bojkovice by chtěla naše lidi, ale
my musíme odmítat, i když by nám pro JZD z toho zbyly velké prostředky.
Bylo uskutečněno několik zájezdů i do Rakouska a na Lední revii do Gottwaldova. Pro
příští rok jsou plánovány 3 autobusy do Rakouska a do Itálie. Na zájezdy chceme platit více
jak 50%
Pracovních jednotek bylo plánováno 99.000, vyčerpáno bylo 93.000.
Záměry pro rok 1969 sahají až tak daleko, že se chceme podílet na výstavbě norčí farmy
v Rakousku a jeví se to velmi výhodně, že investice by byla velmi brzy zaplacena.

Revizní komise.
Revizní komise konala 8 řádných schůzí, upozorňovala, že nejsou řádně vedeny doklady
za práce soukromníkům, upozorňovala k šetření krmiv, přidělovala trávu, určovala poplatky.
Prováděla kontrolu stájí a strojů, kde se vyskytovaly menší závady. Předsedkyní této komise
je Božena Synčáková číslo 307 a hodnotila práci JZD dobře, současně ale nabádala
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k vytrvalosti u dobré práce, protože by se už žádný nechtěl vrátit k osmikorunové pracovní
jednotce.

Diskuse ing. Šabata z obl. Zeměd. stanice
Je tomu něco přes rok, co oblastní stanice navázala s Vaším družstvem spojení a je krásné,
bylo-li Vaše družstvo zařazeno mezi družstva zaostávající a od 1. ledna 1969 se už neřadí
mezi družstva zaostávající, je to krásná bilance i pro nás, protože i my jsme Vám pomáhali
nasměrovat tu loď.

Okresní zeměď. sdružení s. Zicha.
Křesťanským vyjádřením „Zaplať Pámbu“ (když tu není pan farář) jsme se konečně
postavili tváří v tvář v jiné situace. Jindy jsme hovořili, že budeme vyplácet 8 nebo 10 Kčs na
jednotku a dnes stojíme před tím, že Vaše družstvo se rovná dobrým družstvům. I v Šumicích
není pravda, že půda bude rodit jenom 17q/1ha obilovin, 250q/1ha cukrovky, že v Šumicích
dávají krávy 2.500 litrů, že ani 30q u obilovin není poslední slovo, že u cukrovky by se
průměr 450q mohl udržet, že krávy by mohly dojit ke 3.000 lt. Jde to, když je chuť k práci,
když je práce dobře zaplacena a když je důvěra mezi vedoucími a družstevníky.
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Tržby:
Plán:

Skutečnost:

Tržby z rostl. výroby

1,942,000,-

2,467,000,-

Tržby z živočišné výroby

1,094,000,-

1,297,000,-

Tržby za zvířata

4,993,000,-

5,173,000,-

Tržby ze zeměď. výroby

8,029,000,-

8,937,000,-

Tržby z přidruž. výroby

20,000,-

23,000,-

Tržby za práce a služby

300,000,-

363,000,-

80,000,-

102,000,-

8,429,000,-

9,425,000,-

Spotřeba nakoupených osiv a sadby

198,000,-

251,000,-

Spotřeba nakoupených hnojiv

493,000,-

590,000,-

Spotřeba pohonných látek a mazadel

330,000,-

325,000,-

Spotř. chemických prostř. pro RV

113,000,-

55,000,-

Spotř. nakoup. krmiv a steliv

2,186,000,-

1,830,000,-

Nákupní cena zvířat

1,222,000,-

1,505,000,-

81,000,-

206,000,-

Spotřeba náhr. součástek pro opravy

317,000,-

390,000,-

Spotřeba ostatního materiálu

135,000,-

242,000,-

5,075,000,-

5,394,000,-

Tržby za společné stravování
Tržby z výrobní činosti celkem

Spotřeba stavebního materiálu

celkem spotřeba

Základní prostředky k 1. 1. 1968………………………………..12,314,000,- Kčs
k 1. 1. 1969………………………………...13,223.000,- Kčs
Aktiva celkem k 1. 1. 1968……………………………………...14,758.000,- Kčs
K 1. 1. 1969……………………………………...15,845,000,- Kčs
Budovy a stavby k 1. 1. 1968……………………………………10,233,000,- Kčs
k 1. 1. 1969……………………………………11,041,000,- Kčs.
Výplatu fondu pracujících – plán…2,900.000 – skut: 3,181.308,40 Kčs
Průměrný počet pracovníků. plán 192 – skut. 182.
Náklady, výdaje a rozdělení výsledků hospodaření:
Materiální a jiné náklady
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Plán:

skutečnost:

6,115.000,-

6,504.492,12

Mzdy a odměny celkem
Pojistné, úroky, ost. poplatky
Manka, škody, ost. poplatky

2,680.000,-

2,741.838,40

630.000,-

592.273,82

-

Odvody a příděly

1,019.000,-

466.824,90
2,874.352,62

Odvody:
odvod do fondu kulturních a sociálních potřeb…………………200.000,odvod do fondu výstavby……………………………………..1,051.650,odvod do rezervního fondu……………………………………..835.347,62
odvod do ostatního fondu………………………………………214.486,-

Postup zemědělských prací.
Postup zemědělských prací:
Ozimy přečkaly zimu v dobrém stavu. Za kravínem bylo zaoráno 3,40 ha maku. Ke konci
zimy se vozí hnůj na pole, včas byla zaseta řepa a zasázeny brambory. Počítá se, že část sena
se v zavadlém stavu dá do silážní jámy. V rostlinné výrobě bylo přihnojeno dle možností. Jen
na 45% jsme byli vykrytí dusíkem. Dusíkatých hnojiv je nedostatek, je to celostátní problém.
Farní práce probíhaly dobře. 8. května se začala oškrabovat řepa, 17. května se jednotí, 28.
května se poprve ledkuje. 1. června se ošetřují postřikem proti mandelince bramborové. 15.
června se začala okopávat řepa 2. července se sklidil kombajnem ozimý ječmen.
17. července bylo definitivní zahájení žní. Začalo však pršet a tak práce se zpomalovaly.
Až 29. července se počasí zlepšilo a žně se naplno rozbíhají. 23. září se začaly v JZD vyorávat
brambory. 7. října se kopála cukrovka, 29. a 30. října se dokopala i řepa krmná. Podzimní
práce byly zdržovány deštivým počasím.
Potíže vznikly při rozdělování řepy k obdělání. To však se bez křiku neobejde žádný rok u
nás, zatím co v okolí takových potíží nemají. Dokonce ženy z Korytné se nabízely, že
nemáme-li rozdělenu řepu, že by byly ochotny ji obdělat. To ovšem představenstvo zamítlo,
protože nechtěli, aby naši družstevníci pak naříkali, že si nemají na čem vydělat. Od letošního
roku totiž mimo mužů a jen několika žen při obsluze čističky a sušičky obilí nepotřebují.
Všecko se mlátí přímo kombajny na poli, takže je potřeba jen traktoristy a muže k nakládání
slámy.
Při rozdělování řepy bylo hodně křiku, každý napjatě poslouchal, aby mu neušlo, jestli
snad soused nemá přiděleno o nějaký ar méně. Jedna tetička, která to pozorně sledovala
vystoupila a pravila: „Mladé šanujete a nám starým pořád řepy přidáváte“. Stupňánek – účetní
na to odpověděl: „Však ty staré to umí lepší než ty mladé.“ V sále kulturního domu se ozval
smích (tam se totiž konala tato členská schůze) a Stupňánek vystoupil a řekl: „No nesmějte se
tomu, však je to pravda!“
Závěrem k zápisu o hospodaření JZD v Šumicích nutno ještě podotknout, že podmínky se
podstatně zlepšily. Předseda inž. Sučka vzal věc opravdu do svých rukou a snaží se, aby
družstevníci se měli stále lépe a byli spokojeni A to se mu daří. 18 Kčs pracovní jednotka,
bytova o 4 bytech pro družstevníky, zájezdy i do zahraničí, pionýrská rekreace, při rekreaci
družstevníka platí družstvo za něho 50% výlohy, snaha o získání poukazů na léčení, úvaha
pro rok 1969 o společných záhumencích, ovšem bez nucení, jen ten kdo sám bude chtít, to vše
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hovoří o tom, že inž. Sučka to myslí s lidmi i s družstvem dobře a že umí také dobře počítat.
Za rok, co je u nás předsedou nastal v našem JZD obrat k lepšímu.

Prodejna Jednota – potraviny – hospoda, Masna
Obchod
V místní prodejně potravin se utržilo plán: 4,265.000 Kčs – skut: 4,771.000, Kčs
Masa se prodalo za

:

777.000 " -

792.000 "

V Hospodě se utržilo celkem

:

975.000,- " -

1,036.000,- "

Tržba v celé obci za rok 1968

6,017.000

Tržba v celé obci za rok 1967 činila

"

6,599.000, "
5,897.000

"

Projevila se letos po srpnových událostech u občanů koupěchtivost v důsledku nejistoty.
Nebylo možno pokrýt poptávku některého zboží. Nedostávalo se zvláště ložní prádlo, ručníky
utěrky, dětské pleny a dětské oblečení. Toto zboží se však u nás neprodávalo ani v době jeho
dostatku. Jezdili jsme nakupovat do Uherského Brodu.
Po srpnu se z obchodu ztratily zápalky, kakao bylo kunšt sehnat. Také vepřového masa
bylo na podzim nedostatek. V prodejně potravin, kde je také průmyslové zboží na prodej je
oproti loňsku jak vykradeno. Jindy tu bývalo zboží, že stěží se dalo přejít a letos jednak
částečný nedostatek některého zboží a jednak zvýšená koupěchtivost valem vyprazdňují
regály. Mluví se o zdražení, tak kdo má peníze, tak třeba i bez rozmyslu nakupuje co vidí.
Místní Jednota má 456 členů. Na jaře si několik těchto členů vyjelo do Brna na výstavu
spotřebního zboží. Dohlížecí výbor provedl 48 kontrol a 24 kontrol v místním pohostinství.

Pálenice.
Letošní sezona pálení slivovice začala 22. října do 11. února 69. Napálilo se 15.319 lt
čistého alkoholu. Tržba v pálenici činila 1.119.365,35 Kčs.

Správa obce
Letos končí volební období. V červnu měly být nové volby, ale nedošlo k míru, naopak
činnost dosavadního MNV je prodloužena na neurčito. Události letošního roku lednem
počínaje - u nás jsme začali vývin události pozorněji sledovat až od března, jdou za sebou
rychlým tempem, takže v tom polozmatku jak to někteří nazývali, nebo jiní zase v demokracii
říkali že jsme vstoupili, zkrátka nebylo lidem vše jasné a tak se čekalo s volbami až to vše
vykvasí, aby i volby byly demokratické. Zatím však přišla velká čára přes rozpočet – srpen a
vstup vojsk 5 zemí na naše území, zmatek, strach a nejistota naplnily téměř každého z nás.
Zvláště předseda MNV to letošního roku neměl snadné, mimo normální práce musel ještě
usměrňovat vyděšené občany a bdít nad pořádkem v obci, neboť velmi tehdy záleželo na tom,
aby někdo z nerozvážnosti se nedal strhnout k činu, který by celou situaci ještě zhoršil.
Zvláště s mladými kluky bylo tenkrát co dělat, aby se udrželi v klidu. Život klidně u nás na
vesnici plynul až na menší nepřístojnosti – ty ovšem bývají v každé době – a najednou je tu
ráno 21. srpna a poplašné zprávy – jsme obsazeni vojsky Sovětského svazu, Německa,
Maďarska, Polska a Bulharska. V naší obci tato vojska nebyla, ani se nic zvláštního u nás
neodehrávalo, jen 21. srpna musel být dán do obchodu příkaz MNV, aby nikomu nebyly
prodávány větší zásoby. Nevědělo co bude, z některých továren se povraceli zpátky, ale už
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druhý den běželo v zaměstnání ve Zbrojovce a Slováckých strojírnách v Uh. Brodě vše jako
před tím, jen s tím rozdílem, že lidé byli vyplašeni a báli se jenom války. Několik zápisů, aby
bylo z nich zřejmé, jak Národní výbor letos pracoval:
Veřejné plenum Národního výboru – 3. května 1968
Je to první plénum NV v demokratickém procesu. I několik nečlenů přišlo.
K programu jednání:
Budova č 120 je uvolněna, neboť JZD má už administrativní budovu přímo na farmě.
Bartoš Augustin, kterému tento dům náležel se v rámci rehabilitace oň znovu hlásil. Rada
MNV není oprávněna vyvlastněnou budovu vracet zpět, ale vyhověla žádosti Aug. Bartoše,
aby se tam nastěhoval. Budova se mu dává jako nájem.
Oslavy 1. máje a 9. května budou letos chudší a to vzhledem k tomu, že letos bude
probíhat 50. výročí naší republiky což se míní oslavit okázaleji. V předvečer 1. máje se
uspořádá veselice, význam těchto dnů bude vzpomenut v místním rozhlase a budou položeny
věnce k pomníku a na hřbitově rumunským vojínům.
Odložení voleb se projednávalo. Nebudou v termínu. Od okresního národního výboru
přišel přípis, že volební dosavadní období se prodlužuje až do vyhlášení nových voleb.
Někteří poslanci a zvláště některé komise nemají už takovou chuť do práce, a proto tajemník
MNV se ptá každého poslance, aby se vyjádřili, zda chtějí dobře pracovat i nadále. Dnes je
možnost nahradit odstoupnuté členy druhými, těmi co mají chuť k práci. Všichni přítomní
poslanci slíbili, že budou dobře pracovat i nadále. Jen bylo navrhnuto vyměnit 2 ženy, které
práce v NV zatěžovala.
Práce, které jsou plánovany pro rok 1968:
Dům služeb – konečně v Šumicích prosazen a v roce 1968 se má prostavět 150 tisíc Kčs.
Uvažuje se také s ustředním topením v kulturním domě. Dodělání cesty na Záhumní a
v Kůtě. Hřbitov – bylo vybráno cca 32.000 Kčs na opravu. Zaklenutí potoka před farou.
Materiál na to je, ale aktivita poslanců a občanů schází. Jedni však říkají, že lidé jsou unaveni
a utahaní. Když se podíváte na Šumice, kolik toho je rozestavěného, že by se mělo trochu
přestat, že městským lidem se všecko udělá, ale na dědinu jenom platí: Materiál Vám dáme a
ostatní si udělejte sami. Jiní zase říkají, že mladí nemají žádnou aktivitu, jenom ti staří pořád
dělají.
Předseda KSČ:
Demokratické dění by nemělo mít vliv na práci. Neobejdeme se bez národní fronty a musí
být zřízena velmi rychle, aby volby mohly být demokratické. Složky se mohou rozšířit, i
lidová strana, může se založit i sociální strana. Sociální záležitosti, zabezpečení starých lidí
budeme velmi solidně a seriozně projednávat. Je potřeba zvolit nového předsedu sociální
komise a tuto komisi uvést do pořádku, peníze se na zabezpečení důchodců shání, třeba si na
to vypůjčíme v zahraničí, ale je potřeba křiklavé případy vyřídit.
Obnovení okresu v Uh. Brodě:
Zpráva městského národního výboru v Uh. Brodě v obnovení okresu Uh. Brod, který
vznikl více jak před 100 lety byla přečtena na dnešním plénu a hlasováno, kdo je pro
obnovení okresu. Pro obnovení hlasovalo 28 poslanců, proti jen dva. Pro Šumice by to bylo
výhodnější než jezdit na okres až do Uherského Hradiště.
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Plénum národního výboru 12 července 1968.
Bylo vykoupeno stavební místo za dráhou od Frant. Pavlíčka za 14.650 Kčs pro obecní
účely.
Bylo projednáváno také postavení bytových jednotek pro učitele, ale není finančních
prostředků.
Ustavení národní fronty se odkládá, není ještě MNV jasné z koho se má NF skládat. U nás
jsou všecky složky, ale radši se počká, až bude v této věci směrnice:
Kdo má zájem prodávat hřiby musí mít průkaz o znalosti hub. – přečten o tom přípis.
Obec byla zapojena do akce- obec bez dopravních nehod.
Bude prováděno vyměřování poplatků z obecních míst, má-li kdo na obecním pozemku
nějakou skládku materiálu a podobně.
Bylo dohodnuto, ze MNV obstará zdarma osamělým a sociálně slabým osobám 10q uhlí.
V úvahu přichází 13 osob.
Škola – Naše devítiletka je přechodnou stanicí mladých, nezkušených kantorů. Rádi
bychom viděli učitele zkušenější. V letošním školním roce je 358 žáků, z toho 102 dětí
z Rudic a z Nezdenic. 135 dětí je na nižším stupni 1. až 3. třída a 223 dětí chodí do vyššího
stupně.
4 žáci na nižším stupni propadli a 6 žáků na vyšším stupni. 14 žákům byla snížena známka
z chování. Po zájmové stránce nebyla škola letos tak aktivní jako jiná léta. Chybí vybavená
pracovna. 44 žáků vyšlo školu, z toho 2 v osmé třídě.
na stavbařinu se dalo

7 žáků

automechanici

2

strojaři

10

kuchař

1

svrškařky

2

švadleny

2

Na studie odešlo

16

Do Svitu pracovat

2

Doma zůstali

2

Směnnost postihuje zvláště šumické děti. Učitelé jsou přetíženi. Není pro ně ubytování,
tak se tu na delší dobu málokterý učitel uchytí.
Učitelský sbor čítá 18 členů.
Hospodaření místního národního výboru za I. pololetí:
Celková tržba v kavárně za půl roku činí 90.100 Kčs
za zboží zaplaceno

72.000 Kčs

za mzdy

6.500 Kčs

režie

1.800 Kčs

V kině bylo utrženo 15.800 Kčs za I. pololetí.
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Bylo také hlasováno pro vrácení zahrady a mlýna původnímu majiteli Drah. Pipalovi.
Místní národní výbor jednohlasně odhlasoval vrácení s tím, že pálenice tam zůstane a taktéž i
provozovna národního výboru.

Plénum národního výboru 30. prosince 1968.
Dodatečně byly odevzdány pamětní plakety k 50. výročí naší republiky Františku Šidlovi,
Janu Kubáňovi, Stanislavu Šojdrovi – všem in memoriam.
JZD chce stavět další čtyřbytovku. První je už téměř hotova.
Augustin Bartoš č. 120 požaduje opravu domu, ale MNV nemá k tomu prostředky, tak ho
odkazuje na Jednotné zemědělské družstvo, jako předchozího uživatele.
V průběhu roku nebyla ani jedna veřejná schůze. Funkcionáři národního výboru čekali až
co bude, až jak se celá situace vyjasní. Nevěděli, co vlastně bude pravda, co lidem říct.
Následovalo hodnocení práce jednotlivých komisí.
Dobře pracovala komise stavební, finanční a komise pro ochranu veřejného pořádku.
Komise školská a kulturní pracovala průměrně. Nepracovala komise zemědělská a komise
pracovních sil. Řadu úkolů si družstvo řeší samo, a tím odpadly starosti i těmto komisím,
neměly co řešit. Mají být proto zrušeny a poslanci z této komise mají posílit ostatní úseky.
Předseda národního výboru Ant. Synčák jde od 1. ledna 1969 do důchodu.
V brigádnickém poměru se uvolil ještě 3 měsíce setrvat v této funckci, ale rada MNV má do
konce března najít vhodný typ pro předsedu. Plénum hlasovalo pro uvolnění předsedy
jednohlasně.
Jen 3 obce v okrese utvořily národní frontu. V Šumicích národní fronta nebyla utvořena.
Josef Lekeš se za pomoci NV vystěhoval z domu č. 105 a bydlí u Josefa Synčáka č 302,
„dík jemu, že ho do domu vzal, nebo jinak by zmrzl“, pravil předseda NV. Je však otázka, jak
dlouho tomu vydrží.
Mluvilo se o zdražení cihel. Také se má vyhovět těm, co budou žádat do užívání
Vinohrady za Vlachňovou.
Tíživá je situace v zásobování vodou. Na Záhumní v uličce a za dráhou není vody. Bude
třeba se starat o to, abychom byli napojeni na vodovod.
Hodnocení prací NV.
1.) Zeleň za masnou – provedeno, jen květiny a lavečky ještě schází.
2.) Cesty, zvláště v kůtě nedodělány.
3.) Chodník podle silnice proveden – jen ještě 50m schází…
4.) Překlenutí potoka před farou – neprovedeno.
5.) Lávka přes Olšavu – neuděláno
6.) Průjezd na JZD – splněno.
7.) Úprava potoka přes vesnici – peníze přesunuty na jiné obce.
8.) Oprava rozhlasu – od ONV máme přislíbeno 50.000 Kčs na generální opravu. Až
v příštím roce se oprava provede.
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9.) Hřbitov – zůstal nedodělaný.
10.) Mateřská školka – nedodělky zůstaly na rok 1969.
11.) Dům služeb – nezapočato, nebyl projekt
12.) Ústřední topení – není.
13.) Uprava veřejných studní – až v roce 1969.
14.) Dokončena komunikace na Záhumní.
15.) Provedena malba kulturního domu a národního výboru.
Plánovaný rozpočet NV byl 348.000, ale překročen na 525.400 Kčs.
Hodnocení poslanců se letos provádí hůře než v roce 1967. Srpnové události a prodloužení
volebního období na neurčito mělo bezesporu vliv také na jejich práci. Někteří poslanci
přestali pracovat. Bude třeba uskutečnit s každým poslancem pohovor, zda hodlá pro obec
pracovat. V případě záporném bude třeba uvažovat o výměně. 1/3 poslanců může být
vyměněna.
Také Československý Červený kříž přestal v Šumicích fungovat. Od té doby, co odešla
velmi aktivní předsedkyně Zd. Kubáňová, začala úroveň šumického červeného kříže upadat.
Osvětlení obce by Šumice potřebovaly. MNV to bere na vědomí do budoucna.
Rada MNV je hodnocena dobře, nebylo sporů, rozhodovala o všem společně. Plénum NV
je třeba hodnotit celkem dobře, až na to, že se zmenšila návštěvnost a kritičnost poslanců.

Myslivecké sdružení.
Myslivci
Členů neustále přibývá, z čehož je zřejmé, že o myslivost v Šumicích je zájem dobrý.
Pípal Drahomír letos oslavil 50. výročí v myslivosti a Josef Zajíc 30. leté.
Hony byly: 19. října – Malé pole
26. října – Hrubé pole
16. listopadu – Les
7. prosince – Hrubé pole
28. prosince – Les a Hrubé pole
Byl proveden odchyt 10 ks bažantů. Při odchytu zajíců pomáhala i děcka ze školy.
Myslivci jim za to dali 300 Kčs. Myslivost přináší také starosti o zvěř. I kukuřici nasázeli
myslivci pro zvěř na pozemku JZD. Přes léto vyčistili všecky krmelce a natřeli znovu barvou.

Sokol.
Hráči fotbalu jsou stále v tabulce až na IV. Místě. Ale je snaha postoupit do III. třídy, což
zdá se, že se podaří. Fotbalisté přibrali si posilu z Uh. Brodu, aby se fotbal pozvedl na dřívější
úroveň. Fotbal – to je jediné působení místního Sokola. A ještě i ten fotbal dosud v poslední
době nestál za nic.
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Školka.
Běžte se podívat do naší školky. Je pěkná i když bychom potřebovali prostornější. Dětem
se věnuje ředitelka a 2 učitelky. Strava pro děti se vozí z jídelny ze školy. Letos je ve školce
37 dětí, 18 menších a 19 větších. O školku je stále větší zájem, protože matky jsou většinou
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zaměstnané. Děti se tu učí žít v kolektivu, učí se samostatně oblékat. Ty větší pomáhají těm
menším. Ve farské zahradě je pro děti zřízeno pískoviště, kolotoč, průleziště, lávka.
Školka oceňuje hlavně vydatnou pomoc rodičů, kteří všestranně pomáhají. A rodiče si
zase nedovedou představit, že by mateřská školka v Šumicích neměla existovat. Co však
zpočátku to dalo přesvědčování o výhodě školky hovoří ta skutečnost že naše školka byla
zřízena mezi posledními.

Výstavba obce:
Výstavba v Šumicích plným tempem pokračuje a to jak v jednotném zemědělském
družstvu, tak i u soukromníků. Mimo adaptaci bylo povoleno několik novostaveb. Tvář Šumic
se vylepšuje, takže je pravdivá ta písnička….“Ten šumický kostelíček, kolem něho pěkná
ves…“

Poklad
Stříbrný poklad při přestavování svého domku našel Vl. Hřib. Při kopání sklepa narazil na
zelenou keramickou nádobku, v níž bylo 1498 kusů stříbrných mincí. Byly mezi nimi mince
rakouské a slezské, především však velmi vzácné mince ražby arcibiskupů olomouckých.
Podle předběžného odhadu se dostal poklad do země na začátku 30. leté války, kolem roku
1619. Předpokládá se, že majitel zakopal asi 25 kop stříbrných grošů do podlahy svého domu
ze strachu před vpádem cizích vojsk. Celkem váží poklad 2,700 gramů a byl nálezcem předán
museu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Konzervaci a přesné určení mincí
udělají numismatici Moravského muzea v Brně.

Obyvatelstvo:
Přírůstek.
Celkem se narodilo 29 dětí – z toho 15 chlapců, 14 děvčat.

Úmrtí:
Zemřelo 8 občanů – 5 žen, 2 muži a 1 chlapec – dítě se utopilo. Příčiny smrti: 1 rakovina,
3 mrtvice, 1 cukrovka. Pohřeb žehem se konal 1.

Sňatky:
Sňatků bylo 23 – jen civilní svatby 2.

Sbor pro občanské záležitosti:
Besedy s branci byly pořádány 1 – s účastí 13 branců. Osumnácti jubilantům sbor
blahopřál. Osobní návštěvy provedl 10x. Sbor pro občanské záležitosti má 12 členů.

Nejstarší občanka:
Nejstarší občankou je Anna Bachůrková. Je jí 94 a půl roku. Sama jsem byla na tuto
stařenku zvědava a tak na svátek MDŽ – 8. března jsem se k ní vypravila. Je dosud čilá, šptně
vidí, číst nemůže, ale radio jí zajímá. Udivily mne babiččiny správné názory a úvahy jak na
odezvu zpráv z radia, tak i běžného života. Seděla v proutěném křesle u sporáku, má dost
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humoru a pochopení pro dnešní svět a nejraději poslouchá radio. „Někdy když vysílají uznání
starým za vychování, tak si říkám, že přece ještě někdo má uznání.“ říká babička.
„Dej Vám Pán Bůh štěstí“, přála mně při odchodu a já jsem měla dojem, že ještě dlouho
mně stařenčino požehnání provází. „Člověk musí mít i veselost“ pravila babička „já si někdy i
popláču, ale kam by člověk přišel, kdyby byl pořád smutný.“ Mimoděk vzpoměla jsem si na
svoji babičku, která bývala také nejstarší občankou, ta byla stejného ražení. Obě neměly ten
život lehký, ale jak musíme se my dnes v tom moderním světě plném vymožeností před nimi
někdy i stydět. Nás každá maličkost dovede rozladit, zatím co ony obklopeny kupou dětí a
nedostatkem dovedly si poradit a neztratit při tom i humor.

Šedesátníci slaví.
Ročník 1908 oslavil svoje šedesátiny 7. července 1968. Ráno v kostele bohoslužby, pak
společný odchod na hřbitov a položení věnců na hroby zemřelých vrstevníků a pak společný
slavnostní oběd v místním Pohostinství – odpoledne beseda a vzpomínání na mladá léta.

Náboženský život v obci
Sv. přijímání letos bylo 15.559, loni 13.357. Počet se zvýšil, ale scházejí mladí. Zdá se, že
letošní rok bude po stránce náboženství příznivější, že se nebude dávat pozor kdo chodí do
kostela, že se po učitelích nebude požadovat, aby vystoupili z církve. 24. března se
podepisovat po dědině souhlas rezoluce, kterou farář četl v kostele, kde se žádala volnost ve
vyučování náboženství a svoboda vyznání.
Také průvody do polí letos po dlouhé době se konaly. 28. dubna byl první průvod do polí.
Už se ani nemuselo žádat o povolení na okres, stačilo jim oznámení místního faráře že se
bude konat církevní průvod do pole. Jen mužů bylo přes stovku. 19 května byl druhý průvod
po silnici k Nezdenicím.

První sv. přijimání.
9. června bylo první sv. přijímání dětí. 12 chlapců a 14 děvčat. 23 otců bylo společně
s dětmi u sv. přijímání. Průvod dětí se od fary kolem školy po silnici za doprovodu dechové
hudby a rodičů odebral do kostela.

Boží tělo.
16. června bylo slavné Boží Tělo, zase jako dříve po dědině. Bylo hodně mužů, muzikanti,
hasiči, družičky.

Použ na Velehradě
7. července byla na Velehradě pouť.

Svěcení obrazu.
3. března se světil obraz trpícího Spasitele, který namaloval mistr Peňáz.

Oprava kostela.
Sbírky na opravu kostela se letos zase pravidelně měsíčně konaly. Byla pořízena nová
kazatelna, hlavní oltář a dva boční, schod v kapličce, poklop a mísa do křtitelnice, svícny,
dvířka do svatostánku, zářivky za oltářem, postní obraz, sedačky do lavic, nový plot k faře,

104

takže vydaje za letošní rok dělaly letos skoro 100.000 Kčs. Vnitřek kostela i když je malý, ale
je aspoň čistý a dělá pěkný dojem.

Kulturní poměry
MDŽ 8. březen.
Sbor pro občanské záležitosti spolu se Svazem žen u příležitosti Mezinárodního dne žen
navštívil 18 osamělých stařenek, předal jim květinu, popřál jim zdraví. 8. března.
Družstevnice v kulturním domě oslavovaly. V neděli 10. března byla pak oslava pro všecky
ženy.

Oslavy 50. výročí republiky.
V první polovině roku se chystaly velké oslavy 50. výročí trvání republiky
československé. Vlivem srpnových událostí se však oslavy odbyly jenom zkrátka. V neděli
27. srpna se v kulturním domě konalo slavnostní zasedání místního národního výboru spolu
s KSČ, při kterém žačka místní školy přednesla vlasteneckou báseň, ředitel školy a tajemník
MNV připoměli založení a celou dobu trvání československé republiky. Potom bly uděleny
pamětní plakety občanům, kteří se nejvíce věnovali práci pro obec.
Ludvík Kubáň pak vzpomíná 28. říjen 1918. Říká, že to byl den vysvobození pro 60
dezertérů, kterým se protivilo prolévat krev. I u Tlachů v hospodě bylo čteno prohlášení, že
dnešním dnem nabývá náš stát samostatnosti.
Svoboda nepřichází sama, svobodu je třeba hájit, řekl tajemník MNV. Vzpoměl také i
tragické padesáté léta, omyly a procesy vymyšlené, lednový vývoj až k srpnu, což vrcholí
internací našich představitelů. Není konec nadějí, je jenom prodloužená cesta k jejich
naplnění.
Nakonec byla zazpívána státní hymna, účastníci slavnosti se seřadili a zanesli věnec
k pomníku padlých.
Tak nějak chudobněji než bylo původně plánováno se odbyly oslavy k 50. výročí
republiky, zato však každý musel cítit, že i když chudobnější, že byly za to upřimnější. Že to
nebylo shora nakomandováno a každý musel poznat, že slova šla jakoby od srdce každému.
Nebyla to planá slova. Téměř po 20 let co se 28. říjen oslavoval, bylo ho vzpomínáno jako
den znárodnění. Až letos o znárodnění nebylo ani zmínky.

Muzikanti
19. července byla dechová kapela na 4 dny v Rakousku na hudebním festivalu. Na oplátku
měli Němci k nám přijet na hody v září, ale po 21. srpnu to nebylo už možné. 17. února hráli
na družstevním zemědělském plese v Uh. Hradišti.

Hody.
Letošní hody se měly slavit okázaleji než jindy. Hosté z Rakouska však nemohli přijet.
Hody byly pod patronátem MNV a Sokola. V sobotu byla taneční zábava, v neděli odpoledne
fotbal Uh. Hradiště – Šumice a večer zase taneční zábava.

Kino:
Od 10. do 17 listopadu se konal pátý filmový festival. Dávala se také „Babička“. Děcka ze
školy byla na tomto filmu povinně. Ale některým se tento film, při kterém učitelky dojetím
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plakaly, některým dětem se to nelíbilo, že tam nebylo střílení. Při tomto festivalu se nehrál ani
jeden sovětský film.
Návštěvnost v kině je někdy tak malá, že se ani nehraje, protože není pro koho. V sále se
zatopí a nakonec se nehraje.

Divadla a estrády
Letošní rok poprve osvětová beseda zavedla předplatné na kulturní podniky v rámci
zimního období 1968-69. Vyplatilo se to, neboť měli zajištěnu účast a nemuseli se obávat, že
prodělají.
5. 10. 68. Slovácké divadlo z Uh. Hradiště sehrálo div. Hru od Oskara Wilde – „Jak je
důležité mít Filipa“.
23. 11. 68. Estráda brněnských umělců „Do lesíčka na čekanou“
21. 12. 68. – Slovácké divadlo z Uh. Hradiště sehrálo hru vánoční „Komedie o Hvězdě“ –
vypodobnění s osobami narození Krista Pána od Jana Kopeckého
25. 5. 68. Estrádní pásmo s Kouzelníkem. Bylo málo lidí.
4. 5. 68. Děti ze školy zahrály divadlo „Prsten a růže“.

Karneval:
23. června uspořádala škola „dětský karneval“ na Výpustě.

Plesy.
V letošní plesové sezoně pořadáli plesy:
Požárníci – hudba místní dechová
Jednota Sokol – Maškarní ples – hudba „Melodie“ – řídí Jos. Krhůtek
Rodičovské sdružení – hudba místní dechová – módní přehlídka zimního a jarního odívání
byla spojena s tímto plesem.
Myslivci – tradiční ples – hudba: Vojenské posádky z Trenčína.
Lidová strana – okresní lidový ples – hudba dechová místní
Org. KSČ – V. ples pracujících – hudba dechová místní
Mimo plesy bylo v průběhu roku několik tancovaček při různých příležitostech.
Velikonoční zábavu pořádal Sokol, Májová veselice – ročník čtyřicet devět, ročník 1949
stavěl máj a pořádal májovou zábavu, hodová a předhodová zábava ještě byla.

Zájezdy.
Největšímy účastníky zájezdů byli letos družstevníci. V červnu byl Slámečka – rostlinář
z JZD v Jugoslavii. V říjnu byli družstevníci v Italii. V květnu zase družstevníci
v Gottwaldově na „Lední revii“. V říjnu družstevníci byli ve Vídni. Nevrátil se zpátky mladý
chlapec Frant. Kandrnál z č. 197. Odejel do Kanady. V prosinci byli družstevníci zase ve
Vídni a zůstali tam 3 mladí družstevníci: Hřib, Bartoš a s nimi dcerka Adamcova z Nezdenic,
která dělala kanc. práci v družstvě. Pro dcerku hned na druhý den odejel otec do Vídně, ale
nepřivezl ji zpátky, už měla všecko vyřízené do Ameriky.
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Barbora Slívová z dcerou Františkou odejely za otcem Leopoldem Slívou do Ameriky a
dosud jsou tam. Už mnohokrát se pokoušely podívat se za ním, ale pokaždé jim byla jejich
žádost zamítnuta, až letos jim to povolili.
Anežka Zetkova byla na 3 měsíce v Kanadě za synem Bedřichem. Po 3 měsících se vrátila
domů.

Různé
Počasí v roce 1968:
Leden:

Letošní leden, zvláště druhá polovina měsíce se vyznačovala množstvím sněhu
a pěknou zimou. Oteplení začalo 30. ledna.

Únor:

Začátek února byl poněkud teplejší, od 17. nastalo ochlazení. Přes den teplota
však +15°.

Březen:

Tento měsíc je chladnější v první polovině než měsíc únor. Ve druhé polovině
se začalo výrazně oteplovat. Na konci měsíce bylo přes den letní počasí. +20°.

Duben:

Přes den pěkné počasí. I v noci +4°až + 5°. Konec dubna však poznamenal
vedra v poledne +30°.

Květen:

Začal deštem, ale jen ze začátku měsíce. Téměř celý zbytek měsíce bylo teplo a
sucho. Ani „zmrzlí muži“ se letos nevytáhli. Až koncem měsíce se trošku
ochladilo.“
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Červen:

Do 11. července byla velká vedra a dusno. 11. července byl obrovský vítr u nás
nebyly škody žádné, ale přes Kunovice, Popovice se přehnal uragan, kroupy
padaly, škody na úrodě, stromech a budovách byly veliké. Do konce měsíce
pršelo až 29./7. došlo ke zlepšení počasí.

Srpen:

Několik dnů pěkně, ale 8/8. už zase prší, až do konce měsíce přeprchává.

Září:

Nastalo ochlazení, ale průběh měsíce byl celkem pěkný, i vláhy trochu bylo.
27. září byl v noci i mrazík.

Řijen:

Tento měsíc začal deštěm a chladnem. V noci mrazíky -4°.

Listopad: Listopad je teplý a deštivý. Až na konci měsíce je chladněji.
Prosinec: V polovině měsíce mrzne na sucho. Mrazy -14°.

Vyhrál auto.
Šojdr Jaroslav č. 339 měl štěstí. V Brně v obchodním domě si koupil los za 3 Kčs a vyhrál
auto.

Seznam zápisů za rok 1968.
Úvod k zápisům

strana 96

Zemědělství – JZD

strana 97 – 109

Obchod – Hospoda – Masna

"

109

Pálenice

"

110

Správa obce

"

110 – 116

Myslivecké sdružení

"

117

Sokol, školka (matěrská)

"

117

Výstavba

"

118

Obyvatelstvo

"

118 – 119

Náboženský život

"

119 – 120

Kulturní poměry

"

120 – 123

Různé

"

124 - 125
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109

110

Rok 1969

Čas nezastavíš, říká se a je to pravda. Čas letí jako voda. Pravda, je-li nám dobře, přáli
bychom si asi všichni, aby se na okamžik zastavil, ale čaj je neúprosný. Rok za rokem utíká,
list za listem přibývá v této knize.
Nelze-li čas v dobách dobrých zastavit a v době zlé popohnat, pak zbývá ještě možnost
přání, aby zbývající listy této obecní kroniky byly popsány jenom dobrými zprávami a
událostmi. To je ným přáním, které mně tane na mysli, když začínám psát rok 1969.
Leden 1970.
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Hospodaření Jednotného zemědělského družstva.
Výměra zemědělské půdy bez zákumenků činí 1,033 ha.
Výměra orné půdy bez záhumenků činí…………813 ha.
Počet členů JZD je 209.
Základní prostředky: k 31. 12. 1968……………………..13,223.282,94 Kčs.
k 31. 12. 1969……………………..14,685.835,76

"

Z toho budovy a stavby: k 31. 12. 1968………………….11,040.855,27

"

k 31. 12. 1969………………….12,104.798,27

"

"

"

Tvorba a rozdělení produkce a odměny za práci:
Plán:

Skutečnost:

Produkce rostlinné výroby

3,662.000 Kčs

3,575.658,50 Kčs

Produkce živočišné výroby

1,730.000

"

1,847.917,80

"

Příchovy a přírůstky zvířat

4,185.000

"

2,510.685,16

"

Hrubá polnohospodářská produkce

9,577.000 Kčs

7,934.261,46 Kčs

Produkce pomocné a přidr. výroby

166.000

"

22.803,90

"

Aktivované investice

180.000

"

410.380,00

"

Tržby za práce a služby

400.000 "

Celková hrubá produkce

10,323.000 Kčs

1,038.664,59 "
9,406.109,95 Kčs

Prodej výrobků rostlinné výroby

1,919.000 "

2,403.408,44 "

Prodej výrobků živočišné výroby

1,346.000 "

1,694.586,60 "

Prodej zvířat

5,236.000 "

3,769.383,75 "

Tržní polnohospodářská produkce

8,501.000 "

7,867.378,79 Kčs

Prodej výrobků přidružené výroby

746.000 "

1,471.848,49 "

9,247.000 Kčs

9,339.227,28 Kčs

Spotřeba vlastního osiva a sadeb

184.000 Kčs

92.745,00 Kčs

Spotřeba vlastních krmiv a steliv

997.000 "

1,251.328,73 "

Spotřeba chlévských hnojiv

265.000 "

59.920,00 "

Spotřeba vlastních výrobků

1,446.000 Kčs

1,403.993,73 Kčs

Manka za úhyn zvířat

102.000 Kčs

148.078,50 Kčs

Výdej výrobků za odměny

186.000 "

175.292,10 "

Prodej celkem
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Mzdy družst. pracovníkům

Plán

Skutečnost:

170.000 Kčs

159.644,00 Kčs

Odměny brigádníkům

-

Základní odměny družstevníků
Jednorázové premie družstevníků

2,254.000 "

2,558.029,00 "

200.000 "

305.164.00 "

97.880

85.530,51

Počet pracovních jednotek
Tržby z rostlinné výroby

3.404,50 "

2,207.000 Kčs

2,520.532,87 Kčs

z živočišné výroby

1,333.000 "

1,782.359,33 "

za zvířata

5,418.000 "

5,130.916,55 "

ze záhumenek

100.000 "

174.255,46 "

z přidružené výroby

166.000 "

22.803,90 "

za práce a služby

300.000 "

947.919,69 "

ze společného stravování

100.000 "

90.747,90 "

Tržby z výrobní činosti celkem

9,264.000 "

10,669.532,70 Kčs

Spotřeba průmyslových a statkových hnojiv:
spotřeba v q čistých živin.
dusíku:

celkem:
2.979

kys. fosforečné:

Drasla:

chlévská mrva

N

P2O5

K2O

v tunách.

1.220

825

934

3.520

Mechanizace pěstování a sklizně hlavních plodin:
Pícniny: - 1.) sklizeň vysokotlakým lisem…………………………….60 ha
2.)slizeň kukuřice sklízecí řezačkou na siláž………..……..20 ha
Obiloviny: - přímá kombajnová sklizeň………………………………500 ha
Stavy zvířat k 31. 12. 1969:
Skot celkem

395 ks

z toho: krávy

225 ks

Prasata celkem

167 ks

z toho: prasnice

43 ks

ovce

274 ks.
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Skotu vyrobeno q v živé váze………………….574 q
prasata

"

" …………………………....199 q

ovce

"

"…………………………..….15 q

Drůbež

"

"………………………….2066 kg maso celkem….2.854 q.

Mléka vyrobeno
vlny

716.647 lt

"

1.131 kg

hříbata "

4 ks

Medu

"

154 kg

Kožešinová zvířata

246 ks.

Zvířectvo členů JZD:

k 1. 1. 1969:

k 31. 12. 1969:

krávy

41 ks

39 ks

prasata

84 ks

170 ks

Drůbež

1170 ks

1240 ks

Počet stromů JZD:
Jabloně

305 ks

hrušky

42 ks

švestky pravé

113 ks

třešně

318 ks

Slívy

102 ks.

Výnosy některých zemědělských plodin:
sklizeň v q

sklizeň v q

celkem:

na 1/ha:

290,92 ha

7.059 q

24,29

Pšenice jarní

44,29 "

712 "

16,10

Ječmen jarní

134,91 "

4.139 "

30,70

9,75 "

3.840 "

393,80

Mák

21,00 "

48 "

2,30

Cukrovka

39,00 "

9.925 "

254,50

Plodina:
Pšenice ozimá

Krmná řepa

osevní plocha:
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Plán pro rok 1970:
Přehled půdy k 1. 1. 1970:

Orná půda

Statek

společné

JZD včetně

Individuální

JZD:

záhumenky

spol. zah.:

812,96 ha

58,80 ha

871,76 ha

27,86 ha
14,82 ha

zah. – osobní uživ.

Statek JZD
včetně zah:
899,62 ha

Zahrady

0,36

"

-

0,36 "

Ovocné sady

3,60 "

-

3,60 "

0,50

"

4,10 "

70,66

"

-

70,66 "

1,50

"

72,16 "

145.72

"

-

145,72 "

0,27

"

145,99 "

Louky
Pastviny

Zeměď. půda celkem 1.033,30 ha
Ostatní vodní plochy

0,11

Zastavěná plocha
Ostatní půda
Celková výměra

58,80 ha

1.092,10 ha

"

44,95 ha

1.137.05 ha

0,06 "

0,17 "

0,99 "

0,99 "

11,54 "

12,53 "

29,32 "

29,32 "

0,76 "

30,08 "

1.122,52 ha

57,31 ha

1.063.72 ha

58,80 ha

%

ha:

65,10

567,55

Technické plodiny celkem

5,11

44,54

z toho: olejniny celkem

2, 29

20,-

2,82

24,54

Brambory

0,71

6,11

Krmné plodiny

29,08

253,56

z toho: krmné okopaniny

1,39

12,09

kukuřice na siláž

4,41

38,41

víceleté pícniny

23,28

203,06

100,00

871,76

5,32

46,41

Zrniny

cukrovka

Meziplodiny

"

0,11 ha

Využití orné půdy – plán na rok 1970:

celkem orná půda

15,18
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1.179,83 ha

Plán výroby chlévských hnojiv:
Prům. stavy:

Krávy a býci

Výroba chl. mrvy v t:

Výroba močůvky v hl:

od 1 kusu:

od 1 kusu

celkem

celkem.

220

90

1.980

15

3.300

50

80

400

15

750

226

30

678

5

1130

Koně

9

100

90

15

135

Ovce

264

10

264

Ostatní dospělý skot
Ostatní mladý skot

Drůbež
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Výroba celkem

3.532 t

5.315 hl.

109.285 Kčs
Plán nákupu zvířat:
telata

jalovice

kuřata

krůty

celkem.

500

50

178.000

1.500

x

700.000

730.000

30.000

2,060.000

Počet

Roční mzdy v tis Kčs.

předseda JZD

1

35

zástupce předsedy

2

80

agronom

1

30

zootechnik

1

29

mechanizátor

1

24

Ekonom

1

34

Účetní

3

41

ost. THP, skladníci a pokladník

2

35

Celkem

12

308

za rok celkem ks
q

400

Kčs

600.000

Počty a mzdy THP dle funkcí.

Plán výnosů zemědělských plodin:
Rok 1968:

1969:

1970:

Pšenice q/ha

30,3

23,2

25,7

Ječmen q/ha

29,4

30,7

27,-

519,-

254.-

370.-

4,3

2,3

8.-

Cukrovka q/ha
Mák
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Plánovaná roční dojivost na krávu:

Rok 1968:

1969:

1970:

Roční dojivost na krávu lt.

2 565

3.303

3.500

Výroba na ha: plánovaná:

Rok 1968:

1969:

1970:

Maso celkem kg na 1 ha

248

271

334

Jatečný skot

"

60

-

Jatečná telata

"

24

57

88

Jatečná prasata

"

72

19

2

Jatečná drůbež

"

92

196

238

558

680

745

Mléko lt
Plán pořízení strojů a zařízení v roce 1970:
Kolový traktor Z5645

1ks

60.285 poř. Hodnota

Obraceč píce OSP1

1ks

Pluh 4 PX – 35

1ks

10.600 "

Postřikovač S-033

1ks

16.000 "

Rozmetadlo RCW-2

1ks

14.500 "

Nakladač na RS-09T 150

1ks

9.930 "

Pluhy 3 PZ – 35M

2ks

12.200 "

Výtahy zrna na posklizň. linku

4ks

36.000 "

Pásy na posklizň. linku

54bm 54.000 "

Šrotovník UH 50/18

1ks

18.000 Kčs

Motorová pila ruční „Stella“

1"

6.000 "

Brány 5 BSZ-480

2"

2.186 "

Drtič slámy na SK-4

1"

6.500 "

Dojící zařízení „Impuls“

1"

80.000 "

Traktorový přívěs P73SV

1"

21.300 "

Topný agregát (brojleři)

1"

10.500 "

Dieselektrárna

1"

27.580 "

Sběrací vozy „Horal“

2"

62.370 "

Dodávkové auto STW 1202

1"

60.000 "

Teplovzdušný agregát

1"

10.900 "

7.700 Kčs
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Postup zemědělských prací v roce 1969:
Letošní rok byl pro zemědělské práce celkem příznivý. Už v zimním období se rozhazoval
zmrzlý hnůj odstřelováním. Byl už na začátku zimy navozen na pole a zmrzlé kopce chlévské
hnoje se rozmetaly po poli odstřelováním. Bylo to u nás poprve.
Jaro a léto bylo příznivé pro sušení obilovin. Málo pršelo. V květnu se okopával mák,
oškrabuje a pleje řepa. Obojí je ale hodně zapleveleno.
Žně začaly 28. července. Protože se sklízí většinou strojně, tak družstevníci s klidem jedou
na třídenní zájezd na zámek Hluboká. Jsou vypraveny 2 autobusy. Letos se ani mlátičkou
skoro nemlátilo Sklízelo se kombajny, někdy 4, jindy 3 nebo 2. Během žní konaly se obyklé
žňové hlídky u stohů. 21. srpna skončily žně. Sláma se rozhazovala po poli a zaorávala.
Koncem října skončil také osev ozimé pšenice. Také sklizeň cukrovky a krmné řepy byla
dobře zvládnuta včas. Zimní orba probíhala dobře. Má se poorat 280 ha a k 31. 10 je zoráno
již 106 ha.

Hodnocení hospodaření JZD na výroční schůzi:
Na této výroční schůzi byli přítomni zástupci MNV, KSČ, generální ředitel n.p. „KARA“,
zástupce banky, zástupci oblastního zemědělského sdružení.
Z projevu předsedy JZD s ing. Lůčky:
Rok 1969 znamenal další krok v práci našeho JZD. Cíl, který jsme si dali, plníme. Hlavní
cíl do konce roku 1973 je úplná specializace našeho jednotného zemědělského družstva.
Pracovní a životní prostředí chceme plně realizovat podle projektů. Dosavadní výsledky
svědčí o tom, že většina družstevníků se podmínila našemu cíli.
Roste také výše odměn. Z fondu odměn vyplaceno:
rok 1967

2,261.000 Kčs

rok 1968

2,848.000 "

rok 1969

3,026.000 "

Byly zakoupeny stroje, posklizňová linka v hodu. 996.000 Kčs. Dobudovány cesty, skot
z Dánska, zřízena norčí farma. Od roku 1970 chtěli bychom přejít na pevné odměňování.
Zároveň roste hodnota základních prostředků
rok 1966…………….8,895.000 Kčs
rok 1969…………...14,685.845 " činí hodnota základních prostředků. Na
pracovní jednotku se vyplácelo 19 Kčs. V celostátním měřítku je situace v zemědělství
taková, že je nedostatek strojů a náhradních dílů. Mechanizátor Žufánek po celé republice
jezdí a shání náhradní díly. To jsou pro nás vícenáklady. Nemáme to základní, abychom řádně
zajistili výrobu.
Letošní jednání na dnešní výroční schůzi vysoce převyšuje ostatní léta. Došlo také
k utvoření Českého svazu rolníků. Předsedou okresního výboru Svazu družstevních rolníků
byl zvolen předseda JZD Šumice, inž. Václav Lůčka.
Za poslední 3 roky jsme udělali obrovský krok dopředu. Chodí k nám řada lidí a delegací,
abychom prozradili, jak to děláme, že za tak krátkou dobu jsme to dokázali. Nedávno nám
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říkali: „jak chcete splnit cíl, vždyť vaše krávy nemají ani vemeno“ Po dvou letech se diví: „Co
jste s těma kravama dělali, vy jste museli nakoupit celé stádo.“ To je pro nás vyznamenání.
Významným opatřením byl nákup 53 ks černostrakatého skotu. z Dánska. V roce 1970
nakoupíme dalších 50 kusů v Dánsku nebo v Holandsku. V budoucnu by tu mělo být 500 ks
dojnic a vyrobilo by se 1,750.000 lt mléka a za to by se utržilo 4,200.000 Kčs. Chceme
vybudovat nejmodernější kravín v republice o který je velký zájem i v zahraničí. Je to kravín
montovaný pro 240 ks krav. Máme dojnice, které nám dávají 10-20 litrů mléka a
černostrakaté přes 20 litrů. Ti co říkali: „Co jste to dovezli za kozy z toho Dánska“, ti dnes
mlčí a my jsme předsvědčeni o správnosti svých záměrů. Tržby za mléko jsou překročeny o
350 tisíc Kčs. Proč jsme dosáhli tak dobrých výsledků u mléka?
1.) Zavedli jsme krmení dle užitkovosti
2.) Měli jsme odbornou pomoc od pracovníků USU Praha, - okresní zemědělské sdružení
3.) Nelze také nepoznamenat, že všichni pracovníci v kravíně poctivě pracovali
Průměrná roční dojivost je 3.500 litrů a průměrná tučnost 3,80 %. V příštím období
chceme zkusit zkrmování močoviny.
Výroba masa – brojleři.
Výchozí materiál, který dovážíme z Maďarska, má velmi dobré výsledky. Málo
zemědělských podniků v celé zemědělské oblasti se může pochlubit s takovými paramety jak
my při výrobě brojlerů. V letošním roce (1970) se zvyšuje výroba a bude se chovat až
170.000 kusů. Výroba brojlerů podílí 2,835.000 Kčs.
Telata:
Telata do váhy 235 kg dodáváme na zahraniční trh. Přesto, že jsme plánované množství
telat nevyvezli, utržili jsme 1,202.448 Kčs. Náš dobytek byl vysoce oceňován, a byl
označován jako nejlepší. V roce 1970 budeme dělat 10 vagonů telat.
Selata a vepřové maso:
V JZD u nás se rozšířila choroba sýpavka 40 prasnic jsme v důsledku nemoci museli dodat
do jatek a nových 40 kusů a 3 kance jsme museli koupit.
Vlna – ovce:
Zde jako u vepřového dobytka byly největší problémy. Ovce jsou značně odlehlé od farmy
a tím vznikají problémy v dovozu krmiva.
Bylo prodáno 41 ks ovcí za 13.574 Kčs. Vlny prodáno 12q. Průměr vlny na 1 ovci je 4,5
kg.
Norci:
Norčí farma u nás je založena z podnětu oblastní stanice Otrokovice. V roce 1969 bylo za
norky utrženo 87.000 Kčs (za kožky) O norcích ještě v závěru schůze byla obsáhlá řeč.
Mechanizace:
Mechanizace činí velký článek v koloběhu našeho družstva. Náš strojový park se početně
zdál dost veliký, avšak musíme-li 2 traktory už vyřadit, pak je pro nás tento stávající stav
strojů malý. Stroje, které budeme nakupovat jsou uvedeny na straně č. – plán na rok 1970.
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Stavební skupina:
Stavební skupina vytváří podmínky pro naše pracovníky. Naše farma by bez nich nebyla
tak pěkná a tak výstavná. Celá práce je dobře řízena Martinem Šojdrem, který udělal se svými
pracovníky kus práce.
Dodělali betonovou vozovku, 575 m², hnojistě 210 m², dobudování farmy 1.600 m²,
parkoviště i oseto 96 m², betonová plocha 360 m², zelené záhony 690 m², dokončili první
čtyřbytovku a další bytovku započali. Bylo zabudováno 9 vagonů cementu. Naše farma se
stává stále úhlednější, mohli jsme to dělat, protože to děláme z vlastních prostředků. V roce
1970 budeme dělat přístavbu pro kuřata, doděláme další část posklizňové linky, sklady,
čtyřbytovku a jestli se nám podaří získat pro nás nový moderní kravín, tak naše stavební
skupina udělá spodní část tohoto čtyřřadového kravínu.
Kulturní úsek:
Převážná část družstevníků se dostala do Vídně, 6 lidí do Italie, 4 do Bulharska, 4 do
Rumunska, 2 do Sovětského svazu 62 na zájezd do Čech, 44 jich bylo na rekreaci. Pro 40
družstevníků máme stále předplatné pro divadlo. 9 dětí bylo na dětské rekreaci. Bylo
zakoupeno 50 pláštů a 50 holinek pro živočišnou výrobu, traktoristé dostali boty a čepice. 3
družstevníci byli na léčení. Chceme zakoupit další oblečení a uskutečnit zájezd do divadel po
Československu.
Zde poznamenávám, že při zájezdu do Vídně se nevrátilo zpět do Šumic několik mladých
lidí. Při prvním zájezdu z Vídně odejel Kandrnál František a při dalším zájezdu tam zůstali 2
chlapci a 1 dívka z Nezdenic, která v našem JZD pracovala v kanceláři.
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Oprava: Tito jmenovaní utekli už v roce 1968 a ne jak je omylem uvedeno zde. Viz
stranu č. 123. Opravila kronik. Zetková1
Vedení družstva:
V představenstvu nedochází k zásadním rozporům. Ve všech zásadních otázkách se
radíme společně. My jsme z mála družstev, kde se čtvrtletně pravidelně scházíme na členské
schůzi. Já si myslím, že je potřeba, abychom Vám skládali účty. Účast máme vždycky
většinu. Já jsem v tomto směru spokojen a zvláště, že jste se naučili hlasovat a ne sedět a dívat
se kdo hlasuje. Celá práce bude mít účinek jen tehdy, když budeme poctiví k sobě. Chceme,
aby naše JZD se stalo skutečně dobrým JZD. Veškerá rozhodnutí i někdy nepopulární jsou
v souladu s tímto cílem. Kdo měl zájem, práce byla a jistě dobírá slušnou částku. Mrzí nás, že
jsou lidé, kteří dobírají až 10.000 Kčs a ještě se ptají, jestli nebudou brát premie. Každý, kdo
se zasloužil, svoje dostal a mě to velice mrzí, když někdo takto hovoří. Před málo léty jste
dobírali pár korun a dnes dobírate tisíce a ještě nejste spokojeni. Já jsem uváděl v úvodu, že
náš zemědělský podnik jde takovým tempem dopředu jako málokteré družstvo, ale není
možné, aby to, co dnes vyrobíme jsme zítra snědli, to bychom byli špatní hospodáři. Já chci,
aby ti, kteří půjdou za 4 roky do důchodu, aby měli 600.- - 700 Kčs důchodu a neměli jen 200
Kčs. To je můj cíl a ti, kteří přijdou sem po Vás pracovat, aby viděli perspektivu.
K plánu na rok 1970:
Úroveň rostlinné výroby se rok od roku zlepšuje. Pronikají nové prvky do výroby. Zaoráváme
po sklizni už druhý rok slámu. Musíme aplikovat všecky vědy ve světě. Hnůj je pro pole
dobrý, ale je-li jakostní. My jsme často na pole vyváželi jenom slámu a při tom ten zdlouhavý
proces. Nemějte obavy, že půjdeme s výnosy dolů.
Meliorace:
Také meliorací se snažíme docílit vyšších výnosů.
V roce 1967 bylo odvodněno 27 ha…………….265 tis Kčs
1968

"

22 ha……………..242

"

1969

"

57 ha

"

650

Hnojením čistými živinami vracíme půdě to co jí patří.
Rok 1967 čistých živin na 1 ha bylo 135 kg
1969

"

"

1970 předpokládána

280 kg
"

295 kg.

Upravujeme hony, vyrovnáváme. Naše hony nabývají správných velikostí, tvarů. Umožní
nám to plné využití strojů.
Budeme maximálně zvyšovat vhodné odrůdy osiv pro naše podmínky. Žně na 500 ha
dovedeme za příznivého počasí udělat za 20 dnů.
Někteří se nám smáli, že nedosáhneme výnosu 40 q za 1 ha, ale na některých honech jsme
měli až 52 q/ha.
Rostlinná výroba vyrobila dostatek krmiv. Sena máme dostatek. V roce 1965 bylo sena 67
vagonů, letos 105 vagonů. V rostlinné výrobě máme potíže s obděláním řepy a nastupováním
do práce při seně. V roce 1970 dojde ke snížení podílu okopanin a zvýší se obiloviny.
1

Zapsáno na okraji kroniky, str. 136.
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Zpráva revizní komise:
Při kontrole bylo konstatováno, že stroje jsou včas připraveny a nebylo v průběhu roku
větších závad. Je třeba více péče věnovat traktorům.
V živočišné výrobě je třeba věnovat vetší péči čistotě a úklidu. Při kontrole účetních
dokladů nezjištěny závady.

Ustavení podniku KARA. inž. Lůčka:
Na základě našich výhledů přikročili jsme k jednání podniku Kara s tím cílem, abychom
mohli utvořit podnik KARA – Šumice. Rozhodli jsme se ke spolupráci s podnikem Kara.
Vyčleňujeme norčí farmu z JZD.
Gen. ředitel n.p. KARA:
Navázali jsme společnou cestu k pěstování norek. Budou to i lišky, věřím tomu. Kara
nepodniká jenom s vámi. Připravujeme velkou spolupráci i za hranicemi. Poneseme s Vámi
každý 50% nákladů a budeme se na 50% dělit o zisk. My chceme zěmědělství spojit
s průmyslem. Norek je artikl módní. Převážná část kožichů se prodává za hranicemi a jen
nepatrná část u nás. My jsme našli ve vedení družstva lidi, kteří to myslí s vaším JZD poctivě,
proto jsme ochotni do Vašeho podniku investovat příslušné finance. Na dnešní schůzi byl
zvolen předsedou tohoto podniku už Václav Lůčka a bylo zvoleno představenstvo. Polovina
z řad JZD Šumice a polovina z podniku Kara.
Hovoří inž. Lůčka.
Dnešního dne jsme ustavili společný podnik KARA. Chci ubezpečit generálního ředitele
KARY, že chceme být dobrými partnery. Zbývá ještě podotknout, že na dnešní schůzi byla také
módní přehlídka kožichů s prodejem výrobků n.p. KARA.
Hovoří host z oblastního zemědělského sdružení:
Jsem povinen dotknout se toho, co na této schůzi bylo: Když jsem dostal delegačku, myslil
jsem, že to bude jenom slavnostní schůze. Ale byla to také pracovní schůze, kde jste utvořili
společenství s n.p. Kara. Jdete cestou neustálého hledání prvků nových forem práce a
utvoření nového podniku bylo jedním z nich. Cením si také velmi toho, jak vy přistupujete
v RV k racionalizaci JZD.
Inž. Lůčka: Na závěr schůze připomenul inž. Lůčka padesátin Vlastislava Hřiba č 21 a
předal mu jménem družstevníků dárkový koš.

Prodejny Jednoty v Šumicích.
Obrat v prodejnách Jednoty za rok 1969 činí:
Samoobsluha – potraviny – plán – 4,990.000 Kčs
- skut. – 4,952.000 Kčs
Pohostinství

- plán – 1,105.000 "
- skut. – 1,256.310 "
- skut. - 728.047

"

Masna – maso
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Celkem obrat činí 6,936.357 Kčs.
Jednota má 467 členů. 16 se mělo získat nových a bylo získáno 21. Kdo se chce stát
členem Jednoty, musí zaplatit 2 Kčs zápisné a složit 75 Kčs podílu. Ovšem ročně má zase
výhodu ve formě restitucí: To znamená, že asi v hodnotě 20 Kčs dostane ročně zboží.
Při výroční letošní schůzi byla neobykle velká návstěva a stížnosti jako obykle že není
kotlů na vyváření prádla, že není stroj na krájení salámu. Také po prodejně textilu se u nás
stoná už několik roků. Aspoň pojízdná prodejna textilu kdyby zde občas byla. Letos přibyly
stížnosti na nedostatek kuchyňského náčiní, nití je naprostý nedostatek, metly rýžové schází
na trhu.
Dohlížecí výbor koná pravidelně kontroly v prodejnách a zatím nebyly zjištěny žádné
závažné nedostatky.

Správa obce – Místní národní výbor.
Příjmy MNV za rok 1969 činily 1,259.134,89 Kčs.
Výdaje

"

"

1,256.871,95 Kčs.
Rozpočet:

Výdaje:

Vodní hospodářství

14.700

14.648,30

Stavebnictví celkem

-

676.931,33

z toho: dům služeb

201.450,64

vodovod

467.371,69
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prodej pozemků

8.109.00

Doprava – cesty

80.000

132.337,80

5.000

3.970,35

Vnitřní správa
Org. pro placené i neplac. služby

8.000

14.312,44

Veřejné osvětlení (z toho) "

8.000

14.312.44

Všeob. pokl. správa

30.936,-

mat. školy a dětské útulky

28.128,20

Základní devítiletá škola

58.043,42

Školní potřeby

12.947,60

Školní jídelny

134.473,26

Školství celkem

210.600

233.592,48

Rozhlas

15.000

22.950,70

Kino

28.900

27.880,15

Důchodci, stravné, uhlí

24.000

18.700,-

Vnitřní správa – platy

77.500

80.612,40

463.700

1,256.871,95

Celkem
Některé položky z příjmů obce:
Daň z příjmů obyvatelstva

4.017 Kčs

Daň zemědělská

8.831 "

Daň domovní

52.013 "

Spravní poplatky

4.930 "

poplatky z kanalizace

4. 550,60 "

Prodej pozemků

9.214.-

školství

114.128,65

KD – kavárna

23.939,80

Kino

21.178,90

Nájem: z bytů

912.-

ze zahrádek

1.549,90

ze psů

3.401.-

příspěvek od JZD na vodovod

200.000.-

Volba nového předsedy MNV.
Dosavadní předseda MNV Synčák Antonín odchází do důchodu a poslancům a zvláště
radě MNV připadl úkol najít nového předsedu MNV. Byla utvořena komise, která měla
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vyhlédnout kandidáta předsedy. Komise se po 2 měsíce scházela a řešila tuto situaci. Nejdříve
měl být navržen předseda z řad poslanců, ale všichni navržení tuto čest odmítli, že nemají
zkušenosti z řízením obce. Byl posléze navržen pro funkci předsedy MNV s. Stanislav Kubáň,
který kandidaturu přijal dobrovolně. Je to člověk aktivní a člověk, který v Šumicích už cosi
udělal. Je to rodilý stavař a to je pro obec výhoda. Poslanci a občané plně souhlasili
s kandidaturou s. Kubáně. A tak 27. dubna byl ze 36 voličů z obvodu Frant. Šidlové, která
jako poslanec MNV a na plénu MNV 2. května byl zvolen všemi poslanci jako předseda
MNV.
S. Kubáň poděkoval za zvolení a důvěru a přednesl svůj program: Řekl, že si ve všem
představuje vzájemnost, ve spolupráci. Nebude se dívat, zda ten je komunista nebo lidovec,
řekl že demokracie bude demokracií jenom tehdy, když si budeme všichni pomáhat.
Očekávám, řekl, že bude v obci nastolen klid a vážnost. Věřím, že se nám to společnou prací
podaří. Byl jsem napadán jako komunista. Jsem komunista a nehodlám se vzdát.
Na poli hospodářském si představuji jednu věc: Půjdeme tou cestou, jak jsme doposud šli,
abychom si dobudovali výstavbu. Řekl jsem si to tak, že by bylo velkou ostudou, že když
naše JZD se stalo bohatým, bylo by velkou chybou, kdyby naše obec byla chudobnou. Za
posledních 20 let se stala naše obec bohatou.
Věřím v plnou důvěru rady MNV, poslance a všecky občany, že nás budete podporovat.
Tento cíl a tento ideál mám a přál bych si, abychom i my k 25 výročí vzniku našeho státu byli
vyznamenáni jako obec Korytná.
Ještě jednou poděkoval za důvěru a připomenul, že funkci předsedy přijal ně z nějakého
finančního efektu. U Pozemních staveb jsem měl dobré zajištění, byl jsem tam 21 let a dodnes
nemám rozvázán pracovní poměr. Jsem jenom uvolněn. Věřím, že naše spolupráce bude
velmi dobrá ve prospěch naší obce a celého našeho státu. Pak nový předseda složil slib:
Slibuji, že budu zachovávat zákony a nařízení. Tento slib složil s Kubáň do rukou nejstaršího
poslance s. Leopolda Johna. Poté poděkoval tajemník MNV Omelka s. Synčákovi,
odstupujícímu předsedovi za jeho dobrou práci a ing. Lad. Prachař jménem okresního
národního výboru rovněž děkuje s. Synčákovi, který jako předseda MNV pracoval dobře a
přeje mu, aby užil důchodu a aby počítal s tím, že i nadále bude v obci pomáhat. Slova se ujal
s. Synčák.
Byly doby všelijaké, ale za těch 10 roků, co jsem byl předsedou nebyl ani jeden úmysl
poškodit někoho. Byly momenty bolavé, ale funkcionáři při zakládání JZD vykonávali
příkazy, které měli nařízené. Dnes nadávky na ty, co tvořili JZD už nejsou. Dnes je
v zemědělství úroveň jako v průmyslu. Vloni, v roce 1968 měli zemědělci možnost si vzít
svoje pole zpátky, ale nechtěli. Když jsem jako předseda MNV nastupoval, nehledal jsem
nějakou kariéru, ale hleděl jsem pro obec něco udělat. Děkuji za důvěru těm, kteří se mnou
spolupracovali. Přál bych si, aby nový předseda spolupracoval plně se členy národního
výboru. Má také výhodu, že se dnes se předseda MNV nemusí dohadovat s Jednotným
zemědělským družstvem. Také předseda JZD inž. Václav Sučka poděkoval s. Ant. Synčákovi
za jeho spolupráci s JZD.
Pak byla společná beseda s pohostěním. Bylo co k jídlu i pití. Starý a nový předseda se
nechali vidět. „Schůze“ se protáhla až do ranních hodin.
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Veřejná schůze MNV – 20. června 1970.1969.
Zástupce ONV s. Černý přednesl, že rok 1968 zanechal svoje následky. Práce v Narodních
výborech se tak nedaří, jak by měla. U nás zůstalo složení NV v plném obsazení, jenom
předseda je nový.
Hovoří s. Kubáň:
Aktivita našich občanů se snížila. Poslední dobou se objevovaly články v novinách, kde
byly hodnoceny obce v soutěži a dostávaly vyhodnocené obce značné částky. A hodilo by se
to i pro nás, jsme si řekli. Sami bychom chtěli dospět k tomu, aby toto vítězství padlo do
našich rukou. U nás je jistě hodně lidí a mohli bychom se do akce „Za obec krásnější“ zapojit.
Nelze nadále setrvávat v situaci, že kulturní dům je hotov a dostavbou silnic vše končí, stále
je co zlepšovat a stavět.
1.)

Smetiště je nejdříve třeba odstranit. Rada MNV s okamžitou platností zastavuje
vývoz smětí z domů do té doby, než bude zřízeno smetiště.

2.)

Bude třeba nadále dodržovat rozhodnutí komisí, zvláště komise stavební.

3.)

Důsledně budeme uplatňovat sankce proti řidičům motorových vozidel, aby byla
dodržována slušná míra rychlosti. Bude mutno tvrdšího uplatnění.

4.)

Traktoristé neničte chodníky a komunikace naší obce.

5.)

Děti a mládež ničí zasklené vývěsné skříňky. Dávejte na to pozor.

6.)

Nadává se členům NV. Ztrpčuje to práci poslanců, což se potom odráží i v jejich
práci.

7.)

Množí se různé malicherné sousedské spory. Nevzpomínal bych tuto otázku, ale
opravdu se množí. Zatěžují se tím komise. Je potřeba navázat lepší sousedské
vztahy.

8.)

Některým částem obce hodně dlužíme. Cesta na Michovci, Pod Nivky. Žleb a Kůl
není ani pořádně osvětlen. Chybí chodníky ještě na hodně úsecích. Také
komunikace je třeba dodělat. Než začneme stavět dům služeb a vodovod, je třeba
tyto akce dodělat.
Nové akce:
Dům služeb se napojuje těsně na kulturní dům, uzavře průčelí kulturního domu.
Bude sloužit mimo služeb občanům jako bytová jednotka a svobodárna pro učitele.
Bude mít společnou kotelnu i pro kulturní dům. Zahájení má být v červenci
Budeme potřebovat pracovníky, hlavně z řad důchodců. Bude se za práci platit.
Nebude se stavět pouze brigádnicky.

Vodovod:
25. studentů v květnu zaměřovalo vodovod. Občané se velmi rychle vžili do úkolu
studentů. Oni zde vypracovávali svoji diplomovou práci, úkol splnili a plán předali
vodohospodářským stavbám k realizaci. Celá věc s vodovodem je na velmi dobré cestě a
v červenci se má začít se stavbou. Celý vodovod má stát 3,200.000 Kčs a ze 60% bude
dotován ze státní pokladny. Stav s vodou je neutěšený. 2 třetiny obce je bez vody a ostatní
voda je závadná. Někteří říkají, že nebudou pít vodu z Kolelače, ale tato voda je kontrolována.
Výkop si provede každý sám. Hlavní řád musí býl letos přiveden na kravín, kde je třeba
nezávadné vody.
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Rozhlas:
Stav rozhlasu je havarijní. Je potřeba rekonstrukce. Návrh rady je ten, aby vedení bylo
vedeno po konsolách na rod. domech.
Mlýnský náhon:
Provedli jsme řadu hygienických šetření. Náhon bude muset být ponechán i nadále. Je
třeba prohloubit potok.
Hřbitov.
Je řada kritických připomínek hlavně k netekoucí vodě. Je to nedokončený úkol, cihly,
cement, písek a plechy jsou a měla by být celá zeď kolem hřbitova dokončena.
Lávka za Omelkovým:
Už dva roky leží v humně, místo toho by měla sloužit občanům. Je třeba lávku také natřit
barvou. Barva vysýchá ve skladě.
Oplocení hřiště:
Předseda MNV zavolal fotografa, aby vyfotografoval to, co se nám nelíbí. Když jsme
přišli s fotografem na hřiště, sněmovalo tam cca 300 husí a odpoledne tam cvičily děti.
V neděli tam hráli fotbalisté zápas a občané se tam kulturně vyžívali. Vítáme proto inciativu
Sokola, že chce konečně hřiště oplotit, materiál je u MNV k tomu účelu k dispozici.
Mateřská školka.
Do školky chodí 35 dětí. Ale když bylo potřeba rukou otců, tak se jich našlo jenom 7
zpočátku. Potom se jich našlo víc a natřel se i kolotoč a i jiné drobné práce se pomocí rodičů
podařilo udělat. Se závislostí se díváme na Korytňany, že si dovedou všecko vyřešit sami.
Škola:
Bude už 5 tříd směnovat a z toho i některá přespolní třída, což je krajně nepříjemné,
protože rudické děti se budou vracet ze školy v 8 hodin večer. Sledovali jsme provizorní
zástavbu, ale nedaří se nám naše snahy. Byl návrh udělat z přísálí kulturního domu prozatím
dvě třídy. Je tu však řada problému, hlavně se sociálním zařízením. Jedna možnost tu je. Již
více jak rok leží roury za školou a potok je zarosten. Rodiče žáků školy a mateřské školky
apelujeme na Vás, zavezte potok. Je nutno si uvědomit, že není možno děti vypouštět na
hlavní silnici, ale bude-li upraveno prostranství za školou, budeme děti vypouštět zadem
k faře.
Když se stavěl kulturní dům, ztratil někdo majetek? A vyrostl kulturní dům a ještě jiné
akce. 200 mládežníků se na této akci podílelo a i dnes musíme také tak začít.
Osvětlení.
Jsou stížnosti na nedostatečné osvětlení. Bude nutné namontovat otřesuvzdorné 240
žárovky.
Kanalizace:
Obrátíme se na požárníky o propláchnutí kanalizace.
Výstavba rodinných domků:
Je to problém číslo 1, který ať chceme nebo nechceme, musíme do něho říznout. Bylo
zadáno vypracování regulačního plánu Nade mlýnem. Každý si staví jak chce a výsledek je
katastrofální. Nádemlýní bylo vyčleněno ze zemědělské půdy, ale dnes jsou velké těžkosti
mezi dohodou se stavebníky. Lidé nechtějí pochopit, že veřejné komunikace je třeba také
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uvažovat. Má tám stát 100 domků a ze sobeckosti žádný neuvažuje, že tam má také stát
obchod, školka. A je potřeba, aby za 100 let někdo řekl, že to byli víte kdo: (voli občané).
Apelujeme na práce schopné důchodce, aby pochopili, co by naší obci přinesli. MNV na
vás spoléhá. V naší obci je třeba hodně věcí přebudovat, i chodníky je třeba ohraničit zelenou
plochou a nejenom záhony za ploty. Pak uvidíte, že se nám bude v Šumicích libit.
Hovoří tajemník MNV s Omelka Jaroslav:
Do dnešní veřejné schůze nebylo možno zahrnout otázku kulturního vyžití, otázku
bydlení. Schůze je nad naše očekávání navštívena a hodně mladých je zde vidět, což ještě
nikdy nebylo. V Šumicích se začínají lide stahovat do ulity a říkají „nám je to jedno“. Ale
jestliže nám to všem začne být jedno, pak neuděláme nic v naší obci.
s. Ševeček č. 335.
Každý dům by měl mít septik, aby odpad se nevypouštěl přímo do řeky.
s. Kubáň
Dolní stav se používá za koupaliště a je chybou naší, že všecko na ty děcka pustíme. Když
je na okachličkování koupelny až po strop, je třeba najít peníze i na ty dvě roury na septik. To
stavební komise musí kontrolovat.
Tomek Karel.
Nesouhlasí, aby dům služeb byl postaven za kulturním domem On by tam udělal park a
dům služeb by dle něho měl být postaven za dráhou. Je prý třeba jednat velkoryse, na dluhy
v dnešní době a zvláště na státní dluhy neteče. Dříve učitelé si požádali o definitivu a postavili
si rodinný domek. I dnes by měli možnost, a nebo je jinde dost místa, aby učitelům byly byty
postaveny. Když učitel vstane v 7 hodin, tak do 8 hodin do školy dojde.
s. Omelka Jaroslav:
Dům služeb je řešen tak, že nemá rušit celý areál kulturního domu. Řešila to komise, která
nedala jiným místům přednost. Dnes je 18 učitelů, dříve jenom 4 nebo 6. Další dva šumičtí
učitelé budou učit. Fr. Kráčmar a Jana Zetkova.
s. John Leopold:
Jsem už přes 30 let ve veřejných funkcích, ale mladých jako dnes na schůzích nikdy
nebylo.
s. Kandrnál
Zavrhuje vytrhávání stromů na Vinohradech a sázení nového sadu. Osázet jinde sad a až
tento povyroste, pak teprve vytrhat stromy na Vinohradě a nasadit stromky nové. Zásadně
jsem proti tomu, aby se Vinohrady ničily.
s. Kubáň:
Obnovíme styky s JZD i přes to, že výsledky JZD se zdají být uspokojivé. Rada MNV
řešila otázku Vinohradu 3x. Pokud budou mít původní majitelé zájem, aby stromy ošetřovali a
užívali, MNV nebude souhlasit s tím, aby byl jediný strom vytrhán, pokud nebude zaň
náhrada. V rámci arondace půdy jsme možná 1.000 stromů vytrhali, ale nenasadili jsme ani
jediný strom.
Hovoří s. Černý, zástupce Okresního národního výboru:
Připravujeme racionalizační řešení školství u Vás i jinde v okrese. Jsme zařazeni do 4
okresů, kde se má školství řešit vzorově. U nás je zařazena Nová škola, ale vzhledem
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k nedostatku kapacit bude těžko stávající situace vyřešena: K finančním akcím ostatním nelze
přistupovat velkoryse. Okresní národní výbor nemůže pokrýt požadavky, které jsou naň
kladeny.
Domnívám se, že na dnešní schůzi jste s. předsedo vzal širokou škůlu úkolů a
nedopracovali jste se ke konkrétnímu řešení. Možná to vyplývá se změny předsedy a z toho,
že už dlouho jste veřejnou schůzi neměli. Já se domnívám, že v takovém zastoupení jako dnes
by jste měli chodit na každou plenární schůzi MNV a hovořit ke každému úkolu tak kriticky
jako dnes.

Utvoření národní fronty:
Termín utvoření národní fronty je 14. dubna.
Mají tam být

3 zástupci KSČ
3 Lidovci
3 JZD
3 hasiči
1 Svaz žen
1 Myslivec
1 ČSSP
1 ZDŠ
1 Sokol

Plénum místního národního výboru 19. září 1969.
1.)

Na dnešní plenárce byla řešena otázka školství. 47 dětí nastupuje letos do 1. třídy.
Zhoršila se směnnost. Na našich 9 učeben máme 14 tříd.

2.)

Na Ovčírkách je provedena vodní nádrž.

3.)

Rozhlas – s. Rybnikář provedl pochůzku po vesnici a navrhl vedení káblem v zemi.

4.)

Výročí 21. srpna a dny kolem něho nezaznamenaly žádný zvláštní rozruch a
převážná část našich občanů zachovala klid. Ani naše mládež nedopustila se
přestupků, jež by se musely řešit v trestní komisi.

5.)

Vedoucí samoobsluhy s. Pokorný Štěpán z Ostrohu chce v Šumicích stavět rodinný
dům a rada schválila odprodej pozemku na konci dědiny směrem k Nezdenicím.

6.)

Čistý zisk v terasářské dílně za I. pololetí činí 14.000 Kčs, tak jako v roce 1968.

7.)

Nepracují složky ČSČK, ČSM. Upadla činnost požárníků, hlavně aktivita mezi
mladými. s. Bradáč, který se dříve mladým velmi věnoval, věnuje se dnes více
amtu než mladým.

8.)

Vázne také činnost myslivecké společnosti. Letos nezajistili žádnou kulturní akci.
Je 22 členů, ale jejich aktivita nedosahuje aktivity, jakou nedávno měli, když jich
bylo jenom 16.
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Myslivci chtějí vybudovat mysliveckou chatu. 11. ledna byl uskutečněn odchyt
živých zajíců.

Sokol: Tělovýchovná jednota
Je kladně hodnocen oddíl kopané. Zvláště žáci se vypracovávají v kopané velmi dobrých
výsledků. Oddíl kopané postoupil do vyšší třídy. Do soutěže bylo zapojeno družstvo dorostu a
žáků. Místní národní výbor doporučil, aby Sokol projednal řízení práce v tělocvičně. Kromě
žáků ze školy do tělocvičny nikdo nevkročí. Sokol je jako znovuzrozený. Jsou tam lidé, kteří
dávají záruku dobré práce. Dávají se do oplocení hřiště. MNV dá cement a štěrk, pletivo bude
dotovat JZD.

Osvětová beseda
Kulturní činnost v posledních letech postrádá akce, které dřívě dělali učitelé se žáky.
Osvětová beseda schůzovou činností uhýbá od dřívější pravidelnosti. Je dost těžko dovážet
kulturu do obce, poněvadž honorář stoupl tak vysoko, že se pohybuje kolem 5.000 až 8.000
Kčs. Místní národní výbor doporučuje, aby OB se zaměřila na vlastní kulturní činnost,
divadlo, hudbu, tak jak tomu bývalo dříve.
Je navrženo vydávání vesnických novin. Musí se však sehnat rozmnožovací stroj.
Přednášková činnost či most se má zaměřit na zájmové přednášky – na příklad ovocnářské.

Svazarm
Je velkou ostudou, že přesto,že nejvyšším náčelníkem Svazarmu v Československu je
šumický občan Jaroslav Škubal a U nás však Svazarm nepracuje. Kromě kursu pro řidiče
motorových vozidel se u nás neděje nic. Z okresu slíbili, že když bude kroužek pracovat, že
dodají do Šumic zbraně, stanové dílce. Svazarmovci projevují zájem o střelnici. Pokud by
byla zřízena na nějakém vhodném místě, tak MNV by proti tomu nebyl.

Juvena a ČSM.
Není možno hodnotit jejich práci, neboť vůbec nepracují a žádnou činnost nevykazují.

Kontrola akčního programu. Vodovod
Celkem má stát vodovod 3,200.100 Kčs.
Pro rok: 1969 se plánuje 200.000
1970

"

740.000

"
"

Podmínkou je, aby vodovod byl dán do užívání 30. 4. 1972. První výkop bude u Mir.
Valáška a navrch k nádrži. Proběhne podle Valáška až po Slívu, pak přes ovčírku, přes cestu,
proběhne k dráze, kde bude protlak přes Olšavu. Před kulturním domem se prokope silnice,
pak se bude pokračovat po Suchém řádku, pak do Mrtvé uličky, která se na vodovod napojí
nejdříve, protože tam není vody. Z uličky se bude pokračovat po Jančaříka 132 a na JZD, kde
má 31. 12. 1969 téci voda.
Vodovodu má být 8 km po obci Šumice celkem. První etapa je 2 km a 50 metrů. Mnoho
lidí si myslí, že bude pít říční vodu. Vysvetlujte lidem, že voda je zdravotně nezávadná a
přísně hlídaná. My bychom mohli požádat doktorku Exnerovou ze zdravotního střediska
v Nezdenicích o návstevu, aby nám o naší dosavadní vodě v Šumicích řekla, že na 90% máme
vodu zdravotně nezávadnou, ale doktorka by asi otevřeně a popravdě ani moc mluvit nechtěla,
protože pak by měla plnou ordinaci „pacientů“. Vzpomeňte si na Rok 1933, kdy se u nás
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zaváděl elektrický proud, jak někteří říkali: „Ludé, dajte si s tým pokoj, je to zabíják“ a jak to
dnes vypadá, když někdy je elektrický proud vypnut. Hotová pohroma.
Hovoří s. Jančář Jaroslav za občany z Mrtvé uličky:
Jsme pro vodovod i pro to, aby v uličce se napojila voda první. S vodou je v uličce veliká
potíž. Nejhorší bude překlenout Olšavu. Nebýt 25 studentů, tak jsme dodnes neměli
dokumentaci. Poslanci by měli obejít svoje úseky a pozvat občany na veřejnou schůzi.
Zásádní většina občanů však pro vodovod je.

Dům služeb:
Místní národní výbor rozeslal 36 důchodcům schopným práce, aby se zapojili do výstavby
kulturního domu. Někteří důchodci pracují na fasádách pro Pozemní stavby Gottwaldov.
Nejsme proti tomu, protože Pozemní stavby nám zase vypomáhají materiálem.

Hřbitov:
Přesto, že máme v obci květiny a na hrobech na hřbitově, když se stal úraz Lud. Jančaříka
a já jsem do márnice přišel, myslel jsem, že se vyvrátím. Moje první rozhodnutí bylo, opravit
márnici a hřbitov. Márnice musí vypadat důstojně, místo pro nářadí se zřídí vedle. Nech mně
ONV třeba prodá, ale márnice se opravit musí.

Hovoří s Synčák.
V roce 1968 se nedomluvil syn s otcem. Lidé neměli o veřejnou práci zájem, ještě ani
dnes není doba zralá pro brigádnickou práci, musíme to lidem však neustále vštěpovat. Snad
se to naučí. V roce 1968 se neudělalo nic.

Problém s husama.
Bylo vydáno už řadu oběžníků, ale kolem kulturního a obecního domu si husy chodí na
špacír dále. Kulturní dům jsme dovedli postavit, ale s husama si poradit nedovedeme.

Veřejná schůze plena MNV – 26. 9. 1969
Je to druhá veřejná schůze v tomto roce. Na programu je vodovod a dům služeb a ostatní
různé.

Prodejna Jednoty - uvažuje se s posílením prodejny Jednoty. Textil a ostatní průmyslové
zboží bychom chtěli v Šumicích prodávat. Adaptace se uvažuje z Hřibové hospody, ale
rozhodující jsou pracovní síly.

Vodní nádrž na Ovčírkách: Výhledově se uvažuje, že to bude rekreační středisko. Musí
se zkusit kapacita Ovčírky, zda tento potok by byl schopen zásobovat vodou koupaliště. Byl
by to levný a vhodný prostor pro rekreaci našich občanů.

Automatické závory
Na konci dědiny, směrem k Nezdenicím se zřizují automatické závory.

Vodovod:
Každý občan by měl říci: Chvála Bohu, konečně bude v Šumicích voda. 238 tisíc jsme si
vypůjčili na 4% úrok. Bagr je už dnes před budovou NV a 27. 9. v sobotu má být proveden
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slavnostní zahájení výkopu. Počítá se s tím, že dlažbu si rozebere každý sám před svým
domem.
Mrtvá ulička se nabídla, že si svoji trasu vykopou sami. Místní národní výbor tuto
iniciativu vítá. Materiálu je pro ně dostatek. Na Dolním konci se vodovod provede ve třetí
etapě.
36 dopisů jsme rozeslali důchodcům, ale nikdo se na práci nepřihlásil a nechtěl bych,
abych musel jít do Strání najímat dělníky. Stavbu vodovodu nemá možnost každá obec,
v tomto směru jsme předběhli ostatní.

Hovoří předseda JZD, inž. Václav Lůčka
Na farmě je jedna z nejhorších vod. My se strany JZD chceme, aby v Šumicích bylo
všecko, co slouží společné kultuře. Je však třeba pochopení, aby se něco začalo dělat. Já si
nedovedu představit střediskovou obci, která by neměla vodovod. V Šumicích jsou chytří a
schopní lidé a jak se nyní druzí chodí dívat na naši farmu, tak se mohou chodit dívat i na
Šumice. Byli tu rakušané a byli velice překvapeni, jak to tu vypadá. Je třeba využít kde jakou
možnost.

Ševeček 335 – Na vodovod čekám už 10 let.
Dům služeb
V Šumicích je cca 250 zedníků a neříkejme, že máme pořád tak strašně pilno, jak jsme si
zvykli říkat, ale přiznejme si, že je to často jenom honba za mamonem. Když by jen 5 hodin
každý zedník pro obec odpracoval, představovalo by to určitou hodnotu, která se ze Šumic
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neztratí. Jestli Vám dáme o tu svačinu a oběd nebo štramprli méně, proto nikdo na žebrotu
nepůjde.
Národní výbor má jeden zájem – sloužit lidem, ale bude sloužit potud, pokud bude
pochopení.

Plenum národního výboru 28. 11. 1969.
Na této schůzi oznámil předseda NV poslancům, že se budou vyměňovat neaktivní
poslanci. Kdo nechce dále pracovat, volební období se neustále prodlužuje – ať to přímo a
otevřeně řekne, a bude se uvažovat o výměně. Aktivita národního výboru musí nadále
setrvávat.

Hovoří inž. Lad. Prachař – poslanec ONV:
Na okresním národním výboru byl aktiv min. týden a bylo hovořeno, jaký byl průběh
událostí minulých let. Bylo seriosně zvažováno, jak se jevil začátek minulého roku. Došlo
k napadání funkcionářů. V národních výborech je práce těžká. V minulém roce byla činnost
NV legalisována, že systém pomoci NV není správný. Došlo to tak daleko, že se měly rozbít
NV. To se nedá srovnat ani s bývalým starostenstvím. Proto došlo k stagnaci funkcionářů.
Není pravdou, že se jednoznačně tvrdí, že se nic neudělalo. To se ukazovalo i u nás
v Šumicích. Takové narážky nejsou opodstatněné. V kultuře, v bydlení, ve školství se kus práce
udělalo, okruh pravomoci NV by se měl ještě rozšířit. Změny posledních let zanechaly
nespokojenost, nevyjasněnost a otrávenost.
Vzhledem k situaci, a aby se činnost NV dala do pořádku by nebyla vhodná situace
provádět volby jako nějaké provizorium, ale zůstávají nadále funkcionáři, kteří slouží už 5 let,
ale mají zkušenosti. Volební období se prodlouží a volby by měly být až v roce 1971.
Na ONV byly pohovory, které byly zaměřeny ne na nějaké politické aspekty, ale zda
poslanci mají zájem dále pracovat. Někteří poslanci se vzdali mandátů z různých důvodů.
U Místního národního výboru u nás by se mělo udělat něco podobného. Zda poslanci
chtějí pracovat i po stránce budování. Měly by se uskutečnit takové pohovory, které by neměly
být považovány za nějaké politické pohovory, ale zda skutečně chce každý pracovat. A každý
by měl vyjádřit svůj názor, ale názor opravdový, protože se jedná o naši obec.

Zprávy z rady MNV – předneseno na dnešním plenu NV.
Vodovod – 27. září se začalo pracovat na vodovodu. Od vodovodu očekáváme všichni to
nejlepší. Kopat se začalo 27. 9. 69 1 hod. 50 minut.

Juvena – mladí lidé zakládají složku pod názvem Juvena. Byla předložena také kandidátka.
Rada MNV kladně uvítala tento záměr a promluvila mladým do duše, aby v Šumicích se
skutečně už něco dělo.

Vyměřování – made mlýnem. Zde narůstala výstavba dost živelně. Vyměřování bylo
zadáno krajskému projektovému ústavu v Gottwaldově. Některé práce prováděla Geodesie
Brno. Brzy má být vypracován celý územně plán. Je to první pokus, který vyvolala rada NV o
slušnou výstavbu naší obce.

Stav občanů – Bylo provedeno sčítání občanů.
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Dětí do 15 let je u nás…..456
Žen do 60 let……………467
Mužů do 60 let………….493
Důchodci…ženy………..214
Důchodci…muži……….107
Celkem občanů

1737

Přistěhovalo se 27 občanů, odstěhovalo 15 občanů.

Telefonní ústředna – se rozmnoží na 100 účastníků a později na 180 účastníků.
Cikánská otázka – Richard Daniel obdržel 7 let za svůj čin. (V Bojkovicích ještě
s kamarádem znásilnili a ztloukli mladé děvče). Bratr Richarda, Antonín, který je starší, také
něco provedl a vyfasoval 2 ½ roku. Jejich matka půjde také před soud pro napadení
příslušníka veřejné bezpečnosti. Jsme rádi, že je máme konečně ze Šumic pryč.

Kino – otázka kina je u nás svízelná. Není výnosné. Vstupné se zvyšovat nemůže, to je
stanovené.

Kulturní plán na I/70 – Projevil se úpadek předplatného. Vloni činilo předplatné 9.500
Kčs. Letos se snížilo na 6.500 Kčs.

Plenum národního výboru 27. XII. 1969.
Vodovod – Nepodařilo se udělat tolik vodovodu jak bylo původně plánováno. Kdyby byla
větší aktivita, mohli jsme se s tímto úkolem vypořádat. Aktivita mrtvé uličky byla vzorná. Na
některých úsecích aktivita nebyla žádná. Bude se pokračovat, až úseky se zaváží, že budou
pracovat dovodem tam, kde bude pochopení. Na JZD měla být voda do 31. XII. t.r. a není
splněno.

Dům služeb – trpěl nedostatkem lidí. Zůstal opuštěn a práce byly zastaveny. Je chybou a
zklamáním pro pracovníky, kteří se dali do budování obce, že jsme nenašli pochopení u
občanů. V hospodě u piva mluvit o aktivitě nám nic nepomůže, ale přijít a vykopat kubík
hlíny radši.

Mat. školka – Úprava sociálního zařízení mateřské školy a celého okolí se podařilo díky
rodičům.

Elektr. osvětlení – Elektrická síť je udržována alespoň tak, aby osvětlovala obec.
V příštím roce budou vyměněna další světla na těch místech, kde hrozí nebezpečí úrazu.

Hřbitov – Mrzí nás, že ani na toto posvátné místo se ani za peníze nenašli zedníci, aby byla
dokončena zeď.

Rozhlas – položení káblů je ztíženo vykopem pro vodovod. Bude se dělat o něco později.
Rybníky – na Ovčírce. V posledních dnech jsme udělali rybník další a snaha je, aby rybníky
nám v budoucnu přinesly užitek.

Škola – nepodařilo se nám zajistit přístavbu školy. Situace je nadále krajně nepříznivá.
Telefonní ústředna – nebyla dohotovena i když stavebně je dokončena Dokončení úplné
je však otázkou několika málo dnů.
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Po 9. měsících, říká s. Kubáň, jsem si nepředstavoval tak malou účast. Mrzí mě to trochu.
Ke každé práci je třeba i morální podporu. Těžko se staví, těžko se dělá, když není ani te
snahy ani té rady. Je však přece jenom nutné vyslovit velké řadě našich občanů poděkování za
pomoc, spolupráci a pochopení vůči národnímu výboru.
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Hovoří dále tajemník s. Omelka:
Jistěže má každý svoje důvody, proč dnešní aktivita našich poslanců je na bodě mrazu.
Komise finanční a plánovací je komisí vzorovou. Pravidelně zasedala a řešila úkoly.
Komise stavební se snažila, měla celou řadu problémů, ale někteří její členové celou řadu
měsíců nepracovali.
Sociální komise, kulturní komise, komise pro veřejný pořádek. Pracují průměrně, avšak
oproti loňskému roku se projevil pokles.
Činnost rady přes potíže a nedostatky, které jsme měli, je nutno hodnotit kladně.
S každým poslancem, u kterého se projevíl pokles aktivity v průběhu druhého pololetí bude
přes národní frontu proveden pohovor, aby nestraně se vyjádřil, zda chce nebo nechce
v národním výboru pracovat. Národní výbor navrhuje 3 skupiny. Každá skupina provede
pohovor s určenými poslanci. Výsledky těchto pohovorů budou shrnuty v radě NV a na
základě těchto pohovorů budou provedeny případné změny v národním výboru.

Chov laborantních myší.
Z původního hospodářského stavení Leopolda Slívy se stal závod, kde se chovají myšky
pro výzkum. Je zde výrobní jednotka, která je součástí národního podniku „VELAZ“ (t.j.
velkochov laborantních zvířat) Praha.
Začínali zde 4 pracovníci a nyní jich zde pracuje už 8. V průběhu roku 1970 se má přibrat
ještě pečovatelka. Znamená to pro Šumice zlepšení zaměstnanosti žen. Zvířátka se dodávají
většinou domácím spotřebitelům pro výzkum. V budoucnu mají být navázány styky s Vídní a
Berlínem. Chovají se věšinou myši bilé a část černých. Je zde dbáno o úzkostlivou čistotu a
velká péče je věnována přípravě krmiva pro myší. Peče se pro ně tzv. „perník“ krmivo
vitaminové je peletováno, do špalíčků). Zaměstnanci se musí sprchovat, a musí dbát přísné
sterility při ošetřování myší. V prvním roce se chovalo 30.000 zvířat a nyní je jich 84.000 ks.
Roční tržba za myši činí cca 750.000 Kčs.

Výstavba v obci.
Obec Šumice se neustále zvelebuje. Přibývá nových domů po vesnici, jednotné
zemědělské družstvo dokončilo stavby 4 byt. jednotek. To je v Šumicích první dům, pro více
rodin. S výstavbou nové čtyřbytovky se započalo. Ostatní výstavba JZD je popsána na straně
135.
27. září ve 13 hodin se započalo s výkopem vodovodu pro vesnici. 4. října se dělala
shybka přes dráhu a přes zimu se kopal výkop přes vesnici. O stavbách veřejných je
několikráte zmínka v zápisech z plén místního národního výboru.

OBYVATELSTVO.
V Šumicích je 426 domovních čísel. Občanů je 1737. Podrobnější zmínka o obyvatelstvu
Šumic viz na straně č. 154. Narodilo se 40 dětí, z toho: 22 chlapců
18 děvčat.
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Svateb bylo celkem 12 na MNV, z toho 6 cizích tj. Rudice a Nezdenice. Zlaté svatby byly
dvě. Milko Cyril a Františka a John Leopold s manželkou Terezií.
Pohřbů bylo 29. Zemřela také nejstarší občanka, Bachůrková Anna, narozená v roce 1874.
Na její místo postoupila Brumovská Marie, která se narodila v roce 1879.
Mezi pochovanými jsou také dva zabití pracovníci JZD. Velecký František č. 82, který
vezl koňským spřežením obilí do mlýna na šrot a Jančařík Ludvík č. 62, který při sekání
kukuřice na siláž spadl při řezání kukuřice do stroje. Rok jeho narození je 1920. Je to také
nejmladší občan ze zemřelých. Stalo se to 9. září 1969.

Vzpomínka na povodeň z roku 1919.
Letos v červenci to bude 50 let, co Šumičany postihla velká katastrofa. Povodeň úplně
zničila přes 70 rodiných domků a další stovku značně poškodila. K tomu ještě hospodářské
budovy a úrodu nacházející se na polích v povodí řeky Olšavy. Bylo zdrcující hledět na
zbořené domky, z nichž trčely zlámané krovy. Mladá republika však nedala zahynout našim
občanům. Státní stavební správa se postarala o to, že ještě tentýž rok byla většina rodinných
domků znovu postavena. Takže mnozí občané byli v zimě, byť i skromně pod vlastní
střechou. Dnes je už málo původních domků se žůdry a první fasádou. Doba si vynutila
rekonstrukci. Ale základ je původní. Nebýt státní stavební akce, málokterý občan by si sám
mohl pomoci, snad jen za dlouhou dobu šetření.
(Vzpomínku pro „Jiskru“ napsal 74 letý profesor SPŠS L.K. z Uh. Hradiště.)

Lékařské hromadné prohlídky.
V měsíci
únoru bylo hromadné snímkování ze štitu ve zdravotním středisku
v Nezdenicích. Tomuto snímkování se občané podrobují už několik let. Jsou zde odhalovány
plicní choroby – TBC, kterážto nemoc však už je téměř zlikvidována. Ti občané, u kterých se
najde nějaký nález jsou vedeni v evidenci polikliniky Uherský Brod a pravidelně kontrolováni
a posíláni na léčení. Často se zde odhalí i choroby srdce.

Cikánská otázka.
26. dubna měl pohřeb cikán Antonín Daniel. Na místní hřbitov jej doprovázel průvod
cikánů z okolí, kteří byli pěkně v černých oblecích nastrojení. I pár místních tetiček z dolního
konce jej doprovázelo.
Současný stav k rodině cikánů Danielů je velmi vážný. Lidé jsou pohoršeni nad jednáním
mladistvého Richarda, který přepadl mladou dívku v Bojkovicích, stloukl ji a buď ji i
znásilnil, nebo alespoň určitě se o to pokoušel. Dostal za to 7 let vězení. I jeho bratr, starší
Antonín je ve vazbě, matka jejich napadla příslušníka VB, takže také ji čeká trest.
Na začátku měsíce června se cikáni od nás k radosti občanů odstěhovali, když nepomohly
prosby na MNV, aby dostali nový byt. Jejich obydlí totiž jim takřkaa spadlo na hlavu. Také
kluci z rozhořčení nad činem Richarda doslova jednou v noci kamením barák cikánů
vybombardovali.
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Činnost sboru pro občanské záležitosti.
Letos bylo uvítáno do života 35 dětí. 12 sňatků, z toho 2 jen na MNV. Bylo vzpomenuto
14 jubileí u příležitosti mezinárodního dne žen. Čtyři návštěvy u přestárlých byly v domě.
2 zlaté svatby – 23. února manželé Milkovy č. 297 a 25. května manželé Johnovi.
Dvě zlaté svatby byly na MNV, shora uvedené, a dvě doma.

Veřejná knihovna:
Rok 1968

Rok 1969.

1558

1.329

z toho dospělí: naučná literatura

396

60

krásná literatura

830

636

mládež: naučná literatura

34

42

krásná literatura

298

591

Počet čtenářů celkem

164

154

Z toho děti do 15 let

80

75

Počet výpůjček celkem
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V roce 1968 je největší počet výpůjček za posledních 15 let.
Počet knih v roce 1969 v místní lidové knihovně:
naučná literatura pro dospělé…….412
krásná literatura pro dospělé……..903
naučná literatura pro mládež………34
krásná literatura pro mládež……...331
Celkem je v knihovně knih………………....1.680
Knihovníkem a už dlouholetým je místní učitel Kandrnál. V roce 1969 přibylo 122 knih.

Náboženský život v obci:
V letošním roce byly dvě významné události v Šumicích. Primiční slavnost šumického
rodáka Josefa Fremla a druhá slavnost – biřmování.
Bylo pokřtěno 43 dětí, 7 párů manželských oddáno a 29 občanů církevně pohřbeno.
Na velikonoce bylo cca 1.000 sv. přijímání. Bylo konáno tzv. tridum, to znamená, že po tři
dny bylo večer v kostele kázání, mše svatá a třetí den společná sv. zpověď a sv. přijímání.
Bylo však v tyto dny velice málo dětí a mladých v kostele.
1. června bylo první sv. přijímání dětí. Bylo jich 25. Vyučování náboženství navštěvuje
208 dětí. Z Nezdenic a z Rudic ani jeden nechodí do náboženství. U vánoční sv zpovědi bylo
cca 750 věřících. Za celý rok bylo 12.443 sv. přijímání. Oproti roku 1968 je to cca 3.000
méně.
18. května byla pouť na Velehradě. Jelo se od kostela autobusem. Během roku se konaly
sbírky na opravu kostela a také na seminář v Olomouci – 22. června.

Primice v Šumicích.
13. června byla v Šumicích neobyčejná událost – primice P. Josefa Fremla, naroz. r. 1928.
Byla to vskutku neobyčejná událost, neboť ani ti nejstarší občané si nepamatují, že by kdy
primice v Šumicích vlastně šumického rodáka byly. Téměř každý tento den očekával
s napětím, ale jistě nejvíce ze všech primiciant sám. Pamatuji se na něho, chodil do místní
obecné a měšťanské školy, na víc rodiče neměli. Po čase sám ze svého rozhodnutí stát se
knězem vstoupil do gymnasia k salesiánům, kde pokračoval v bohosloví. Jak těžko mu matka
sháněla alespoň tu nejnutnější výbavu. Když byl už nedaleko cíle, klášter byl rozpušten a P.
Josef Freml odešel do zaměstnání. Celou dobu však toužil po svém povolání a dočkal se.
Poslední dobu před dokončením studií působil jako učitel v pomocné škole na Ostravsku.
12. července – v sobotu jsme jej vítali na Dolním konci a průvodem vedli do kostela.
V průvodě bylo napočítáno 90 chlapců, p. faráři, i předseda místního národního výboru, za
což pak snad dostal na okresním národním výboře důtku.
P. Josef Freml byl překvapen takovým množstvím občanů a řekl. „Jsem překvapen a
přiznám se, že si to ani nezasloužím. Avšak vím, že to neděláte kvůli mojí osobě, ale kvůli
svatému kněžství, kterého si tolik vážíte.“
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Na Dolním konci byla slavobrána i u kostela a dům u Fremlů byl zvenčí vyzdoben liliemi.
V neděli 13. července:
Před domem hned ráno vyhrávali muzikanti. Od kostela až po dům, všude bylo plno lidí.
Průvod kněží, asi 8 jich bylo, družičky a mládenci, kteří nesli 4 korouhve se od kostela ubíral
k domu primicianta. Muzikanti hráli mariánské písničky a hasiči dělali pořádek. Družičky
zůstaly před domem, důstojní páni vešli do domu. Tam měl krátkou promluvu náš pan farář.
Urývek z jeho řeči. „Bůh Vás zkoušel obětmi, kéž Vás také ve Vašem povolání utvrdí.
Přesazoval Vás z místa na místo, až konečně dnešní den pro Vás rozkvetl. Loučíte se
s domovem, dáváte domovu sbohem, domů sice někdy přijedete, ale čeká na Vás práce. Přeji
Vám slovy Dona Boska, který říkal – <<Bože, dej mně duše, ostatní si ponech.>> Kéž Vám
Bůh pošle hodně duší, hodně farníků a kéž tato Vaše cestička je poseta požehnáním.“ Pak
mluvil sám primiciant k rodičům:
„Milý tatínku a maminko, jak Vám mám poděkovat za Vaše oběti, za Vaše modlitby, za
všecky starosti, které jste pro mě snášeli. Slova, to je málo, slova nic nejsou, ale přistupuji
k oltáři a slibuji, že budu při každé mši sv. na Vás pamatovat. Pán Bůh Vám za všecko zaplať
a prosím Vás o požehnání.
Mluví otec: „Synáčku, dávám ti své otcovské požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého a buď dobrým knězem. A že jím budeš, jsme plně přesvědčeni a ať tě doprovází po
celý Tvůj život Královna nebes, Panna Maria, pomocnice křesťanů i se sv. Donem Boskem.
Za vlastní maminku ti dá požehnání maminka druhá“ (Pozn. Matka P. Fremla zemřela a otec
se podruhé oženil. Druhá matka se však o nevlastní děti starala jako o svoje) Také matka
udělila novosvěcenci požehnání. Pak družička přivítala P. Fremla. Alespoň něco z její řeči:
„Důstojný pane, jménem obce celé, vítám Vás z duše vřelé. Přijměte ten projev naší sympatie,
lásky, oddanosti. Buďte zdráv i všichni ti, co Vám k dosažení něžství pomáhali“. Pak se celý
průvod odebral do kostelní zahrady, kde byla mše svatá. Lidu bylo tolik, že nebylo možno ani
spočítat, kolik jich je. Někteří šli i mimo průvod rovnou do kostelní zahrady, aby si chytli
místo blízko oltáře. I předseda a JZD ing Sučka i s účetním byli tuto neděli v Šumicích a
s manželkami. Auto s ampliony bylo postaveno v zahradě, aby bylo dobře slyšet co se u oltáře
mluví. Oltář pod kaštany u hlavní brány postavili tesaři a v neděli skoro ráno jej sestřičky
vyzdobily. V pozadí oltáře byly dvě státní a dvě papežské vlajky. Primiciant sloužil svoji
první mši svatou obrácen tváří k lidu za asistence několika kněží. Náš pan farář obsluhoval
mikrofon a nejdříve přítomné přivítal slovy: „Pochválen buď Ježíš Kristus. Vítám Vás
všechny na dnešní primiční slavnosti P. Josefa Fremla. Vítám všecky zdejší i ty, co jste přijeli
k nám. Buďte srdečně vítáni. V modlitbách všichni doprovodíme P. primicianta při oběti mše
svaté, kterou slouží na svůj úmysl.“
Pak přednesla družička báseň. Aspoň začátek: „Jsme rádi, že tu chcete s duší vzňatou,
Sloužit mši svatou…………………………….“
Po mši svaté novokněz uděloval novokněžské požehnáni, taktéž i odpoledne. Pohoštění se
odbývalo v kulturním domě. Po vesnici se předem dělala dobrovolná sbírka. Peníze se
odevzdaly rodičům novokněze, aby snáze unesli starosti s tak velkým pohostěním. Bylo
opomenuto podotknout, že z domu vedly novokněze družičky ve věnci, uvitém z krušpánku a
lilií.
Novokněz sloužil svoji první mši svatou ke sti Dona Boska. Po mši svaté poděkoval P.
Josef ještě jednou rodičům a všem, kteří mu pomáhali ke kněžství i těm, kteří se zasloužili o
dnešní slavnost. Vyslovil přání, aby P. Bůh povolal další chlapce ke stupním oltáře.
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Hymnou papežskou i státní byly dopolední oslavy ukončeny. Musím nakonec ještě
poznamenat, že P. Josef Freml byl v tento den jistě šťastným, že konečně dosáhl toho, po čem
toužil a co hledal. To usuzuji z jeho rozzářených očí. Vyzařovalo to z celého jeho pohledu,
z celé jeho tváře.

Biřmování:
Za týden po primicích jsme měli další slavnost, biřmování. Svátost biřmování přijalo cca
500 věřících. 200 dětí a 300 dospělých. Svátost uděloval pan biskup litoměrický Sť. Trochta.
Vítali jsme jej zase na Dolním konci, odkud do kostela pan biskup se uprostřed průvodu vezl
v opentleném starodávném kočáru, koňmi taženým. Přivítali jsme ho chlebem a solí a
šumickým krojem. Panu biskupovi se to líbilo. Říkal: „Když Vás tak vidím, zdá se mi, že
jsem v opravdové slovácké vesnici. Šumné kroje, kočár a mně se zdá, že jsem se vrátil do
doby svého mládí, kdy jsme také vítali biskupa. I zpěv náš se mu líbil. Také říkal, že se při
zpěvu vrací do doby svého mládí. Tentkrát byl kostel duší a srdcem celé obce. Žilo se naplno
životem víry a myslím, že se vracíme nazpět. Nepotřebujeme se vrátit k tomu co je špatné, ale
mravnost budeme potřebovat stále. Myslím, že sv. Cyril a Metoděj by dnes měli radost, na
druhé straně si však myslím, že jste měli hodně práce a že si toho ani nezasloužím. Já jsem
chlapec z Valašska z chudé vesnice a patřil jsem do hejtmanství Uherskobrodského, takže
v minulosti máme cosi společného. Jít ve znamení sv. Cyrila a Metoděje neznamená jen se
k němu hlásit, ale jej uskutečňovat v životě, vést dobrý život. Mám rád Slovácko pro jeho
srdečnost, upřimnost a také že zůstává věrno víře svatých otců. Děkuji Vám ještě jednou za
Vaše milé přijetí a nakonec si vzpomínám, že jsem přes Šumice jezdíval dráhou a že jste měli
učitele Vaňka. Jeden se stal knězem. P. Vaněk“. Toto vše bylo v sobotu. V neděli uděloval
pan biskup svátost biřmování, měl mši svatou a kázání. Po obědě na faře odejel ještě do
kterési farnosti udělovat zase sv. biřmování. Po hrubé mši sv. se rozloučil před farou
s věřícími a přijal od nás malé dárky, aby mu připomínaly Šumice. Zjistil, že v Šumicích je
hodně zedníků, tak už si je najímal do Litoměřic na opravu kostela. Několik jich tam skutečně
i jelo.

Divadlo.
Také letos osvětová beseda zařídila předplatné na divadla. Avšak zájem poklesl. Bylo to
druhé předplatné v Šumicích.
22. únor 1969:
Národopisný večer – učinkuje slovácký soubor „Olšava“ z Uherského Brodu
s programem, úspěšným doma i v zahraničních zájezdech.
30. duben 1970:
Divadelní hra: Truchlící pozůstalí. Byla to komedie jugoslávského autora
Branislava Nušiče, ale v Šumicích se to moc nelíbilo.
18. říjen 1970:
Slovácké divadlo z Uh. Hradiště sehrálo hudební komedii od Georgese
Feydeau „Brouk v hlavě“
15. listopad 1970:
Slovácké divadlo Uh. Hradiště – hra J. K. Tyla – „Paličova dcera“.
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7. prosinec 1970:
Estráda brněnských umělců „Moře humoru“

Oslavy Mezinárodního dne žen.
7. března družstevníci oslavili MDŽ v kulturním domě. Členky JZD dostaly bomboniery.
9. března oslavily děti že školy MDŽ v kulturním domě. Zahrály maminkám také divadelní
hru.

Šumické hody.
Pořadatelem letošních hodů je dechová hudba Olšavanka a tělovýchovná jednota Sokol
Šumice.
Sobota 13. září:
V 17.00 hodin přivítání rakouské dechové hudby před kulturním
domem.
V 19.30 předhodová veselice – hraje soubor ZK Bojkovice.
Neděle 14. září:

6.30 hod. budíček s dechovou hudbou St. Katherain.
13.30-14.30 – koncert dechové hudby rakouských hostů.
14.30 – měl být turnaj v kopané ženských jedenáctek ze Šumic, Ostr.
Nové Vsi a Dol. Němčí. Ženy však se všecky nedostavily.
18.30 – velká hodová zábava. Hraje rakouská dechová hudba, šumická
dechová hudba Olšavanka a Lidový soubor z Újezdce u Luhačovic.

Rakušané opláceli návstěvu našich hudebníků, kteří vloni byli zase u nich. Také na
slavnou hrubou mši svatou všichni rakouští hosté přišli a pan farář je v jejich řeči přívítal
v kostele.

Konec masopustu – fašank.
Letošní fašank v Šumicích měla pod patronátem osvětová beseda a jednotné zemědělské
družstvo. Fašankový průvod vedl ženich s nevěstou, kteří měli hlavní kasu. Za nimi vyhrávala
kapela JZD a pak nasledovaly ostatní maškary. Pracovníci osvětové besedy chodili
s průvodem masek jako pořadatelé přes celou vesnici. Z Brna přijeli pracovníci od televize a
snímali televizní kamerou šumický fašank. V březnu se šumičané mohou uvidět v televizi.
Maškary mavštívily i faru a i do školy je s. ředitel pustil. To bylo pak ve škole řevu, že to bylo
slyšet až na nádraží. Také děcka z mat. školky se přisly podívat. Večer byla v kulturním domě
masopustní zábava.

Plesy a taneční zábavy.
Letošní plesová sezona byla trochu chudší než jiná léta. Ani myslivci nepořádali svůj
tradiční a u občanů oblíbený ples.
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Požárníci pořádali ples 11. ledna. Jako obvykle, tak i letos prodávali vstupenky předem po
vesnici a zároveň dělali domovní prohlídky komínů.
17. ledna byl ples rodičovského sdružení.
15. února – maškarní ples. Pořadatel: Tělovýchovná jednota Sokol. K tanci a poslechu
hrála Krhůtkova kapela.
Doktoři a veterináři z okolí měli letos u nás svůj ples. Líbilo se jim u nás. Doktor Ficek ze
zubního střediska v Nezdenicích přišel potom ještě jednou na šumický ples.
6. dubna – velikonoční zábava.
Předmájová veselice v předvečer prvního máje byla oslavou 1. května.

Draní peří.
Letošní zimu se sedralo v Šumicích tolik peří, že se scházelo až 20 draček. Občané si
hodně peří nakoupili na Slovensku.

Počasí.
Leden: První polovice ledna byla poměrně chladnější Mrazy přes -10°i sněhu trochu udrželo.
Ke konci měsíce se začalo oteplovat.
Únor: Začátek února byl velice teplý, zvláště svátek Hromnic. 2. únor byl pěkným, slunným
dnem. Ale už 5. února se začalo ochlazovat a 11. února mrazy stouply na -17°. I sněhu trochu
napadlo. Konec února však byl vlhký a bláta hodně.
Březen: 1. března -1°. Přes den pošmurno. Celý měsíc byl sychravý. Ranní mrazíky byly
časté.
Duben: Začátek dubna začal rannímy mrazíky. Přes den bylo pěkně teplo a od 10. 4. se
oteplilo i v noci. Bylo však sucho. Ke konci dubna bylo až přes – 20° tepla přes den.
Květen: Teplo, až letní vedra. Až +31°. 20. května došlok ochlazení, v noci až k bodu mrazu.
Konec května byl hodně teplý, avšak velice málo deště. Bylo sucho.
Červen: První polovina měsíce června sucho a teplo, až ve druhé polovině měsíce začíná
přeprchávat.
Srpen: Pěkné letní počasí, avšak málo deště.
Září: Suché a teplé počasí trvá nadále i v tomto měsíci.
Říjen: Přes den bylo v tomto měsíci velice teplé, avšak suché počasí.
Listopad: Až do 18. listopadu bylo teplé a suché počasí. 19. listopadu konečně prší a 27.
listopadu první sníh a mráz. 30. listopadu ukazuje teploměr -7°.
Prosinec: Mrzne, sněží, sychravé počasí.

Z deníku veřejné bezpečnosti
1.) Zapálilo uzené: V plamenech se 18. 3. probudil rodiný domek Rudolfa Šidly 134.
Prohořel strop, oheň odnesl celou střechu, ve chvilce vznikla škoda 25 tisíc korun.
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Viník byl brzy dopaden v místě, kde se udilo maso. Komín byl přestavován z maznice
a protže to bylo, už v roce 1920, během doby se stěna sesula, praskl i nový komín a
štěrbinou létaly jiskry do prostoru nad stropem.
2.) Pět litrů slivovice se ztratilo z půdy jednoho domu v Nezdenicích. Pachatelem byl na
pití ještě příliš mladý žák 9 třídy ze Šumic.
3.) Zloděj usnul. Do hostince v Šumicích se vloupal Frant. M. z Nezdenic. V meziskladě
odcizil 682 Kčs litr vína, litr borovičky a půl litru vodky. Tu na místě vypil a zmožen
usnul za nálevním pultem, kde ho zadrželi příslušníci Bezpečnosti. Pachateli je 42 let
a byl právě ve stavu nemocných.
4.) K smrtelnému úrazu došlo na JZD. Kočí JZD František Velecký navážel koňským
potahem krmivo do kravína. Při najíždění ke dveřím přípravny vjel na svah a povoz se
převrátil. Kočí vypadl na betonovou podlahu jímky a při převozu do nemocnice
zemřel.
5.) V září sklízeli družstevníci kukuřici na siláž a při práci v chodu stroje, který žne a
zároveň řeže kukuřici, Lud. Jančařík spadl do tohoto stroje a na místě byl mrtev. Bylo
mu 47 let.
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Rok 1970.
Hospodaření jednotného zemědělského družstva
Výměra půdy a členská základna:
Výměra společné půdy v ha bez záhumenků – zemědělská……………..1.033 ha
– orná………………….….813 "
Výměra půdy záhumenků

– zemědělská…………..…104 "
– orná………………….…..87 "

z toho výměra společ. záhumenků – zemědělská……..59 "
– orná…………...………....59 "
Počet záhumenků celkem……………….......– 227.
z toho společných…………………………...– 171
Počet zemědělských závodů sdružených v JZD – 220
Počet členů celkem………………………………214.
Pracovní účást v JZD a odměny podle kategorií pracovníků:
Počet prac.

Vyplaceno

Počet

Počet odprac.

Kategorie pracovníků:

celkem:

celkem:

prac. jedn.

Dnů.

Družstevníci

193

3.159

140.341

49.627

z toho ženy

120

1.693

Pomáhající

47

225

z toho ženy

26

104

Brigádníci a příl. pracující

57

71

30.588

Zaměstnanci –

Traktoristé (z družstevníků
a pomáhajících)

19

řidiči nákl. aut a závozníci

2

kočí

5

ost. pracovníci rostl. výroby

46

ošetřovatelé dojnic

25

ošetřovatelé ostatního skotu

6

ošetřovatelé prasnic

1

ošetřovatelé ovcí

1

ošetřovatelé drůbeže
ost. pracovníci živoč. výroby

13
6
147

10.146

4.263
2.263

3.230

1.131

Pracovníci přidružené výroby

7

Pracovníci v dílnách a řemeslníci

3

Pracovníci stavebních čet a skupin 28
Pracovníci v zařízeních pro pracující 1
Technicko-hospodářští pracovníci
Ostatní pracovníci

20
9

Pracující důchodci:
Počet prac. důchodců

Celkem

101

: z toho ženy

64

: z toho přechodně pracující 77
z toho ženy

55

Nepracující členové JZD……………..37 z toho je 31 důchodců.
Rozdělení sklizně:
Sklizeň

Určeno jako

Určeno

Vydáno
na PJ.

celkem

Prodáno:

osivo, sedba:

jako krmivo:

q

q

q

q

Plodina:

q

Pšenice

7.367

4.769

590

1.283

725

Ječmen

3.913

2.744

450

419

300

Brambory

767

767

-

-

-

Mák

105

105

-

-

-

Mechanizace pěstování a sklizně hlavních plodin:
Sklizeň pícnin vysokotlakým lisem……..…12 ha
Sklizeň sběrací řezačkou na dosoušení….…55 ha
Přímá sklizeň obilovin sklízecí mlátičkou 509 ha
Spotřeba průmyslových a statkových hnojiv.
Spotřeba v q čistých živin
Celkem:

dusíku
N

3.761

1.510

kys. fosforečné
P2O5

1.089
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drasla

chlévská mrva

K2O

vt

1.162

3.403

Obrat stáda skotu, prasat a ovcí v kusech:
Skot

Prasata

celkem: z toho krávy

celkem: z toho prasnice

Stav k 1. 1. 1970

395

167

přírůstek: narozením

241

122

nákupem

569

102

převodem do stavu plemenice

225

Ovce

43

274

x

60

x

1

x

Přírůstek celkem

810

60

224

1

-

Úbytek – dodávky jatečných

518

35

152

42

-

ostatní dodávky a prodej

134

217

2

87

uhynutí

99

-

18

-

-

Úbytek celkem

751

35

387

44

87

Stav k 31. 12. 1970

454

250

-

187

4

Mléka bylo vyrobeno 58.378 litrů – to je v průměru 3.500 litrů na dojnici. Toho bylo
dosaženo důslednou péčí o skot. Zvláště výběrem černostrakatých dojnic.

Fond odměny dle jednotlivých roků:
Rok 1967……………….2,261 000 Kčs
1968………………2,848.000 "
1969………………3,026.000 "
1970………………3,455.000 "
Hodnota majetku v roce 1969…….14,686.000 Kčs
v roce 1970…….15,835.000 "
Hodnota pracovní jednotky……….18 Kč vypláceno
+ naturálie
+ dovolená
20,50 Kčs činí hodnota
pracovní jednotky celkem.
Rostlinná výroba se stává čím dál tím více základnou pro živočišnou výrobu. Soustavně se
provádí úprava bonů, využívá se mechanizace komplexních linek. Máme dostatek siláže a
sena. Využívá se hebrecidů na ničení plevele.
Dosud se však plně nedaří včasný výsev v agrotechnických lhůtách.
Zaorávání slámy představuje snížení nákladů a doplňuje půdu organickými látkami a
hnojivy.
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Rozhodující postavení má živočišná výroba, která má více jak 60% podílu na činnosti
celého JZD.
Růst živočisné výroby byl dán vyšší užitkovostí zvířat. Denní dojivost je 9,80 litru na
dojnici. V rámci okresu jsme na druhém místě.
Rovněž drůbeží maso bylo úspěšné. Výrazný krok dopředu jsme udělali v mléce. To co
jiní udělají za 10 let, my jsme dokázali za 4 roky. Černostrakaté dojnice nadojí přes 5 litrů.
Máme kontrolu užitkovosti I. stupně. Je zavedeno uznávací řízení, že naše stádo
černostrakaté, které čítá 100 kusů, bude uznáno jako stádo plemenné.
Nákup brojlerů – kuřátek stál 726.000 Kčs. Čistý zisk byl 3,34 Kčs na 1 kg. Krůty daly
čistého zisku 4,48 na 1 kg. Zde však byl vysoký úhyn.
Norci 1 kus stál 626 Kčs. Utržilo se 658 Kčs, tedy 32 Kčs na 1 kusu je zisk.
Ovce – 188.624 Kčs celkové náklady. Tržba činí 194.857 Kčs. Zisk 6.233 Kčs.

Mechanizační skupina.
Mechanizační skupina je základem celého našeho JZD. Daří se pomalu dokompletovat
mechanizační linky. Mechanizační skupina splnila svoje úkoly i přes nedostatek náhradních
dílů. Nedostatek náhradních dílů je problémem několika roků.

Stavební skupina.
Stavební skupina byla zaměrena na práci na farmě:
Přístavba haly pro drůbež,
přístavba posklizňové linky,
norčí farma,
oprava kravínu,
betonové cesty,
kuchyň,
ozelenění farmy.
Stavební skupina má zásluhu na tom, že naše JZD se v rámci okresu umístilo na I. místě
„Nejlepší pracovní prostředí“ Byla dokončena také dostavba dvou čtyřbytovek a zahájena třetí
čtyřbytovka.

Péče o lidi
Bylo pamatováno na vyročí drustevníků a venovány jubilantům darkové koše v hodnotě
120 – 170 Kčs. Žádosti těch, co odcházejí do důchodu jsou včas vyřízeny.

Nemocnost
Nemocnost činí 2,38%. Největší nemocnost připadá na leden, únor, březen.

Schůzování:
Bylo 9 schůzí představenstva s 90% účastí. Členské schůze byly jenom 3.
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Kontrola docházky do zaměstnání.
Někteří pracovníci podceňují úlohu blinkaček. Převážná část pracovníků píchá odchod a
příchod do zaměstnání. Někteří však píchají za druhé. Bude se to trestat.

Družstevní kázeň:
Byla porušena družstevní kázeň. Byli jsme nuceni trestat některé družstevníky za
nedodržení pracovní kázně. Každá škoda, kterou pracovník zaviní lajdáckovstvím a
nešetrností, musí být viníkem družstvu uhražena.
V poslední době se našly 3 pytle cementu, schované pod konbajnem, které si někdo ukradl
na družstvu.

Výnosy rostlinné výroby.
Hrubá produkce plán: 3,702,000 Kčs, splněno 3,650.000 Kčs.
Tržní produkce plán 2,428.000 ", splněno

2,351.000 "

Nesplněno, protože plodiny, hlavně mák byly poškozeny.
Zrniny byly nasety na 567 ha to je na 65,1% z plochy celkové.
Pšenice naseta na 345 ha, namláceno 7.778 q to je 22,5 /ha.
Ječmen byl na ploše 187 ha

"

4.567 q

" 24,4q/ha.

Porosty byly zapleveleny ovsahou.
Za Komenskou dala pšenice z 1 ha 43,7q, u Blaně 34,7 q ha.
Obiloviny se stávají v našem družstvu výchozí plodinou.
Brambory byly na ploše 6,11 ha.
Sklizeno bylo 767 q, to je 125,6 q za 1 ha.
Úzký výnos byl zapříčiněn nedostatkem kvalitní sadby. Museli jsme sadbu nakoupit v Polsku.
Sadba však byla napadena hnilobou a strupovitostí.
V roce 1971 má být brambory osázeno 20 ha. Sadbu však nemáme zase dobrou.
Cukrovka na ploše 24 ha, sklizeno 9.774 q – 398 q z 1 ha a
422 q chrástu "
Na Trhanci byl výnos 321 q z 1 ha a v Krůžku 510 q z 1 ha.
Pro rok 1971 bude od pěstování cukrovky upuštěno.
Krmná řepa – 12 ha, sklizeň 12.960 q to je z 1 ha 824 q. I krmná řepa se nebude pěstovat.
Mák – 25 ha, sklizeň 105 q. (5,3 q z 1 ha).
Nízký výnos zaviněn opožděným setím. Selo se až v květnu, protože se muselo počkat až
vyschnou močály. Značná část plochy poškozena během vegetace záplavami. Vezmeme-li
v úvahu tyto okolnosti je sklizeň obstojná.
Kukuřice na siláž – 38 ha a výnos z 1 ha 394 q.
Víceleté plodiny – 203 ha – skližen z 1 ha 307 q.
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Stabilizační půjčky.
Na stabilizační půjčky pro vystavbu rodinných domků bylo vyplaceno 566 tisíc (od té
doby, co tyto půjčky existují) Bylo jednotlivcům vypláceno po 20 až 40 tisících Kčs.

Rozloučení s. Leopoldem Johnem. č 191.
Obětavý pracovník Leopold John se dožívá 78 let a od začátku JZD v něm poctivě
pracuje. Nyní se vedení JZD rozhodlo na jeho místo skladníka umístnit mladší sílu.
Dědečkovi však se zahálet ještě nechce a když mu odevzdali dárkový koš a diplom tak říká:
„Považuji, že nejsem ani hoden toho uznání, jakého se mně dostalo. O mně se říkalo: Ten
dědeček je ale puntičkář. Moje stanovisko bylo, dát všem co jim patří, ale předávt ne. Však já
ještě na farmu za Vámi přijdu.
Zemědelství začíná být řízeno centrálně. U nás přijde k soustředění 500 kusů krav.
Budeme pěstovat jenom obilí a pícniny. Brambory jsme však museli vzít, protože lidem se
chce jíst.

Přehled o mzdách a spotřebě materiálu.
Plán:

skutečnost:

2,739 tis Kčs

3,151.000 Kčs

Jednorázové premie družstevníků

150.000 "

304.000 "

Spotřeba nakoupených osiv a sadby

231.000 "

276.000 "

Spotřeba nakoupených hnojiv

726.000 "

929.000 "

Spotřeba pohoných látek a mazadel

375.000 "

385.000 "

Spotřeba chem. ochr. prostředků

152.000 "

110.000 "

Spotřeba nakoupených krmiv

2,469.000 "

2,827.000 "

Nákupní cena zvířat

2,060.000 "

2,747.000 "

Spotřeba stavebního materiálu

220.000 "

478.000 "

Náhradní součástky při opravách

271.000 "

542.000 "

Spotřeba ostatního materiálu

194.000 "

242.000 "

Zakladní odměny družstevníků

Žňové práce:
Letošní nepříznivé podmínky způsobují protahování žňových prací a vážně ohrožují
sklizeň i hodnotu obilí. Pracuje se za velmi ztížených podmínek a to jak vlivem počasí, tak i
nedostatkem nahradních dílů pro kombajny. Přesto však naše JZD splnilo mezi prvními
v okrese povinnou dodávku obilí státu.

Socialistický závazek družstevníků
K 25 výročí osvobození Československa Sovětskou armádou je závazek zvýšit hrubou
zemědělskou produkci proti roku 1969 v roce 1970 o 20,8%. Tento závazek vychází
z možností JZD, které chce dosáhnout především dobrých výsledků v rostlinné a živočišné
výrobě. Hlavní pozornost bude věnována výrobě mléka. Zde chtějí dosáhnout na krávu 3.500
litrů. Další program je zaměřen na výrobu masa. Pracovní a životní prostředí bude zlepšeno
úpravami šaten v kravíně 192, ve střediscích drůbeže, u kravína III upraví hnojiště a příjezd,
přibude zhruba 500 m² zelené plochy, vysadí keře a upraví jídelnu.
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Na úseku kulturní a sociální činnosti odjede 30 osob na krátkodobou rekreaci. Při
životních jubileích družstevníků věnuje JZD družstevníkům věcný dar v hodnotě 150 Kčs. Při
uzavření sňatku obdrží pracovník 1000 Kč a prase.
Na zájezdy s odbornou tematikou určili v Šumicích částku 16.000 Kčs.
Na podporu mladých bude dobudována nová čtyřbytová jednotka a další bude započata
ještě v letošním roce.
Závazek je plněn.

Veřejná činnost v obci.
Dosavadní složení národního výboru trvá. Je prodlouženo volební období. 4 poslanci
požádali o uvolnění – 3 muži a 1 žena.
Několik ukázek ze schůzí nár. výboru:
Národní výbor se především zabývá vystavbou vodovodu, domu služeb. Předseda
národního výboru navštívil všecky práce schopné důchodce a u všech docílil závazek
odpracovat pro obec 10 dnů.

Veřejné osvětlení:
Z 88 prozatimních světel bude 31 až 32 světel výbojkových.

Nákup auta:
MNV koupil auto Garant z vyřazovky za 6.000 Kčs + náhradní díly za 9.000 Kčs.

Postřik ovocných stromů:
Vzešel návrh postříkat ovocné stromy v celé dědině, protože většina stromů je
zanedbaných.

Československý červený kříž:
Zde se podařil velký kus práce. Znovu bylo získáno 193 členů. Je to jedna z největších
organizací v současné době v okrese.

Filmový festival:
Od 1. 3. je zahájen filmový festival. Je pořádán přesně v době 15 let od zahájení promítání
kina v naší obci.

Slavnostní schůze MNV 2. 5. 70
u příležitosti 25 výročí osvobození.
Na zahájení schůze vystoupilo při kulturní vložce 50 dětí zdejší školy. Projev přednesl
předseda MNV s. Kubáň Stanislav: „Před 25 léty dozněl výbuch granátů a opustil poslední
německý voják naši obec. Pamětníci těch chvil vzpomínají jako na svoje znovuzrození. Do
naší obce vstoupila rumunská a za ní sovětská armáda. Naše obec a celá naše vlast začínala žit
s pocitem svobody. Vraceli se nám občané z koncentračních táborů a z Německé říše.
Věnujme vzpomínku těm, kteří nedožili.
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Dík a uznání patří všem členům národního výboru. Z vděčnosti byl zbudován nový
pomník padlým a nezvěstným i umučeným občanům. Pak byla zbudována čekárna ČSD,
obecní rozhlas, kanalizace. Nutno podtrhnout činnost národního výboru. Byl dán základ
k přestavbě naší silnice. Byla zbudována silnice v Mrtvé uličce a upraven a přestavěn místní
hřbitov. To se všecko zbudovalo velkou obětavostí občanů. Také obydlí doznala velkých
změn. Pokročila výstavba nových bytů, jejich vybavenost, konsolidací JZD neustále stoupala
úroveň všech občanů, což je patrno hlavně z počtu aut a vybavenosti našich domácností.
I škola doznala změny. Byla opravena, přistavena jídelna. Stravuje se 150 dětí. Postavena
polytechnická dílna, tělocvična zařízena, zřízena mateřská školka. Na Šumice malá, ale
v okrese z vesnických školek nejlépe vybavena. Zřízeny betonové chodníky, vybudován
kulturní dům.
V současné době se buduje dům služeb, obecní vodovod, fotbalové hřiště se oplocuje,
hodláme zřídit rekreační oblast, opravujeme rozhlas. Rozšíření počtu učeben musí se stát
budoucím úkolem. Dík patří obětavosti pracovníkům JZD. Šumický katastr dostal novou tvář.
Máme farmu nejkrásnější v okrese. Životní úroveň družstevníků se dostává na úroveň
celostátní. V naší obci byly vytvořeny podmínky k modernizaci hospodářství.

Prodejna potravin a prům. zboží vytvořila lepší podmínky. Pohostinství se také zlepšilo.
60 až 80 jídel se denně vaří pro stravování důchodců. Vlastní důchodové zabezpečení doznalo
velké zlepšení. Toto bylo malé poohlédnutí zpět, kdy obětavostí sovětských vojáků a
ostatních spojeneckých armád byla dána naší vlasti svoboda.“ Na závěr této schůze bylo
uděleno zasloužilým občanům vyznamenaní pamětní medailí a 41 občanů dostalo čestné
uznání.
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Plenum NV – 18. září 1970.
V našem NV byl proveden konsolidační proces. Někteří poslanci byli uvolněni. Za celé
srpnové období nebyl v naší obci ani náznak přestupků.

Hodnocení práce jednotlivých komisí:
Stavební komise a komise pro ochranu veřejného pořádku – ve své práci polevily obě
komise.
Komise kulturní je sloučena s komisí školskou.
Komise místního hospodářství a obchodu nám dělají největší starosti. Do dnešního dne
mají za rok 1970 1 schůzi.
Komise finanční a plánovací je jedna z nejlepších komisí. K této komisi není žádných
připomínek.
Komise stavební má ve své práci s občany hoděn těžkostí.
Komise sociální připravuje zvýšení důchodů od 1. 10. 1970.
Bylo podáno 86 případů. 23 důchodců se stravuje. Bude dodáno 13q uhlí některým
důchodcům zdarma.

Vodovod: 22 června byl spuštěn vodovodní řád. v Šumicích v Mrtvé uličce Botlík Antonín,
Jančář Jaroslav a Jančář Josef o 22 dnů později už měla vodu doma z vodovodního řádu.

Dům služeb:
Není dostatek pracovníků, stavba pokračuje pomalu.

ZÁKLADNÍ

DEVÍTILETÁ ŠKOLA.

Letošní školní rok bylo 371 žáků ve 14 třídách. Škola je jedinou složkou, která se podílela
na oslavách 25 výročí osvobození. V kultuře je škola uspěšná. Zapojili se i učitelé. Byla
uspořádána řada kulturních akcí. Žáci vyhráli v divadle okresní přehlídku a zůčastnili se
oblastní přehlídky. Žáci jsou úspěšní i v kopané a odbíjené.
V letošním školním roce nebylo zvláštních přestupků.
Prospěch až velmi dobrý. Bylo velmi nízké procento propadajících žáků. Byly zhoršeny 3
známky z chování a uděleno několik dutek. Prospěch byl lepší než obvykle.
29. června bylo společné shromáždění žáků v kulturním domě a bylo zde odměněno asi 20
žáků za dobrý prospěch a chování.
30. června bylo rozdáno vysvědčení a odpoledne rozloučení s žáky 9 třídy.
Vycházelo 66 žáků.
z toho: 64 žáků v 9 třídě
1 v 8 třídě
1 v 7 třídě.
Všichni vycházející žáci jsou až na 2 umístněni. Škola nám však nevyhovuje, máme
vyučování na směny.
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA:
Žáci předvedli vánoční besídku, vystoupili při oslavě MDŽ, při výroční schůzi JZD. Byly
uspořádány koloběžkové závody nejmenších. Opouštějící děti (děti které nastupují do 1. třídy
základní devítileté školy) dostaly na odchodnou balíčky – čokoládu.
26 dětí v mat. školce zůstalo a nových žádostí je 15. Přitom kapacita školky je na 35
maximálně. Máme jen 28 lehátek, tak ostatní děti na střídání posíláme přes poledne domů.
Dozařizováváme zahradu. Děti jsou ve školce spokojeny. Poplatky za děti jsou v pořádku.
Vstupní poplatek je 120 Kč. Tyto peníze máme na magnefoton nebo na klavír.
Rodičovské sdružení pomáhá školce dobře.

Sokol:
Jediný klad je nutno vidět v postupu prvního mužstva do třetí třídy a ve velmi dobrém
postavení žákovského mužstva. Jsou uskutečněny přípravy k oplocení celého hřiště. Stavba
kabin neuskutečněna. Bez příjmu z tanečních zábav by Sokol těžko mohl co podnikat.

Československý červený kříž.
Československý červený kříž je v poslední době v nečinnosti. 17. února byla svolána
schůze. Občanů se shromáždilo hodně. ČSČK byl založen v roce 1956. Před několika málo
léty jsme získali titul „Vzorná skupina ČSČK“ Dosažením této pocty se další vytyčené úkoly
rozplynuly.
Místní národní výbor pozval zbývajících 5 členek ČSČK aby po skupinách navštívily
celou obec a výsledek byl překvapující. Znovu bylo získáno 58 starých členů a 135 nových
členů. Celkem čítá v Šumicích ČSČK 193 členů.
Místní národní výbor zakoupil léky do brašny a nově utvořený ČSČK si předsevzal hodně
úkolů do budoucna. Čas však ukáže, jak budou plněny. A z výroční schůze ČSČK se
dovídáme, že počet členů vzrostl na 220, ale s činností organizace je to už slabší.

Obecní knihovna:
Čtenářů bylo v roce 1970 – 125 z toho mládež do 15 let 75. Od začátku rou bylo
nakoupeno 137 knih.
Svazky k 31. 12. 1970:

Počet svazků k 31. 12. 70

Pro dospělé: spisy zakladatelů marxismu – leninismu……...18

Počet vypůjček

-

spisy ostatní společensko politické…………..197

40

spisy přírodovědecké…………………………..42

7

spisy zemědělské………………………………75

7

spisy technické…………………………………48

5

spisy jiné – naučné……………………………..53

9

krásná literatura……………………………….985

752

Pro mládež: naučná literatura………………………………..34

34

krásná literatura……………………………….373

571

1.825

1.395

Celkem
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Oslavy 25. výročí osvobození naší vlasti i naší obce:
Místní národní výbor se všemi složkami NF připravuje oslavy s tímto programem:
30. 4. 1970 v 19 hodin Oslava osvobození – Program u pomníku RA – Lampionový
průvod. Předmájová veselice.
1. 5.

Oslavy 1 máje v Uh. Brodě.

2. 5.

Slavnostní zasedání MNV.

3. 5.

Dětské divadelní představení „Jak květinky přezimovaly“

9. 5.

Divadelní představení „Komisař odchází“

23. 5.

Divadelní představení OB Haluzice „Úklady a láska“

31. 5.

Cyklistické a koloběžkové závody.

7. 6.

Beseda s důchodci.

21. 6.

Tělovýchovný den.

Beseda s důchodci.
Místní národní výbor uskutečnil besedu s důchodci. Sešlo se jich nad očekávání – 198.
S. Jašková vzpomínala z nejstarších písemných památek, četlo se vysvědčení ze školy
dnes už starého občana. Tato beseda byla velice kladně hodnocena. Alespoň 1x za rok
takovou besedu pořádat byly hlasy z řad důchodců.

Telefon:
V Šumicích je 27 telefonních linek
Farní uřad,
Škola 2x
Kom. Služby
kavárna
JZD
Závod Lysolaje
Jednota
Ostatní telefonní linky mají občané.

Narození, svatby, umrtí.
Narozeno bylo 17 dětí. Z toho 5 devčat, 12 chlapců
Sňatků bylo 33. Z toho Rudice 6, Nezdenice 11, Šumice 16.
Úmrtí bylo 17. z toho žen 9, mužů 8.
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Počasí:
Měsíc leden se vyznačoval mírnou zimou
v dubnu nastalo oteplení až na +25°
11. května bylo večer krupobití.
Letní období bylo deštové. Podzim hodně dlouhý a poměrně teplý. 1. listopadu bylo pěkné
slunečné počasí.

Neštěstí.
10. dubna ve večerních hodinách jel z pole koňským potahem Antonín Žampach č. 70.
Dojel na koleje a spadly závory. V okamžiku jel nakladní vlak. Ant. Žampach už nestačil
strhnout oba koně. Jeden kůň se dostal pod vlak a na místě byl usmrcen. Ještě bylo veliké
štěstí, že tato tragedie nedopadla ještě hůře.
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_______________
___________________________
_______________
v Šumicích dne 24. března 1970

2

Zapsala: Božena Kudelová – Zetková2

Zde končí zápis kronikářky Boženy Zetkové. Od roku 1971 zapisuje události kronikář Jaroslav Žampach.
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Roky 1971 – 1973
Do roku 1971 vstupoval MNV spolu se složkami národní fronty a JZD s celoobecním
socialistickým závazkem. Uvádí se v něm: „občané naší obce si uvědomují politickou
důležitost roku 1971, v němž se sejde XIV. Sjezd KSČ a v jehož průběhu oslaví vedoucí síla
státu – komunistická strana – své 50. výročí trvání.
S vědomím politických a hospodářských deformací z minulých let jsme přesvědčeni o
tom, že jedině prací a splněním uložených úkolů můžeme nejlépe oslavit toto výročí a
výsledky práce pomohou zlepšit životní i kulturní podmínky v naší obci.“
Proto se jako občané obce Šumice zavazujeme:
A. Na úseku výstavby a zvelebení obce.
1. Svépomocí dokončit budování vodovodu ve zbývající délce 3 800 m na úsecích Malá
Strana, Kút, Záhumní a Velká Strana. Na tomto díle odpracujeme bezplatně 8500
brigádnických hodin.
Termín: 15. 12. 1971.
2. Dokončit stavbu Domu služeb, včetně změn projektu a včetně úpravy prostranství. Potřeba
5000 brig. hodin.
Termín: 30. 9. 1971.
3. Pokračovat v překlenutí mlýnského náhonu v délce 300 m a tím zbavit obec nevzhledného
a nehygienického úseku. 1500 brig. hodin
Termín: 30. 11. 1971.
4. Upravit komunikace v obci a dokončit rozdělané úpravy v úseku Záhumní a Pod močidly.
Přednostně vybudovat úsek cesty v trati Nad mlýnem, od č. 248 po č. 396, kde je v současné
době velmi kritický stav a občané jsou v době nepříznivého počasí bez možnosti příjezdu ke
svým domům. 4 500 brigádnických hodin.
Termín: 30. 11. 1971.
5. Provést rekonstrukci místní pálenice. 800 brig. hodin.

Termín: 30. 12. 1971.

6. Dobudovat lávku přes říčku Lecké a zahájit práci na přípravě lávky přes Olšavu souběžně
se silničním mostem u nádraží.
1 200 brig. hodin.
Termín: 30. 12. 1971.
7. Volná prostranství v obci přeměnit na parkovou úpravu s ustavením květináčů, laviček,
s výsadbou keřů a okrasných stromů. Upravit prostranství záhonů v trati Záhumní a Za drahou
a po ukončení překlenutí mlýnského náhonu v trati Malá Strana. Současně s touto úpravou
zajistit opravu jižní strany ZDŠ a školního dvora, včetně oplocení. 1 900 brig. hodin.
Termín: 30. 12. 1971.
Souhrn uvedených stavebních akcí představuje hodnotu díla 2.072 000 Kčs při nákladech
1 463 000 Kčs.
Brigádnické hodiny jsou podloženy závazky občanů. Za realizaci všech akcí odpovídá
MNV prostřednictvím svých poslanců.
B. Na úseku kultury a společenských organisací.
Kulturnímu životu v naší obci budeme věnovat mimořádnou pozornost a jeho celkové
zabezpečení stavíme na úroveň ostatních úkolů v obci. V průběhu roku se zaměříme zvláště
na tyto úkoly:
1. Budeme věnovat zvláštní pozornost práci NF, složkám NF a to hlavně těm,
které v průběhu let 1968 – 69 přestaly pracovat nebo jejich aktivita značně
poklesla.
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a. Obnovíme činnost mládežnické organizace a nejpozději v I.
čtvrtletí 1971 ustavíme ve spolupráci s výborem VOKSČ Svaz
socialistické mládeže v obci.
b. Obnovíme činnost organisace Svazarmu tak, aby nejpozději do 30.
6. 1971 začal pracovat výbor této organisace.
c. Ustavíme v naší obci sice zájmovou, ale potřebnou organisaci –
Svaz českých ovocnářů a zahrádkářů. Termín: 30. 4. 1971.
d. Přehodnotíme činnost organisace Čs. svazu žen a zabezpečíme
dosažení úrovně práce před rokem 1968. Termín: 30. 6. 1971.
2. Prostřednictvím uvedených i ostatních složek NF obnovíme v obci:
a. Přednáškovou činnost na temata – Diskutujeme o SSSR,
Ošetřujeme ovocné stromy, Učíme se zacházet s moderními
hasícími přístroji, 50 let bojů KSČ a další.
b. V oblasti propagační činnosti zajistíme:
-

výstavku sovětských knih, spojenou s prodejem

-

výstavku mysliveckých trofejí a samorostů

-

výstavu ovoce a zeleniny

-

vstavení rozhlasového kroužku při MNV

-

vstavení tiskového kroužku

c. ve snaze podpořit vlastní kulturní tvorbu zajistíme:
-

slavnostní akademii k 50. výročí založení KSČ

-

Dětský den

-

kulturně společenský zájezd

-

hudební večer

Všechny uvedené akce jsou podchyceny v plánu kulturně – osvětové činnosti naší obce
pro rok 1971, který je sestaven tak, aby obsahoval významnou událost v životě našeho státu a
to 50. výročí založení KSČ a zajistil všechny akce, které by pomohly zvýšit celkovou kulturní
úroveň, včetně akcí, které navazují na staré tradice.
Činnost národního výboru byla kromě jiných akcí zaměřena především na všeobecné
volby, které se konaly koncem listopadu.
Hlavním úkolem bylo vybrat schopný poslanecký aktiv, který by byl zárukou dalšího
rozvoje naší obce. Je ovšem správné se ohlédnout i zpět na uplynulé volební období. Toto je
charakterisováno zvýšenou budovatelskou činností i v naší obci. Ve stručném přehledu
uvádím akce budovatelské uplynulého volebního období:
1. Kanalisace v délce 1600 m

400 000 Kčs

2. Rekonstrukce ZDŠ

200 000 Kčs

3. Stavba mateřské školy

350 000 Kčs

4. Vybudování kavárny

150 000 Kčs

5. Rekonstrukce kostela

200 000 Kčs
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6. Vybudování obřadní síně

45 000 Kčs

7. Zpevnění komunikací v délce 3500 m

1 200 000 Kčs

8. Vybudování chodníků v délce 2500 m

150 000 Kčs

9. Vybudování vodovodu

4 100 000 Kčs

10. Stavba domu služeb

1 450 000 Kčs

11. Rozhlas v obci

210 000 Kčs

12. Ocelové lávky přes Olšavu

150 000 Kčs

13. Úprava hřiště

35 000 Kčs

14. Přehklenutí mlýnského náhonu

540 000 Kčs

15. Rekonstrukce budovy MNV

15 000 Kčs

16. Úprava hřbitova

47 000 Kčs

Přehled jasně ukazuje, že se vybudovalo hodně, takže se poslanci nemají za co stydět, ale
mohou být na vykonanou práci hrdi.

Pro práci v novém orgánu byli navrženi a ve dnech voleb, t. j. 26 a 27 listopadu 1971
zvoleni tito občané za poslance MNV:
1.

Tlach Miloslav

-

1920 -

technik

-

308

2.

Synčák Antonín

-

1913 -

dělník

-

349

3.

Šidlo Vlastimil

-

1929 -

dělník

-

3
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4.

Omelka Jaroslav

-

1936 -

technik

-

18

5.

Vaculín Jaroslav

-

1926 -

technik

-

402

6.

Košibová Štěpánka

-

1942 -

úřednice

-

262 327

7.

Šot František

-

1941 -

technik

-

50

8.

Budíková Vlasta

-

1932 -

dělnice

-

262

9.

Kudela Antonín

-

1922 -

technik

-

77

10.

Mudrák Josef

-

1928 -

technik

-

377

11.

Johnová Drahomíra -

1926 -

dělnice

-

369

12.

Kudela Vojtěch

1947 -

dělník

-

293

13.

Dančík Antonín MvDr -

1933 -

veterinář

-

404

14.

Slačálek Antonín

-

1939 -

technik

-

429

15.

Jančář Jaroslav

-

1934 -

technik

-

388

16.

Kráčmar Vojtěch

-

1938 -

technik

-

119

17.

Volařík Antonín

-

1923 -

technik

-

379

18.

Plhoňová Ludmila

-

1923 -

dělnice

-

400

19.

Žampachová Marie

-

1924 -

dělnice

-

14

20.

Tlach František

-

1941 -

technik

-

452

21.

Jančář Ludvík

-

1921 -

technik

-

189

22.

Janíček Stanislav

-

1938 -

technik

-

390

23.

Hřib František

-

1925 -

dělník

-

208

24.

Bradáč František

-

1939 -

dělník

-

157

25.

Kramný Jindřich

-

1922 -

dělník

-

164

26.

Zetka Václav

-

1929 -

dělník

-

316

27.

Jankůj Josef

-

1943 -

dělník

-

419

28.

Valerián Ludvík

-

1933 -

dělník

-

396

29.

Tlach Ludvík

-

1921 -

dělník

-

242

30.

Velecká Františka

-

1934 -

dělník

-

82

-

Náš občan, ing. Ladislav Prachař č.p. 90 narozen 1935, byl zvolen do ONV, jako
předseda komise finanční. Je mu 36 let, člen KSČ, pracuje ve vedoucí funkci hutního projektu
Ostrava, závod Veselí n. M.
První plenární zasedání nově zvoleného poslaneckého aktivu se konalo 19. 12. 1971.
Na tomto zasedání byly provedeny volby předsedy, tajemníka a předsedů jednotlivých
komisí. Předsedou MNV byl zvolen s. Kramný Jindřich. Tajemníkem MNV byl zvolen s.
Omelka Jaroslav. Předsedy komisí byli zvoleni:
1.

s. Janíček Stanislav

-

komise veř. pořádku

2.

s. Košibová Štěpánka

-

"

sociální

3.

s. Jančář Jaroslav

-

"

kulturní a školská
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4.

s. Vaculín Jaroslav

-

"

finanční

5.

s. Synčák Antonín

-

"

stavební

6.

s. Budíková Vlasta

-

"

míst. hospodářství

Nově zvolený národní výbor začal svou činnost prakticky až v roce 1972. Celkově je
vidět zlepšená práce MNV, zapojení nových poslanců do práce, ale i větší zájem občanů o
věci veřejné. Je pochopitelné, že hlavní nápor práce se soustředil do budovatelské oblasti.
Byly prováděny tyto stavební akce:
1. Kanalisace na trasách: sportovní hřiště 100 m
Nad mlýnem

100 m

Záhumní

30 m

2. Vodovodní přípojky do: mateřské školy
sportovního hřiště
hřbitova
3. Byla provedena oprava školy, dokončena lávka přes. Olšavu, dokončena výstavba
MNV, vybudovány cesty kolem MNV.
4. V kavárně bylo vybudováno sociální zařízení.
5. Byly zhotoveny propagační skřínky, usazeny před kulturním domem. Prostranství
před kulturním domem a pomníkem padlých bylo osázeno růžemi.
6. V celé naší obci se vybudovalo na 1 400 m chodníků, na trase Záhumní až
k bytovkám JZD byla provedena provisorní cesta.
Z větších stavebních akcí byla započata stavba pěstitelské pálenice, požární zbrojnice a
zavážení potoka Hradská.
Svůj podíl na budovatelských akcích mělo i místní JZD, které provedlo práce v celkové
hodnotě asi 80 000 Kčs. Práce komisí národního výboru nebyla plynula, byla spíše nárazová.
Rovněž tak zápisy z jednotlivých schůzí komisí nebyly psány ihned, ale dodatečně, takže
problémy a hlavně závěry z jednání komisí se k odpovědným pracovníkům, tj. předsedovi, či
tajemníkovi dostávaly pozdě.
Účast poslanců na schůzích byla dobrá, pouze u několika klesla pod 50%.
V tomto roce odpracovali naši občané na všech akcích 86 000 hodin.

Práce národního výboru v roce 1973.
Již v úvodu je třeba zaznamenat, že práce národního výboru a především pak Rady se rok
od roku zlepšuje.
Je to především proto, že jednotliví poslanci si lépe plní své povinnosti, že se na schůzích
otevřeně vyměňují názory na dané problémy a hlavně proto, že je dost takových občanů, kteří
svou prací podporují usnesení Rady i pléna MNV.
Rada se v tomto roce sešla 21 krát. Pracovala podle schváleného plánu práce, který
zahrnoval celou problematiku obce.
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Nejvíce potíží a problémů bylo se zajišťováním úkolů ve výstavbě obce. Byl nedostatek
pracovních sil, málo finančních prostředků na krytí naplánovaných staveb a trvalý nedostatek
cementu.
Výsledkem těchto potíží bylo to, že se plně nepodařilo vyřešit úkoly v otázce služeb,
hlavně sběrny prádla, nevyřešeno zůstalo topení v kulturním domě, nedořešeny problémy
ZDŠ a MŠ.
Přes všechny nedostatky zůstává skutečností, že se zlepšilo rozhodování, kontrola
usnesení, omezilo se zdůvodňování rozhodnutí rady osobními názory. Práce jednotlivých
komisí místního hospodářství. Tato komise své úkoly neplnila. Z funkce předsedy odešla s.
Budíková (změnila zaměstnání – nedostatek času) a předsedou komise byl zvolen s. Jankůj
Josef.
Každá komise měla své velké problémy. Tak např. komise stavební – přesvědčovat
občany o odprodeji stavebních míst v trati Nad mlýnem. Komise školská a kulturní mohla
přijmout do mateřské školy pouze 14 dětí, zatímco žádostí bylo 25. To opravdu není lehké
rozhodování.
Tak byl mohl jmenovat další a další problémy. To ale není účelem. Tímto jsem chtěl jen
zdůraznit, že práce komisí je důležitou celospolečenskou činností, že přímo ovlivňuje myšlení
lidí a každý, kdo tuto práci vykonává poctivě a svědomitě, zasluhuje naše uznání.

Národní fronta.
V naší obci je registrováno celkem 13 složek, které vyvíjejí aktivní činnost.
Předsedou MVNF je s. Plhoň František
KSČ (Komunistická strana Československa), předseda s. Tlach Fr.
ČSL (Československá strana lidová), předseda bratr Hřib
SSM (Socialistický svaz mládeže), předseda s. Kramný
ČSPO (Český svaz požární ochrany), předseda s. Vaculín
ČČK (Český červený kříž), předseda s. Hřib
SČSP (Svaz českoslov. – sovět. přátelství), předseda s. Vaculín
ČSZO (Český svaz zahrádkářů a ovocnářů), předseda s. Pípal
SRPŠ ZDŠ (Sdužení rodičů a přátel školy), předseda s. Dančík
TJ Sokol (Tělocvičná Jednota Sokol), předseda s. Šojdr
ČSPB (Český svaz protifašistických bojovníků), 1. Šojdr
SVAZARM (Svaz pro spolupráci s armádoul), předseda s. Dvořák
OB (Osvětová beseda), předseda s. Plhoň
ČSŽ (Český svaz žen) předseda s. Tomková
Tento výkonný orgán zajištuje plnění úkolů z Rady a pléna MNV, podílí se na veškeré
organisaci činnosti v obci. O jednotlivých složkách je zmínka na samostatné kapitole
v dalších stránkách kroniky.

168

II. Průběh roku, počasí, úroda.
Celkový ráz počasí těchto let se dát nazvat jako mírný, bez větších výkyvů. (Výjimkou byl
rok 1972, kdy uprostřed léta začalo více pršet a byla z toho „krásná“ povodeň, která sice
nedosáhla úrovně povodně roku 1959, ale škod bylo i tak dost.
Kromě této výjimky byly roky 1971 – 1973 spíše suché než mokré. Projevilo se to
úbytkem spodní vody i ve studních a občané velmi uvítali zavedení vodovodu v naší obci.
Co se týče úrody roků 1971 – 1973, pak nejlepší byla v roce 1971. Neurodily se pouze
brambory. V roce 1972 to bylo nejslabší s hektarovými výnosy obilovin (pouze 26,4q),
brambory 165,2 q/ha. V roce 1973 obiloviny 27,4 q/ha, brambory 187,5 q/ha. Dá se říct, že
celková výtěžnost spolí se rok od roku zvyšuje, i když někdy si počasí se zemědělci „pěkně“
pohraje.

III. a IV. Dokončení výstavby socialismu na vesnici.
JZD 1971.
Naše družstvo v tomto roce obhospodařovalo celkem 1030 ha zemědělské půdy. Na
813 ha orné půdy bylo naseto:
obiloviny

451 ha

luštěniny

51 ha

brambory

20 ha

1 leté pícniny

51 ha

více leté pícniny

187 ha

Louky představují 71 ha, pastviny 146 ha
Bylo sklizeno: u obilovin Ø 28,2 q/ha
u brambor Ø 101,7 q/ha
Zisk z 1 ha bez státních dotací činil 576 Kčs. Na obdělání půdy, sklizeň a veškeré práce vůbec
mělo družstvo k disposici 4 pásové a 16 kolových traktrorů. Kromě rostlinné výroby se
družstvo zabývalo též výrobou živočišnou a dosáhlo těchto výsledků:
telata na výkrm

-

odevzdáno 677 q

kuřata výkrmová

-

"

3 534 q

výroba mléka

-

"

787 000l, což je 3509 l
na jednu dojnici

Tyto výsledky dosáhlo 176 členů družstva a jsou jestě nemalé.
Průměrný výdělek zemědělců činil 1455 Kčs měsíčně.

JZD 1972.
Zlepšení v zemědělské výrobě pokračovalo v našem družstvu i v roce 1972. Co je příčinou
vzestupu se zatím říci nedá. Že by i nové představenstvo? Ve volbách na plenární schůzi JZD,
konané 14. 2. 1972 bylo zvoleno toto představenstvo družstva:
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Předseda:

Stanislav Slámečka

Místopředseda:

Antonín Stupňánek, Bojkovice 347

Členové:

Rostislav Hasoň 47

412

Františka Pilková 329
Vlastimil Hřib

21

Ludmila Stehlíčková 38
Františka Velecká 82
Jarmila Prachařová 90
Jaroslav Hřib 128
Marie Hasoňová 357
František Mudrák 316
Revisní komise – předseda:
Členové:

Vojtěch Kůdela 293
Božena Synčáková 307
Pavel Hřib 118
Emilie Kramná 164
Božena Bartošová 294

Celkový půdní výměr činil 1030 ha; orná půda 806 ha. Bylo zkultivováno 37 ha luk.
Nevyužitá půda 25,6 ha.
Oseto:

595 ha obilovinami
21 ha brambory
75 ha 1 leté pícniny
104 ha víceleté pícniny
2 ha jahody
9 ha olejniny
78 ha – louky
142 ha – pastviny

Výnosy: obiloviny 26,4 q/ha
Brambory 165,2 q/ha
Čistý zisk z 1 ha půdy bez dotací činil 928 Kčs. V živočišné výrobě bylo odevzdáno:
788 q telat
2520 q kuřat
Výroba mléka dosáhla 755 000 l, což činí 33330 l na dojnici a rok.
Počet pracovníků – 183
Průměrný plat – 1819 Kčs měsíčně, což představuje zvýšení proti roku 1971 o 364 Kčs za
měsíc. Zájem o práci v JZD rapidně stoupá!
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JZD 1973.
Celkový půdní výměr 1070 ha, orná půda 904, byl oset následovně:
obiloviny – 596 ha
brambory – 21 ha
1 leté pícniny – 76 ha
víceleté pícniny – 195 ha
mák - 14 ha
jahody -

2 ha

louky - 78 ha
pastviny - 144 ha
Výnosy:

obiloviny 27,4 q/ha
brambory 187,5 q/ha

Čistý zisk z 1 ha půdy – 1409 Kčs bez dotací
Živočišná výroba – odevzdáno 779 q telat
3828 q kuřat
Výroba mléka dosáhla rekordní výše – 870 000 l, což představuje 3548 l na dojnici a rok.
Celkový počet pracovníků – 173
Průměrný výdělek – 1863 Kčs měsíčně, což je o 49 Kčs více ve srovnání s rokem 1972.
Družstvo zakoupilo 1 kolový a 1 pásový traktor, takže nyní má 5 pásových a 17 kolových
traktorů.
Co napsat závěrem? Snad to, že se opět ukázala přednost družstevní velkovýroby ve
vyšších výnosech a tím také příjmech zemědělců.
Zvlášť chci zdůraznit tyto fakta:
Zisk z 1 ha v Kčs – 576 – 928 – 1409
Výroba mléka

– 787 000 l – 755 000 l – 870 000 l

Průměrný výdělek – 1455 Kčs – 1819 Kčs – 1868 Kčs
To znamená, že zisk z 1 ha půdy se za 3 roky téměř ztrojnásobil, výroba mléka se zvýšila
skoro o 100 000 l a měsíční výdělek stoupl o 413 Kčs. Tato čísla mluví sama za sebe.
Dobrá práce přináší užitek celé společnosti, družstevníkům pak zvyšuje životní úroveň –
právem a po zásluze!

V. Průmysl, státní a družstevní obchod.
Léta 1971 – 1973 nezaznamenala v této oblasti žádnou změnu. V obci se připravuje stavba
obchodního střediska, zatím jen v plánech. Ve spolupráci s Jednotou Ostroh, která jeví zájem
o vybudování prodejního střediska v naší obci, se hledá vhodné stavební místo, nejlépe
uprostřed obce. Zatím se mluví o budově č. 120, vedle školy. Rozširování služeb
obyvatelstvu.
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Po několikaletém neúspěšném jednání s Komunálními službami v Uh. Brodě, přistoupila
rada MNV na společném řešení nedostatečných služeb v naší obci s Komunálními službami
Bojkovice. Bylo dohodnuto,že nejpozději do konce roku 1972 zahájí činnost sběrna šatstva
k čištění, sběrna elektrospotřebičů, navíc bude otevřena provozovna holičství a kadeřnictví.
To vše má být v prostorách budovy bývalého MNV. Uvažuje se rovněž se zasklívací službou.
Jedinou fungující službou je terasařská dílna, která je umístěna v budově bývalé pekárny,
ve dvoře M. Pipala, mlynáře. Vedoucím této provozovny je Juřeník Josef ze Záhumní.
Naproti této budovy stojí asi nejstarší budova služeb – místní pěstitelská pálenice. Už brzy
však doslouží. Vedle ní vyrůstají základy nové budovy – pálenice pravé slovácké slivovice.
Co všechno jsou mužové obce ochotni udělat pro tradici! Kdyby vládly ženy, tak nevím,
nevím, co by se začalo stavět. Možná mateřská škola, možná……..

VI. Úpravy obce. Doprava. Spoje.

V naší obci se opět rozrůstá výstavba nových rodinných domů, pokračují rekonstrukce
domů stávajících. Občané naší obce v tomto směru vykazují opravdu velkou aktivitu; je to na
úkor svého volného času, dovolené, často s velkými obtížemi zajišťují stavební materiál.
Naskytuje se otázka, kde na to berou? Naše společnost má zájem, aby si lidé vytvářeli krásné
domovy a poskytuje také stavebníkům konkretní pomoc. Státní spořitelna poskytuje půjčky na
2,7%. ONV přispívá na každý byt částkou 8000 Kčs. Podniky a ZV ROH poskytuji svým
pracovníkům návratné bezúroční, ale i nenávratné, tzv. stabilisační půjčky. To se zaměstnanec
zaváže pracovat v podniku 10 let a podnik mu poskytne finanční půjčku nenávratnou až do
25 000 Kčs. Všem se to vyplatí, spokojenost je na obou stranách.
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Vodovod.
Výstavba vodovodu byla během let 1971 – 1973 prakticky v naší obci dokončena. Jen
málo míst v naší dědině zůstává bez vodovodu. Zatím tato investice nebyla občany plně
doceněna, ale čas určitě ukáže, jak dobrá je to investice. Voda totiž byla, je a bude základní
životní potřebou člověka. Tuto skutečnost si dnes málokdo uvědomuje.
Stačí si však vzít do ruku noviny, či časopis, přečíst články o problémech s vodou ve světě
vůbec a hned se každému otevřou oči a bude tuto stavbu v obci hodnotit velmi pozitivně.

Elektrifikace, telefon.
Mám hlavně na mysli veřejné osvětlení, které je v naší obci v kritickém stavu. Stejně je
tomu s telefonními spoji.
Tak to říká zpráva, uveřejněná v Šumickém zpravodaji v červnu 1972. Ke zlepšení má
přispět posílení telefonní linky Uh. Brod – Šumice dvěma dalšími, které se v současné době
budují. I přes toto opatření bude moci být zapojeno jen dvacet dalších telefonních stanic. Je to
sice málo, ale potěší to.

VII. Veřejný život.
Každým rokem se konaly dvě veřejné oslavy. V předvečer 1. máje to byly oslavy
osvobození obce sovětskou armádou a na podzim to byly oslavy říjnové revoluce v Rusku.
Obě slavnosti byly pečlivě připraveny místním výborem NF i odbočkou SČSP. Jen účast
v roce 1971 byla slabší.
Mezi lidmi se nejvíce hovořilo o úspěších sovětských a amerických kosmonautů a o
ekonomických problémech v naší republice.
Také XIV. Sjezd KSČ a následné volby byly námětem mnohých diskuzí.
Pět žen, zvolených do národního výboru jako poslankyně, bylo snad první vlaštovkou
v zapojení žen do veřejné činnosti v naší obci.

VIII. Politický, kulturní vývoj, rozvoj školství.
KSČ v obci v těchto letech vyvíjela značné úsilí, aby se co nejdříve zkonzolidovala
činnost všech organisací. To se podařilo a národní fronta začala aktivně působit na celou
občanskou veřejnost. Klady těto práce se nejvíce projevily na poli budovatelském, ale i
kulturně politickém. Život v obci se dostal do normálních „kolejí“.
Novou organisací v obci bylo ustavení Svazu ovocnářů a zahrádkářů. To bylo v roce 1972.
Výrob organisace byl zvolen v tomto složení:
Předseda:

Pipal Oldřich

Místopředseda:

Jahoda Ludvík

Jednatel:

Peřestý Antonín

Pokladník:

Hrnčíř František

Propagace:

Horecký František
Slíva Mikuláš
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Zapisovatel:

Kudela Antonín

Kulturní ref.:

Kozub Ludvík

Členové

Omelka Jaroslav
Žufánek Antonín
Hřib Cyril
Bachůrek Ladislav
Šojdr Vojtěch

Činnost organisace spočívala především ve výchovné oblasti. Byly pořádány přednášky
s odbornou tematikou, zájezdy na výstavu „Flora“ Olomouc, rozhlasové relace.
V rozhlasových relacích byla veřejnost informována o aktuálních otázkách práce na zahrádce,
ochraně proti škůdcům a pod. Také brigádnická činnost byla živá, odpracováno bylo 2 000
hodin. Za dva roky se tedy tato složka stala rovnocenným partnerem všem ostatním.

Český svaz žen.
V roce 1971 a 1972 byla předsedkyní s. Tomková J. Organisace měla v těchto letech
poměrně málo akcí, přesto však některé z nich stojí za pozornost. Byly to především:
společenský ples v roce 1971 a masopust v roce 1972. Čistý výtěžek ženy věnovaly na
zakoupení mandlu, který pak byl za přispění JZD zakoupen a slouží dodnes veškeré ženské
veřejnosti jako užitečný pomocník. Kromě jiného uspořádaly ženy dvě přednášky na nichž
mluvil Mudr. Havránek. Z brigádnické činnosti je třeba vyzvednout úpravy veřejných
prostranství, výsadbu růží kolem kulturního domu a pomníku padlých.
Ženy rovněž každým rokem organisovaly návštěvy přestárlých občanek při příležitosti
MDŽ. V roce 1973 nastoupila do funkce předsedkyně organisace s. Jahodová Jana. V tomto
období se ženy podílely na brigádnické činnosti v obci, vysadily květinové mísy na veřejných
prostranstvích. Kulturní činnost byla rovněž bohatá. Byla to především beseda s účastnicí
zájezdu do Sovětského svazu, návštěva divadelního představení v Gottwaldově, zdravotní
přednáška a hlavně společenský ples.

Český červený kříž.
V čele organisace byl muž, Hřib Cyril, občanským zaměstnáním řidič u Polikliniky Uh.
Brod. Posláním této organisace je vést lidi ke znalostem první pomoci, získávat je pro
dárcovství krve, vychovávat si mladé nástupce. To všechno zajišťovala i místní organisace.
Kromě toho pořádali každým rokem přednášku s lékařskou tematikou. V objektech JZD
prováděli hygienické kontroly, starali se, aby lékárničky zde, ale i u důvěrníků v obci byly
vždy v pořádku.

Tělovýchovná jednota Sokol.
Sokol, rovná se jeden oddíl – kopaná. I. mužsto, dorost, žáci.
Nejvíce úspěchů slavil dorost. Mužstvo získalo titul přeborníka okresu, když 20 zápasů
mělo vítězných, 3 remízy a 3 porážky. To se psal rok 1972. I. mužstvo skončilo na 4. místě
přeboru II. tř. a nejhůře dopadli žáci.
Mimosportovní činnost byla zaměřena na pořádání kulturních akcí, jako byly „Hody“,
Kateřinská tancovačka a Silvestr.
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Sokol, protože potřebuje na svou činnost značné finanční prostředky, dostává na „starost“
tzv. nejvýnosnější kulturní podniky v obci. Na brigádách odpracovali členové po 1600 hodin
ročně. Proč tolik? Začala výstavba sportoviště, takže i vyhlídka na kulturní zařízení – kabiny.

Požární ochrana v obci.
Činnost požárníků měla v letech 1971 – 1973 náplň jednak charakteru preventivní a také
výcvikovou: Práce s mládeží byla hlavní. Aktivně zde působili především s. Ondřej a Bradáč.
Výcviku mladých požárníků se účastnilo 24 dětí.
Svou brigádnickou činnost zaměřili požárníci na jedinou stavbu. Byla to jejich zbrojnice.
Na podzim každého roku provedli požárníci prohlídky všech domů, objektů JZD a je třeba
říct, že dobře, protože požárů nebylo. Jedinou kulturní akcí byl společenský ples 1971.

Škola a učitele.
Kádrové obsazení: 1971
ředitel – s. Plhoň František
třídní učitelé –

I.

–

Zetková Jana

II.A.

–

Pflégrová Marie

II.B

–

Jančárová Marie

III.

–

Opatřilová Anežka

IV.

–

Hasoňová Pavla

V.

–

Kandrnál Antonín

VI.A

–

Zelená Jarmila

VI.B. –

Procházka Jaroslav

VII.A. –

Zámečník Martin

VII.B. –

Kolařík Alois

VIII.A. –

Matějík Oldřich

VIII.B. –

Dočkalová Božena

IX.A. –

Maloušková Helena

IX.B. –

Šidlo Ladislav

Na škole dále vyučují: Kněžíčková Milada, Pšurný František, Jančaříková Anna, Pflégr
František.
Ze školy byli přeloženi: Hofmanová Milada a Kráčmar František.
Nově byli ustaveni: Matějík Oldřich a Pšurný František.
Žáků nastoupilo 347, z toho 161 dívek. Učí se na směny, protože je nedostatek tříd.
Ve škole dále pracují:
Pipalová Marie – vedoucí školní jídelny
Tlachová Marie – vedoucí kuchařka
Synčáková Marie – kuchařka
Jančová Božena – kuchařka
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Bachůrková Marie – školnice
Žampachová Zdenka – uklizečka
Tomková Jindřiška – uklizečka
1972
Odešli učitelé: Maloušková, Kolařík, Procházka, Pšurný.
Nově byli ustaveni: Forišková Dana, Hamšíková Věra, Dvořáčková Jitka, Pšurná
Stanislava, dr. Matěj Švehlík, Všetulová Antonie.
Školu navštěvuje 324 žáků.
1973
Odešli učitelé: Kandrnál, Hřibová, Dvořáčková, Zámečník,
Nastoupili:

Benešová Loja, Kopuncová Věra, Řeháková Eva, Dohnalová Marie

Každoročně se zahájení školního roku konalo v kulturním domě za účasti představitelů
obce a SRPŠ. Činnost, ta mimoškolní je na naší škole velmi bohatá. Stojí za pozornost
úspěchy mladých šachystů Můdraka Josefa a Ivy Prachařové.
Na škole vyvíjí svou činnost pionýrská organisace. Brigádnická činnost žáků zaznamenala
tyto výsledky:
Nasbíráno 1920 kg papíru v roce 1971
2900 kg "

v roce 1972

2330 kg "

v roce 1973

2190 kg textilu v roce 1971
2210 kg "

v roce 1972

2950 kg "

v roce 1973

Škola udržuje družbu se ZDŠ Horní Sůča. Učitelé i žáci se pravidelně střetávají na poli
společenském i sportovním.
Hlavní problémy školy v těchto letech jsou dva:
1.) Stabilisace učitelů
2.) Vyučovací prostory
Ten první problém by snad vyřešil dostatek bytů pro mladé učitele, pro které je tak naše
škola jen „přestupní stanicí“. O tom, jak neblahý vliv má střídání učitelů na žáky ani raději
nepíši.
Druhý problém vyřeší jen přístavba školy.
Z mimoškolní činnosti žáků i učitelů jsou akce kulturní, sportovní při různých
příležitostech.

IX. Zábavy, sport, zdravotnictví.
Co do množství bylo v letech 1971 – 1973 bylo uspořádáno hodně „tancovaček“. Pro
příklad uvádím, že nejvíc jich bylo v roce 1973 – sedmnáct. Průměrná účast byla rovněž
vysoká – 360 platících návštěvníků.
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Také „dovážené“ kultury bylo hodně. V našem kulturním domě se za tyto tři roky
vystřídali s vyjímkou K. Gotta všichni popřední zpěváci, Matuška, Spálený, Voborníková,
Neckář, Laufer a další.
Nevýhodou veškeré této zábavy jsou značné finanční náklady. Domácí zdroje zábavy se
zatím neobjevily. Světlou výjimkou bylo vystoupení místní dechové hudby se zpěvem a
vyprávěním.
Zpívali: Helenka Bartošová a Ludva Tlach, vyprávěl strýc Fojtík, lidový vypravěč.
Datum: 21. 10. 1972. Organisátorem veškerého kulturního dění v obci byla Osvětová beseda.

Kino.
Když se návštěvník kina posadí v sále na zakoupené místo a příjemně se baví pohledem na
děj filmu, ani si neuvědomí, kdo všechno mu vlastně tuto zábavu umožňuje. Je to pracovní
kolektiv lidí, který tvořili:
Hasoň Stanislav – vedoucí kina a hlavní promítač
Kolektiv dále tvoří – Hasoňová Milada, Hasoňová Marie, Tlachová Barbora a Dvořáčková
Marie
Práce těchto lidí je třeba si vážit, protože ji vykonávají na úkor svého volného času a
téměř zdarma. Posuďte sami: v roce 1971 bylo v kině uskutečněno 80 představení, mimo to
dalších 6 pro školu, či při různých příležitostech jako na př.: beseda s důchodci, oslavy MDŽ,
přednášky. V roce 1972 to již bylo 91 filmových představení. Co představení, to večer mimo
domov. Kdo neprožil na vlastní „kůži“, těžko ocení.

X. Pohyb obyvatelstva
1971

1972

1973

26

12

13

dívek

18

17

17

mužů

8

4

15

14

8

7

Přistěhovalo se

27

24

35

Odstěhovalo se

35

33

27

Zlaté svatby

-

1

3

44

29

30

1743

1751

1767

432

445

459

Narodilo se: chlapců
Zemřelo:

žen

Diamantová svatba – Jan a Barbora Kandrnálová č. p. 230,
Vítání do života
Obyvatel
Domů

Rozvodů nebylo. V obci ke konci roku 1973 žilo 311 důchodců.

Povodeň.
V srpnu roku 1972 začalo silně pršet. Voda v řece Olšavě začala povážlivě stoupat.
Dosáhla o 1 m nižší úroveň ve srovnání s povodní roku 1959. Velká voda způsobila určité
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škody na stavbě pěstitelské pálenice a hlavně na lávkách přes Olšavu, které tento nápor
nevydržely. Jinak voda zaplavila sklepové prostory některých domů v obci. Požárníci měli co
pumpovat.
Malý klípek nakonec………….
Bývá starým dobrým zvykem, že začátkem května staví ročník, odcházející na vojnu máj.
V roce 1972 tato úloha připadla ročníku 1953, kteří však selhali. Chlapci sice vykopali jámu a
tím to skončilo. Jejich „snahu“ patřičně a výstižně ohodnotil jistý vtipálek, který do jámy
zastrčil kůl s nápisem „jaký ročník – takový máj“. Aby však obec nezůstala bez máje, o to se
postarali členové JZD, kteří máj postavili a mohou být ročníku 1953 příkladem.

Závěr.
Závěrem zaznamenávám, že uvedená léta 1971 – 1973 jsem dopisoval zpětně. Jediným
zdrojem informací byly založené písemnosti na MNV a také Šumický zpravodaj, který
v letech 1971 a 1972 vycházel, i když nepravidelně.

Obsah zápisů roků 1971 – 1973.
Strana 185 – 193 – Práce MNV, volby,
193 – Počasí, úrody
194 - 197 - JZD
197 – 198 – Státní a družstevní obchod
198 – 199 – Úpravy obce, doprava, spoje
199 – Veřejný život
200 – 204 – Politický, kulturní vývoj, škola
205 – Zábavy, sport
206 – Pohyb obyvatelstva
V Šumicích 30. 11. 1979.

Zapsal: Žampach Jaroslav, kronikář3

3

Tímto zápisem končí strana 207 originálu kroniky. Poté následují strany 208 - 226, které jsou číslovány,
avšak zůstaly nepopsány. Kronikář navazuje plynule v zápisu rokem 1974 na straně 227.
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Jmenuji se Jaroslav Žampach. Narodil jsem se 8. 8. 1937 v Šumicích, v rodině manželů
Jaroslava a Marie Žampachových č.p. 309. Mám pět žijících sourozenců, samé sestry.
Moje žena Miroslava, rozená Šojdrová, č. p. 328 žije se mnou v manželském svazku od r.
1960. Máme tři chlapce; nejstarší Miroslav ročník 1961, prostřední Petr ročník 1962,
nejmladší Jaroslav ročník 1964.
Pracuji ve Slováckých strojírnách n. p. Uh. Brod jako konstrukter. Manželka je
prodavačka, pracuje rovněž v Uh. Brodě v n. p. Domácí potřeby.
V roce 1973 jsme dokončili výstavbu rodinného domku č. p. 455, kam jsme se
přestěhovali z Uh. Brodu, ze sídliště „Pod vinohrady. V roce 1974 jsem byl Radou MNV
v Šumicích pověřen, abych vedl Kroniku obce.
___________

o _____________

Rok 1974
Rok 1974, čtvrtý rok páté pětiletky, byl poznamenán mírovou ofenzívou socialistických
států v čele se Sovětským svazem, jejímž cílej je vytvoření trvalého míru nejen v Evropě, ale
ve světě vůbec. Také naše obec, každý náš občan, svou každodenní poctivou prací přispívá
k naplňování těchto ušlechtilých myšlenek.
O tom, jak je v naší obci plněn volební program MNV, jak pracují jednotlivé komise,
složky Národní fronty i jednotlivci ve prospěch celé společnosti, chci psát. Je to poprve, co
mám jako kronikář obce možnost zaznamenat život v naší obci.
Ať tedy dobré výsledky práce lidí vysoce převýší nedostatky, aby rok 1974 byl dalším
krokem k naplnění základního cíle socialistické společnosti, to je neustálého zvyšování
hmotné i kulturní úrovně lidu.
Leden 74

Národní výbor
Pracoval v r. 1974 ve stejném složení jako předcházející léta. Plenární zasedání MNV bylo
svoláno 7x. Účast poslanců na zasedáních byla od 80 do 90%. Rada MNV se sešla celkem 24
krát. Řešila tyto hlavní problémy:
práce a činnost složek Národní fronty
budovatelská, kulturní a sportovní činnost
činnost komise MNV
Nejvíce potíží bylo nutno překonávat při zajišťování stavebních úkolů v obci. Úspěchem
Rady MNV bylo dokončení socialisace obce tím, že Antonín Žampach č. p. 71, poslední
soukromě hospodařící zemědělec, předal do JZD půdu o celkové výměře 7,45 ha.
Rada MNV však na druhé straně nemá splněny tyto úkoly:
započetí s výstavbou mateřské školy
nejsou instalovány poutače po obci
není zajištěna vnitřní doprava značkami
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Práce komisí MNV.
Komise sociální a zdravotní.
V průběhu celého roku plnila dobře své poslání, neboť kontrolní pracovníci ONV nezjistili
žádné závady. Komise provedla besedu s důchodci a v průběhu roku dvě podpůrné akce pro
důchodce s nízkým důchodem a sociálně slabé osoby.

Komise ochrany veřejného pořádku.
Výsledkem práce této komise je značný pokles přestupků, nočních výtržností a též
sousedských sporů ve srovnání s předcházejícími léty. Scházela se pravidelně 1x měsíčně a
s výsledkem její práce je možno vyslovit spokojenost.

Komise školská a kulturní.
V roce 1974 měla 12 zasedání. Ze všech komisí klade na poslance a aktivisty největší
časové nároky. Práce této komise je mnohdy podceňována a proto je nutno zdůraznit, že
výchova nového člověka vyžaduje pozornost všech, kteří pracují s mladými lidmi.
Důležitost této činnosti byla zdůrazněna i na XIV. Sjezdu KSČ. Přes velký počet
kulturních akcí a problémů s umístěním dětí do mateřské školky je nutno otevřeně říci, že
komise se vypořádala se všemi problémy s úspěchem.

Komise místního hospodářství.
Obnovila svou činnost až po nástupu nového předsedy s. Josefa Jankůje. Výsledkem její
práce bylo zlepšení služeb v obci, zlepšil se odvoz odpadků, byl ustaven nový dohlížecí výbor
v Jednotě a celá řada drobných zlepšení.

Komise finanční.
Pracovala po celý rok pravidelně. V plném rozsahu zajišťovala potřeby obce. V plánu
práce komise jsou kromě běžného finančního hospodaření MNV též sledovány akce
hospodaření Osvětové besedy, kina, ZDŠ, sběrny prádla. Práce této komise byla hodnocena
velmi kladně.

Komise stavební.
Práce této komise je v naší obci velmi náročná, odpovědná, ale o to více nesnadná. Mnozí
občané těžko chápou celospolečenské zájmy při vytyčování staveb a akci pro veřejné účely.
Stále vidí pouze své zájmy a tak často dochází k dlouhotrvajícím sporům. Úspěchem komise
bylo ustavení stavební čety při MNV, jejímž vedením byl pověřen Josef Juřeník č p. 30,
důchodce. Nedostatky práce komise byly rovněž při evidenci odpracovaných brigádnických
hodin při akcích „Z“. Bude také rovněž nutno v nejkratší době dokončit koncepci výstavby
obce, která by byla závazná pro příští léta.

Vyhodnocení celoobecního závazku.
Na veřejné schůzi 25. 2. 74. byl vyhlášen celoobecní závazek na počest 30. výročí SNP,
ve kterém se říká:
1. Na úseku zvelebení obce budou vybudovány chodníky v trase Malá strana, Suchý
řádek a Mrtvá ulička. Bylo splněno.
2. Dokončit výstavbu pěstitelské pálenice a předat ji do trvalého užívání. Bylo splněno.
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3. K 80. výročí založení požárního sboru předat do užívání požární zbrojnici. Bylo
splněno.
4. Dokončit výstavbu šaten TJ Sokol. Nebylo splněno.
5. Zájistit výstavbu nákupního střediska. Bylo splněno.
6. V trase Nademlýn zahájit inženýrské práce pro budoucí výstavbu rodinných domků.
Bylo splněno.
Na úseku kulturně – agitační práce byly úkoly plněny pouze částečně. Dlouho trvalo
obnovení vydávání „Šumického zpravodaje“. Nebyla dokončena úprava poutačů. Už tři
roky nepracoval kronikář v obci apod.

Přehled kulturních akcí.
Název
Přednášky a školení
Estrády, divadla, filmový fest.
Taneční zábavy, plesy

počet

Ø účast občanů

11

38

8

216

19

300

Celkem bylo v obci 70 kulturních akcí, s průměrnou účastí 140 občanů. Je pravda, že se
vždy nepodaří zajistit nejlepší program, ale na druhé straně je smutná skutečnost, že ani při
nejkvalitnějších programech nebývá kulturní dům vyprodán.

Spolupráce Národní fronty.
Je potěšitelné, že dobrá práce složek se neprojevuje jen na úseku brigádnické výpomoci,
ale i na ostatních úsecích činnosti v obci. Svědčí o tom účast občanů na veřejných akcích,
oslavách i školeních. Zvláště je nutno vyzvednout dobrou spolupráci s JZD, které vycházelo
vstříc při budovatelských akcích, finančně pomohlo při nákupu květin na zkrášlení obce,
zakoupilo sekačku trávy pro místní park a pod.

Vyhodnocení plnění stavebních akcí.
1. Pěstitelská pálenice

– hodnota díla

290.000 Kčs

2. Požární zbrojnice

-

429.000 Kčs

3. Šatny TJ Sokol

-

500.000 Kčs

4. Nákupní středisko

-

2 745.000 Kčs

5. Inženýrské sítě jsou prováděny dodavatelsky, neboť není v silách MNV zvládnout
takový úkol akcí „Z“.
6. Mateřská školka – měla být rozestavěna již letos. Nepodařilo se zajistit výkresovou
dokumentaci a tak se akce začne až v I. pololetí 75. Finančně je akce zajištěna.
7. Koupaliště – je zařazeno do plánu pro příští rok, ale pouze jako „vodní nádrž.“
8. Přístavba školy – nebyla původně ve volebním programu, ale vzhledem k tomu, že na
naší škole je příliš velká směnnost, bude tento úkol připravován již v roce 1975.
9. Úprava parkových ploch – je v podstatě skončena, ale uvažuje se výsadba dalších
květin a ozdobných keřů.
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10. Chodníky. S úpravou chodníkových tras příliš spokojenosti v obci není. Na druhé
straně však třeba říct, že je mnoho občanů, kteří již vybudované chodníky soustavně
poškozují. Národní výbor bude i nadále s výstavbou chodníků v dalších trasách pokračovat.

II. Průběh roku, počasí, úroda.
Rok 1974 byl svým počasím vyjímečný. Téměř žádná zima, už v únoru dosahovaly
teploty kolem 18 °C. Stromy brzy rozkvetly a zdálo se, že bude úroda ovoce. Přišel však
duben, s ním noční mrazíky až -5°C a ty pohřbily veškeré naděje. Všechno pomrzlo. Celý
další průběh roku se vyznačoval poměrně nestálým počasím, chladným a suchým. Deště
přišly až v období žní. A tak se stalo, že kombajny nemohly dlouho do polí. Část úrody
přezrála. Pak se počasí umoudřilo a žně byly úspěšně skončeny. V druhé polovině září začalo
pršet znovu a tento čas s vyjímkou jednoho až dvou dní, trval až do konce listopadu. Jen
málokdy přestávalo pršet a tak zemědělské práce nemohly pokračovat. Velké potíže činilo
počasí při sklizni brambor a řepy. Za pomoci žáků místní školy a mnoha družstevníků, zvláště
žen, se podařilo místnímu JZD velkou část řepy a brambor sklidit. Mnohem větší potíže však
měla okolní družstva, která sklízela cukrovou řepu. Pole byla značně rozmoklá, kombajny se
sklízet nedalo. Řepu bylo nutno sklízet ručně. Na pomoc družstevníkům přišli pracující ze
všech továren a podniků a tak i když s mnohem větším úsilím a ztrátami byla řepa sklizena.
Špatné počasí nělo vliv i na přípravu půdy pro podzimní setí. Místní JZD mělo k 31. 12. 74
naoráno pouze 250 ha a zaseto vůbec nic. Špatné to vyhlídky pro příští úrodu.

III. Dokončení výstavby socialismu na vesnici.
Předáním půdy o výměře 7,45 ha a šesti krav místnímu družstvu Antonínem Žampachem
č. p. 71, byla dokončena socialisace obce. Stalo se tak 27. 12. 1974.

Jednotné zemědělské družstvo.
Naše družstvo oslavilo letos své jubileum – 25 let socialistického zemědělství. Uplynulá
léta, kdy se postupně zvyšovala výroba na 1 ha půdy a zemědělci zápasili s nedostatkem
strojů, hnojiv, odborných sil, je třeba zvláště v naší obci kladně ocenit. V našem družstvu,
které nese čestný název „Družstvo československosovětského přátelství, je pokrok, kterého
zemědělci dosáhli, zvláště markantní. Vybudovali celý komplex zemědělské velkovýroby,
kde má svou práci na 200 občanů.

Dosažené pracovní výsledky 1974:
Zemědělská půda – 1133 ha
Orná půda

- 908 ha

Oseto: obiloviny, kukuřice na zrno, luštěniny – 710 ha
mák 9,18 ha; brambory 20 ha; krmné plodiny 167 ha
Výnosy:

pšenice ozimá

– 36,2 q/ha

ječmen jarní

– 21,9 q/ha

oves

- 22

bob

– 20,6 q/ha

q/ha
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pšenice jarní

– 25

q/ha

kukuřice na zrno

–

34 q/ha

Výroba mléka:

plán

– 955 000 litrů;

skutečnost

– 950 000 "

Denní dojivost na krávu –
Výroba masa:

hovězí - plán
- skuteč.
drůbeží – plán
- skuteč.

Chov norků:

9,36 litru
– 857 q
– 889 q
– 3.184 q
– 3.000 q

plán – 307 000 Kčs
skuteč. – 347 000 Kčs

Přidružená činnost družstva.
Družstvo provádí i nezemědělskou činnost, která přispívá ku zlepšení finanční situace
družstva. Zisky z této práce jsou následující:
Navíjení elektromotorů

136 000 Kčs

Doprava traktory a potahy

128 000 Kčs

Fekální služba

9 000 Kčs

Stavební práce

443 000 Kčs

Stolářství a kolářství

28 000 Kčs

Chemické čištění

733 000 Kčs

Sušení obilí

52.000 Kčs

Průměrný měsíční výdělek pracovníka družstva činil 1865 Kčs.
Co je pozoruhodné a nové, je činnost družstva v oblasti kulturní a sociální péče. Tak jen
tuzemské rekreakce využilo 30 družstevníků. Zahraničních zájezdů do SSSR, Bulharska,
Rumunska, Jugoslávie a Maďarska se zúčastnilo 51 družstevníků. 15 dětí se rekreovalo
v pionýrských táborech. Družstvo pro své členy organisuje autobusové zájezdy do divadla,
60-ti členům předplatilo vstupné na kulturní pořady v místním kulturním domě. Zakupuje
vstupenky na filmové festivaly a pod.
Smutně se však družstvo zapsalo do dějin obce tím, že dosud nevysadilo ani jeden ovocný,
či jiný strom, přesto, že jich za účelem rekultivace půdy dokázalo několik tisíc vytrhat. Mezi
jinými to byly i staleté hrušky a dříny, které tvořily v „Trnovci“ a „Pátém“ charakteristickou
součást botanického rostlinstva obce. Zvláštnost dřínů byla v tom, že se jednalo o stromy,
nikoliv keře. Měly se stát chráněnou oblastí. Toto rozhodnutí však přišlo pozdě. Dnes už
zůstalo pouze několik dřínů v místě, zvaném „Sýkorník“.

V. Průmysl, státní a družstevní obchod.
V průběhu letošního roku byla v obci zrušena terasářská dílna. Pracovníci provozovny pro
nízký mzdový limit rozvázali pracovní poměr.
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Na úseku obchodu byla započata výstavba nového obchodního střediska, po jejímž
dokončení bude vyřešena obchodní a zásobovací problematika obce.
V družstevním obchodě Jednota – LSD byl zvolen nový dohlížecí výbor
v tomto složení: předseda

-

s. Mandík Josef

místopředseda

-

s. Košiba Jiří

hospodář

-

s. Žampach Jaroslav

zapisovatel

-

s. Šot František

člen

-

s. Tlach Ludvík

člen

-

s. Urbánková Marie

člen

-

s. Zetková Jana

Nástupem těchto mladých lidí do funkce se činnost oživila a autorita výboru stoupla.
Dohlížecí výbor vydal anketu, prostřednictvím které zjišťoval u občanů názory na prodejny
Jednoty. Akce se setkala s pochopením u nadpoloviční většiny občanů. Na základě výsledku
této ankety byla učiněna opatření pro zlepšení obsluhy v pohostinství, uspořádání prodejny
smíšeného zboží, vymalována prodejna masa a další drobná opatření.
Tržby Jednoty za rok 1974:
Smíšené zboží: plán – 6, 045 000 Kčs; skutečnost – 6 100 000 Kčs
Pohostinství : plán – 1, 305 000 Kčs; skutečnost – 1 345 000 Kčs
Masna

: plán – 1, 505 000 Kčs; skutečnost – 1 567 616 Kčs

1. 4. 1974 byla započata demolice domu č. 120, aby zde mohla být postavena budova
nákupního střediska. Letos má být ukončena hrubá stavba. Demolici zajišťovali většinou
členové komunistické strany.
Ve čtvrtek 5. 12. 1974 v 11.00 hodin dopoledne byl zahájen provoz v nově vybudované
pěstitelské pálenici.
Řízením provozu pálenice byli jmenováni:
s. Šojdr Jaroslav jako vedoucí
s. Tlach František jako pomocník
Výsledky práce jsou tyto:
Bylo vypáleno celkem 375 kotlů pro 507 účastníků. Celkem to znamená 4 646 l
absolutního alkoholu. Poplatek činil 339 164 Kč. Za odvoz výpalků JZD bylo zaplaceno
4 639 Kčs.

VI. Úpravy obce, doprava, spoje.
Na úseku soukromé výstavby byly kolaudovány tyto domky: Kubáň František č. p. 447;
Bartoš Václav č. p. 459; Vráblík Bohumil č. p. 457 Tlach František č. p. 452; Tlach Miloslav
č. p. 453; Plášek Stanislav č. p. 451 Plášek Miroslav č.p. 96.
Národní výbor pokračoval v rozšiřování vodovodní a kanalisační sítě, zvláště v nových
trasách, kde se uvažuje s výstavbou nových rodinných domků.
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Stávající elektrifikace obce doznala další rekonstrukce v řádku Kůt, kde byla vystavěna
nová transformační stanice a v řádku Dolní konec.
Místní JZD pokračovalo v rekultivaci půdy v honech Nivka a Trnovec.

VII. Veřejný život.
Stranická organisace spolu s Národní frontou v obci, zajišťovala oslavy osvobození obce,
oslavy 1. máje, 9. května a oslavy Říjnové revoluce s poměrně pěkným výsledkem. Účast
občanů a mládeže byla při těchto akcích dobrá. Příkladem pro všechny by měla být účast
členů lidové myslivecké společnosti. Při všech akcích je opravdu manifestační.
Ve dnech 20. – 21. července 1974 se konaly oslavy 80. výročí založení požárního sboru
v Šumicích. K tomuto významnému jubileu dostali požárníci do užívání krásnou moderní
zbrojnici, postavenou v akci „Z“, jejíž hodnota představuje částku 429.000 Kčs. Slavnosti se
kromě domácích požárníků zúčastnili také hosté z Rudic, Nezdenic, Záhorovic a Bánova.
Slavnost zahájil tajemník MNV s. Omelka Jaroslav. Hlavní projev pak přednesl předseda s.
Kramný Jindřich. Uvítal všechny hosty v čele s předsedou okresního požárního sboru s.
Hejtmánkem z Ostrožské Nové vsi, všechny přítomné občany. Ve svém projevu krátce
vzpomněl historii hasičského sboru v Šumicích. Poděkoval všem občanům, zvláště těm, kteří
na stavbě zbrojnice odpracovali nejvíce brigádnických hodin. Potom za asistence krojovaných
děvčat přestřihl pásku před vchodem do zbrojnice a tímto slavnostním aktem předal novou
zbrojnici místním požárníkům. Po prohlídce zbrojnice se požárníci a ostatní občané přemístili
na prostranství před kulturní dům, kde sledovali ukázky hasení požarů různými moderními
způsoby. Po těchto ukázkách pokračovala slavnost v sále kulturního domu další částí.
Zahajovala ji místní krojovaná dechová hudba Olšavanka slavnostním pochodem. V sále
přednesl projev stávající předseda požárního sboru s. Vaculín. Pak následovaly projevy
okresního náčelníka a hostů.
V této souvislosti považuji za nutné alespoň krátce vzpomenout historii vzniku požárního
sboru v Šumicích. Psal se rok 1894. Hlavním organisátorem veřejného života v obci byl tehdy
místní nadučitel – Augustin Kašpárek. V roce 1888 se mu podařilo založit 10-ti člennou
kapelu, která v roce 1894 byla zakládajícím pilířem hasičského sboru. K nim se přidalo jestě
12 občanů, takže hasičský sbor měl 22 členů.
Zachovalo se ze seznamu těchto 16 zakládajících jmen:
1. Kašpárek Augustin č. p. 120

–

předseda

2. Hřib František

č. p. 74

–

velitel

3. Červenka Josef

č. p. 23

–

místovelitel

4. Šojdr Jan

č. p. 234

–

pokladník

5. Šojdr Josef

č. p. 227

–

četař od stříkačky

6. Jančařík František č. p.168

–

četař od hadic

7. Lorenc František

č. p. 37

–

četař od lezců

8. Bachůrek Josef

č. p. 40

–

lezec

9. Volařík Josef

č. p. 15

–

lezec

10. Bartoš František č. p. 73

–

lezec

11. Vraník Antonín

–

lezec

č. p. 67
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12. Hasoň František č. p. 169

–

lezec

13. Hřib Tomáš

č. p. 103

–

zapisovatel

14. Volařík Josef

č. p. 14

–

člen

15. Šojdr Martin

č. p. 80

–

trubač

–

trubač

16. Kozub František č. p. 111

Krajská přehlídka velkých dechových orchestrů.
26. října 1974 se uskutečnila v sále kulturního domu v Šumicích přehlídka velkých
decových hudeb, které se zůčastnily:
1) Strojařka, hudba Klubu strojařů n. p. Agrostroj Prostějov
v Prostějově –

42 členů

Vedoucí: František Vítek
Nejstarší hudebník: František Svozil 68 roků
Nejmladší hudebník: Bojanovský Pavel 19 roků
Patronát: s. Krejčí Ladislav
Orchestr byl založen v r. 1939
2) Topolanka, dechová hudba OB Topolná – 41 členů
Vedoucí: Ludvík Foltýn
Nejstarší hudebník: Rostislav Vyoral 67 roků
Nejmladší hudebník: více 16-ti letých
Patronát: Rostislav Hromeček
Orchestr byl založen v r. 1899
3) ZK – ROH Svit, ZPS, RŘ Gottwaldov – 68 členů
Vedoucí: Stanislav Plichta
Nejstarší hudebník: Koudelík 72 roků
Nejmladší hudebník: Skýta 16 roků
Orchestr vznikl v r. 1940
4) Valaška, SZK Radost, Valašské Klobouky – 50 členů
Vedoucí: Karel Bria
Nejstarší hudebník: Alois Bílý 68 roků
Nejmladší hudebník: Jan Trčálek 16 roků
Orchestr byl založen v r. 1930
5) Olšavanka, místní dechová hudba ČSP Šumice – 60 členů
Vedoucí: Stanislav Juřeník
Nejstarší hudebník:
Nejmladší hudebník:
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Hudba vznikla v roce 1888
Hodnotící porota: dr. Jiří Majer, Josef Leifeher, Jaroslav Přibil, Jaroslav Kubáček, Bedřich
Dvořáček.
Ústav pro kulturně výchovnou činnost vyslal svého poradce s. Langra Adolfa, který podá
informaci o úrovni přehlídky na nejvyšších orgánech v Praze.
Pořadatelé: Krajské kulturní středisko v Brně, Okresní kulturní středisko v Uh. Hradišti a OB
Šumice.
Přehlídky se kromě hudebníků zúčastnilo více než 100 posluchačů, kteří byli
s předvedenými skladbami velmi spokojeni.
Pořadí soutěže:
1.

Gottwaldov

2.

Valaška

3.

Olšavanka

4.

Topolanka

5.

Strojařka

VIII. Politický, kulturní vývoj, rozvoj školství.
Vesnická organisace KSČ jako vedoucí politická síla obce to neměla v tomto roce snadné.
Výbor organisace musel řešit celou řadu důležitých otázek, které se týkaly všech oblastí
veřejné činnosti v obci. Zvážíme-li, že na každých 24 občanů je pouze jeden člen KSČ, bylo
třeba vynaložit hodně energie, aby byl zabezpečen řádný chod všech organisací národní
fronty. Vliv zajištovala ZO KSČ prostřednictvím svých členů, pracujících v jednotlivých
složkách. Tento způsob práce se osvědčil již proto, že v obci úspěšně pracují všechny složky
s výjimkou Svazarmu.

Základní devítiletá škola.
K 1. 9. 1974 nastoupilo na místní ZDŠ několik mladých učitelů, čímž se značně zlepšila
kádrová situace na škole. Nedostatkem však stále zůstává skutečnost, že nejsou pro tyto
mladé učitele byty, takže musí do naší obce denně dojíždět. Tím je značně omezena jejich
angažovanost v obci. Trvalým problémem je také to, že na škole není kvalifikovaný
tělocvikář; s Vrba, tělocvikář nastoupil základní vojenskou službu. Citelně schází jeho činnost
zvláště při nácviku na spartakiádu.

TJ Sokol.
Místní tělovýchovná jednota se skládá ze dvou oddílů. Je to kopaná a šachy. Oba oddíly si
vedou ve svých soutěžích úspěšně. Činnost šachového oddílu byla letos obnovena po 17-ti
letech. Zasloužili se o to – s. Josef Švec a Jaroslav Žampach. Sokol, aby mohl být finančně
soběstačný, zajišťuje v obci kromě sportovních utkání také akce kulturního charakteru. Jedná
se především o zajišťování fašanku, hodů a Silvestra.
Činnost výboru jednoty byla oslabena o předsedu s. Šojdra Josefa, který ze zdravotních
důvodů složil funkci. Úspěšně si zde vede dosavadní místopředseda s. Kubica Antonín.
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Český svaz žen.
K nejvýznamějším akcím této organisace letos patří:
23. 2. 74 – Šibřinky s programem
10. 3. 74 – Oslavy MDŽ
Obě tyto akce se těšily u občanů velké pozornosti. Pro mladé i dříve narozené ženy
uspořádal výbor organisace kurs vaření. Jedinou trvalou činností svazu je péče o květiny na
veřejných prostranstvích, zvláště kolem kulturního domu. Nutno ještě zaznamenat, že i ČSŽ
změnil předsedu. Dosavadní předsedkyně s. Jahodová Jana odstoupila z funkce. Novou
předsedkyní byla zvolena s. Ondřejová Milada.

Myslivecké sdružení.
Lidová myslivecká společnost patřila v tomto roce k nejaktivnějším v celé národní frontě.
Nejen ve vlastní práci jeko je péče o zvěř, přírodu, brigády, ale i svým přístupem
k celoobecním akcím. Kolektivně se zúčastňovali akcí jako jsou:
-

oslavy osvobození obce

-

oslavy 7. listopadu

-

brigády v akci „Z“

Pro veřejnost uspořádali již tradiční „Myslivecký ples“.
Výsledky práce:
zajíc
srnčí
bažant

plán odstřelu

skutečnost

380 kusů

385 kusů

11

"

10

"

460

"

274 "

Novým předsedou sdružení byl zvolen s. Slíva Antonín, když stávající předseda s. Tlach
Bohumil se z pracovních důvodů funkce vzdal. Je stále na práci v zahraničí.

Socialistický svaz mládeže.
Rovněž svazácká organisace změnila svého předsedu. Za s. Josefa Ptáčka, který odešel
studovat na vysokou školu, byl zvolen s. Valášek Jaroslav. Z činnosti této organisace je třeba
zaznamenat: - na brigádách odpracovali 950 hodin
- uspořádali přednášky na téma : Problémy volného času, Co je SSM, jeho
poslání, MNV hovoří s mládeží
Taneční skupina SSM se aktivně podílela na několika kulturních vystoupeních před
veřejností. Trvalým znakem organisace je zlepšená činnost, i když svazáci mají pro svou práci
mnohem širší možnosti a zázemí mezi neorganisovanou mládeží. Tam je třeba napnout síly.

Svaz čekoslovensko-sovětského přátelsví.
Tato organisace vyvíjí svou činnost hlavně ke konci roku, v měsíci listopadu, který je už
tradičně v celé naší zemi měsícem československo-sovětského přátelství. Nebylo tomu jinak
ani v letošním roce. SČSP byl spoluorganisátorem oslav 57. výročí vítězství VŘSR, které se
konaly v předvečer 7. listopadu.
Další úspěšnou akcí této organisace bylo založení klubu přátel sovětského filmu. Pro své
členy i veřejnost uspořádali přednášku „Co vítě o Sovětském svazu“.
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20. 11. 74 uspořádali soutěž na stejné tema.
SČSP je další organisací, která má nového předsedu. Je jím s. Stanislav Horecký, který
převzal funkci po s. Zdenku Juřeníkovi.

Místní lidová knihovna.
Místní knihovna je v naší obci umístěna v kulturním domě. Stará se o ni učitel v penzi s.
Kandrnál. Knihovnu navštěvují hlavně mladí lidé a důchodci. Nejvíce se půjčuje krásná
literatura, letos to bylo 1025 výpůjček. Naše knihovna má celkem 2 830 svazků. V letošním
roce navštívilo knihovnu 629 občanů. Stálých čtenářů je v obci 166. Z toho je 58 dětí do 15-ti
let.
Vedoucí knihovny uspořádal pro občany dvě knižní výstavky v prostorách vestibulu
kulturního domu. Zde se každý návštěvník mohl nejen podívat, ale také knihy koupit. Obě
výstavky se těšily pozornosti, hlavně mezi dětmi.
Finanční výnos knihovny je 407 Kčs.

Dechová hudba.
Dechová hudba „Olšavanka“ má v obci dobré jméno. Proto také bylo hodně řečí kolem
toho, že stávající kapelník, s. Staňa Juřeník, „jede od toho“. Situace dospěla tak daleko, že se
tímto zabývala i vesnická organisace KSČ.
Ale jak už to bývá, i tentokráte to bylo mnoho povyku pro nic a kapelník zůstal. Třetí
místo v soutěži velkých dechových hudeb bylo jen dokladem, že to s kapelou není špatné. Je
sice pravda, že v krojích hudebníků nejsou jen „šumičtí amatéři“, ale profesionálové
191

z Gottwaldova, ale nic naplat, tvoří kolektiv s domácími a pomáhají tak uměleckému růstu a
úrovni kapely. Vedle této kapely vyrostla další, hudba mladých. Tito chlapci, všichni ve věku
do 18-ti roků, s jedinou dívkou ve svém středu, jsou nejen dobrou zásobárnou kádrů, ale také
zdatnými konkurenty. Vystupují stále častěji před veřejností a jsou stále více oblíbeni. Jejich
úspěch je krásným důkazem toho, že práce s mládeží se vyplácí. Uznání zde patří s.
Valíčkovi, který jim po několik let věnoval svůj volný čas, kus svého života.
Nutno ještě zaznamenat, že hudebníci jsou jedinými nositeli lidového kroje i když jen pro
slavnostní příležitost. Je to pochopitelné, neboť pořizovací cena kroje je značná.

IX. Zábavy, sport, zdravotnictví.
Každý rok začíná plesovou sezonou. Ani ten letošní nebyl vyjimkou. Již 5. 1. se konal
první ples. Jeho pořadatelem byla myslivecká společnost. Další plesy následovaly v pořadí:
19. 1. –

ples rodičovského sdružení

9. 2. –

ples požárníků

16. 2 –

ples pracujících

Závěr plesové sezony byl svěřen do rukou žen. Český svaz žen splu s Českým červeným
křížem uspořádaly „Šibřinky“, které se líbily. O den později měly „maškarádu“ i děti, kterou
pro ně uspořádal výbor rodičovského sdružení školy a školky. 25. 2. se konal fašankový
průvod, jehož organisátorem byla svazácká organisace. Nepřinesl nic nového.

Kino.
Místní kino má už trvale svůj stánek v sále kulturního domu. V tomto roce bylo promítáno
celkem 131 filmů. Filmy zhlédlo 11 023 diváků.
Tržby:

plán

– 27 000 Kčs

skutečnost – 32 598 Kčs
V době od 3. 11 – 10. 11 byl v rámci měsíce čs-sovět. přátelství uspořádán filmový
festival. Nad každým filmovým představením měla patronaci jedna ze složek Národní fronty.
Všechny stupenky byly slosovatelné. Výhry dodala patronátní organisace. Kromě toho
zajistila Osvětová beseda pro dva šťastné výherce volné vstupenky na pět filmů. Je to dobrý
způsob propagace. Festival zhlédlo 1611 diváků, kteří na vstupném zaplatili 4 410 Kčs.

Zdravotnictví.
Kromě dětské poradny, musí všichni občané za lékaři dojíždět do sousedních Nezdenic.
Je to sice nemilé, ale je to tak.

Náboženský život v obci.
Naše obec patří k těm, kde má náboženství silné kořeny. Bohoslužby o nedělích a svátcích
jsou navštěvovány v hojném počtu. Také na škole chodí do výuky náboženství téměř všechny
děti. Dokonce i děti rodičů, kteří jsou členy KSČ. Na tomto úseku čeká stranickou organisaci
ještě hodně práce.
V obci je nový kněz páter Javor. Jeho zásluhou a za podpory občanů byly na věži kostela
instalovány elektrické hodiny, které dnes slouží celé veřejnosti.
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X. Pohyb obyvatelstva.
K 31. 12. 1974 žilo v naší obci 1738 osob
Narodilo se 36 dětí – 15 chlapců a 21 dívek
Zemřelo 23 občanů – 13 mužů a 10 žen
Přistěhovalo se 13 osob
Odstěhovalo se 20 osob
Sňatků bylo 13
Rozvody nebyly
Zlatá svatba byla jedna – manželé Bárovi č. p. 306
Nejstarším občanem zůstává Hřib František č. p. 378, ročník 1882.

Celkové zhodnocení roku 1974.
Rok 1974 byl pro naši obec velmi úspěšný. V okresní soutěži národních výborů získal náš
pěkné druhé místo. Je to ocenění nejen práce členů MNV, ale všech občanů, kteří se zapojili
do práce pro zvelebení obce. Letos byla dokončena socialisace vesnice, takže veškerou půdu
nyní obdělává JZD. Je třeba zaznamenat další zvyšování životní úrovně lidí. V obci roste
počet nových domů, aut, televizorů, ledniček a praček. Na druhé straně je třeba zaznamenat,
že v katastru obce mizí stromy a keře, což znepokojuje všechny ty, kteří mají rádi přírodu.
Lze si jen přát, aby národní výbor spolu s družstvem našel i zde vhodné řešení situace.
Úspěchy letošního roku jsou příslibem pro rok příští, kdy nejen naše obec, ale celá země
oslaví 30. výročí osvobození sovětskou armádou.

Obsah zápisů za rok 1974.
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–

Životopis, úvod

228 – 231

–

Národní výbor, práce komisí

231

–

Průběh roku, počasí, úroda

232 – 233

–

Jednotné zemědělské družstvo

234

–

Průmysl, obchod

235

–

Úpravy obce, doprava, spoje

235 – 238

–

Veřejný život

238 – 241

–

Národní fronta

242

–

Zábavy, kino, zdravotnictví

243

–

Náboženský život, pohyb obyvatelstva, zhodnocení roku

Strana

________ o ________
V Šumicích 27. 12. 1975

Zapsal: Žampach Jaroslav, kronikář
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Rok 1975.

Začíná se psát rok 1975. Rok, ve kterém oslavíme 30. výročí osvobození naší vlasti
Sovětskou armádou. Také naše obec se důstojně připraví k těmto oslavám. Všichni, kdo
prožili válku a pamatují si na události z konce dubna a začátku května 1945 budou vzpomínat
a jistě taky vyprávět svým dětem nebo vnukům jak naši obec osvobodila Rudá armáda a jak
se změnil život naší obce po osvobození.
Chtěl bych na úvod tohoto roku vyslovit přání, aby mír provázel náš život nejen letos, ale i
v budoucnu.
Leden 75
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I. Místní národní výbor.
Rada MNV i komise pracovaly ve stejném složení jako v roce 1974. Pravidelně se konala
schůzová činnost. Rada se scházela 2x měsíčně, komise 1x za měsíc. Pro rok 1975 byly
stanoveny tyto základní úkoly:
1) Na úseku kultury –
a) maximálně zvyšovat úroveň všech kulturních podniků pořádaných v obci.
b) udržovat a rozšiřovat lidové tradice.
c) pravidelně vydávat Šumický zpravodaj.
2) Na úseku školství –
a) zaměřit se na snížení směnnosti žáků ve škole.
b) zajistit potřebné kádrové složení učitelů s vhodnou aprobací
3) Na úseku tělovýchovy – rozšířit tělovýchovnou činnost, zvláště základní tělesnou
výchovu.
Z dalších úkolů stojí za pozornost:
a.)

věnovat pozornost našim důchodcům, kterých je už 380. Jedná se o pomoc při
zajištování nákupu uhlí a dřeva finančně slabým osobám, umožnit jim společně
stravování v místním pohostinství za snížené ceny a podobně.

b.)

na úseku NF obnovit činnost svazarmovské organisace -

c.)

zlepšit agitační a propagační práci v obci –

d.)

vybudovat tabule cti –

e.)

dokončit plánované investiční akce –

Jak byly tyto úkoly plněny? K tomu je třeba přece jen něco předeslat.
MNV pořádal pro všechny občany veřejné schůze, na kterých vystupoval s konkretními
úkoly a informoval je co bude potřebné pro splnění volebního programu udělat. Ne vždy našel
u občanů plné pochopení. U některých větší, u některých žádné. V čem to pozoruji? Jednak
v malé účasti občanů na veřejných schůzích – jsou zde stále stejní návštěvníci, málo mladých,
jednak při nástupech občanů na brigádnickou výpomoc při stavebních pracích. Na druhé
straně je třeba také zaznamenat určitou stagnaci či únavu u některých poslanců, kteří
nevyvinuli dostatečnou iniciativu, aby přesvědčili občany ve svých volebních obvodech o
potřebnosti splnění osobních závazků vůči obci. I přes tyto skutečnosti byly ale základní
stanovené úkoly splněny. Za dosažené úspěchy MNV v soutěži národních výborů našeho
okresu získal II. místo a s tím i finanční odměnu 20.000 Kčs.

Zaměstnanci obce.
S plným pracovním úvazkem pracuje předseda MNV s. Jindřich Kramný č. p. 164 –
původním povolání dělník. Účetní a matrikářka MNV s. Jana Jahodová č. p. 122 – úřednice,
pracuje rovněž na plný úvazek. Administrativní pracovnice s. Jiřina Vaculínová č. p. 402 –
úřednice, pracuje na půldenní úvazek. Kromě těchto zaměstnanců zaměstnává MNV
tajemníka – s. Jaroslav Omelka č. p. 18 – technik, uklizečku – s. Dvořáčková Marie č. p. 367
– dělnice, topiče – s. František Gabrhel č. p. 274 – dělník.
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V drobných provozovnách jsou zaměstnány:
Marie Manová č. p. 165

– holičství

Marie Gajdošíková č. p. 408 – sběrna prádla a obuvi

Rozpočet MNV na rok 1975
Daň zemědělská

Plán

Skutečnost

13 800 Kčs

5 105 Kčs

Daň z příjmu obyv.
Daň domovní

3 500 "

2 782

"

59 000 "

59 602 "

Poplatky ze psů

3 000 "

2 940 "

Správní poplatky

5 000 "

4 840 "

Příjmy z činnosti rozpočtových organisací:
Vodní hospodářství

-

10 105 Kčs

Školství

158 200 Kčs

165 451 "

Kultura

35 000 "

74 195 "

Plán

Skutečnost

Vnitřní správa

3 000 Kčs

2 969 Kčs

Místní hospodářství

15 000 "

14 937 "

Výdaje MNV.
Vodní hospodářství
Stavebnictví – školka z úvěru
- obchodní středisko

80 353 Kčs
944 624 "
651 365 "

Doprava

3 020 "

Vnitřní správa obce

8 098 "

Místní hospodářství

55 519 "

Úroky z úvěru na obchod

40 636 "

Mateřská školka – stávající i nová

129 130 "

ZDŠ – provoz a oprava po požáru

169 029 "

– jídelna a potraviny
– školní potřeby

190 278 "
11 355 "

Provoz kulturního domu a kina

128 000 "

Sociální výpomoc důchodcům

27 752 "

Provoz MNV (mzdy, otop, elektro.)

174 720 "
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Slavnostní schůze MNV, konaná na počest 30. výročí osvobození obce, 1. 5. 1975
v kulturním domě.
Hlavním programem bylo předání plaket, veřejných a čestných uznání občanům, kteří se
svou prací nejvíce zasloužili o rozkvět naší obce. Schůze měla slavnostní ráz. Vyhrávala při ní
dechová hudba mladých hudebníků.
Pamětní plaketu obdrželi:
1. Šojdr Jaroslav č. p. 339
2. Synčák Antonín č. p. 349
3. Kramný Jindřich č. p. 164
4. Prachař Jan č. p. 359
5. Hřib František č. p. 208
6. Omelka Jaroslav č. p. 18
7. Juřeník Josef č. p. 30
Veřejné uznání ONV obdržel:
1. ing. Prachař Ladislav č. p. 90
Čestná uznání obdrželi:
1. Jančář Jaroslav č. p. 388
2. Lidová myslivecká společnost
3. Vaculín Jaroslav č. p. 402
4. Kubáň Ludvík st. č. p. 264
5. Janíček Stanislav č. p. 390
6. Tlachová Barbora č. p. 403
7. Tlach Bohumil č. p. 308
8. Svoboda František č. p. 296
9. Hasoň Stanislav č. p. 8
10. Košibová Štěpánka č. p. 327
11. Horecký Stanislav č. p. 419
12. Kubáň Stanislav č. p. 366
13. Bartošová Božena č. p. 294
Veřejné uznání MNV obdrželi:
1. Stehlíčková Božena č. p. 351
2. Vaculín Josef č. p. 60
3. Prachař Ludvík č. p. 90
4. Synčáková Božena č. p. 307
5. Bachůrek František č. p. 40
6. Kokoš Jan č. p. 200
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7. Jančář Josef st. č. p. 194
8. Synčáková Ludmila č. p. 35
9. Jančář Antonín č. p. 148
10. Bublík Antonín č. p. 184
11. Bachůrek František č. p. 39
12. Tlach František č. p. 452
13. Gabrhel František č. p. 274
14. ZDŠ
15. JZD
In memoriam:
1. John Jaroslav č. p. 369
2. Hasoň Martin č. p. 89
3. Jančář Ludvík č. p. 189
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Přehled vybudovaných hodnot v obci od roku 1945.
1. 1946 - Nová čekárna ČSD.

100.000 Kčs

2. 1947 – Kostkovaná silnice přes vesnici
3. 1948 – Kostkovaná silnice v Mrtvé uličce

1,500.000 "
300.000 "

4. 1949 – Přestavba farní stodoly v „sál“.

90.000 "

5. 1949 – Adaptace domu č. p. 120

40.000 "

6. 1949 – Vybudování „Masny“

110.000 "

7. 1950 – Zdravotní středisko z č. p. 29.

80.000 "

8. 1958 – Vybudování chodníků v obci

1,618.000 "

9. 1959 – Nový most přes Olšavu.

1,500.000 "

10. 1959 – 62 Výstavba kulturního domu

1,500.000 "

11. 1960 – Obřadní síň.

30.000 "

12. 1961 – 62 Výstavba pohostinství a samoobsluhy

800.000 "

13. 1961 – Přestavba č. p. 81 na prádelnu.

40.000 "

14. 1961 – Adaptace č. p. 120 na Požární zbrojnici

20.000 "

15. 1964 – Přístavba ZDŠ

500.000 "

16. 1964 – 65 Přestavba zdrav. střediska
na mateřskou školku

220.000 "

17. 1964 – Přestavba č. p. 139 na Plemenářskou stanici.

450.000 "

18. 1965 – Vybudování Kavárny

130.000 "

19. 1966 – Vybudování provozoven na č. p. 81
20. 1966 – Přístavba č. p. 139 na VELAZ
21. 1966 – Přestavba kostela

20.000 "
1,000.000 "
280.000 "

22. 1967 – Výstavba čekárny ČSAD

15.000 "

23. 1966 – 1970 – Úprava středu obce

551.000 "

24. 1966 – 1975 – Vybudování kanalisace
25. 1967 – Oprava hřbitova

1,960.000 "
35.000 "

26. 1968 – 1972 Vybudování vodovodu

3,245.000 "

27. 1970 – Lávky přes Olšavu a Lecké

165.000 "

28. 1973 – 74 Výstavba Požární zbrojnice

429.000 "

29. 1973 – 74 – Výstavba pálenice

290.000 "

30. 1973 – Překlenutí potoka Hradská.

359.000 "

31. 1974 – Výstavba šaten na hřišti.

180.000 "

32. 1969 – 72 Stavba MNV.

1,450.000 "
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33. 1974 – 75 Inženýrské sítě na Záhumní.
34. 1975 – Kanalisace za drahou.

1,500.000 "
248.000 "

35. 1974 – 75 Stavba obchodního domu

2,745.000 "

36. 1965 – 75 Komunikace v obci.

1,795.000 "

Celková hodnota díla 24 mil. 295 000 Kčs. V obci bylo postaveno 129 nových domů. U
172 domů byla provedena přestavba na dvoubytovky. JZD postavilo novou farmu v hodnotě
7,188.000 Kčs, 12 bytových jednotek v hodnotě 2 100.000 Kčs a komunikace v hodnotě
1 350 000 Kčs.

II. Průběh roku, počasí, úroda.
Jak jsem již v roce 1974 napsal, počasí se vydařilo ještě méně, než v loni. Zima byla
mírná, jen po několik nocí klesla teplota na -17°C. Sněhu bylo opět málo. Celkově lze rok
1975 zařadit mezi suché roky; když začalo pršet, tak vždy v nevhodnou dobu. Jako příklad
uvádím žně. 24. 6. 1975 byla průtrž mračen, porosty obilovin polehly a při sklizni kombajny
docházelo k velkým ztrátám. Ostatní skutečnosti uvádím v příští kapitole.

III. a IV. Dokončení socialisace vesnice.
Jednotné zemědělské družstvo.
Hospodařilo na 915 ha orné půdy a 1158 ha zemědělské půdy včetně společných
záhumenek. Uvedená půda byla využita následovně:
713 ha – obiloviny
68 ha – kukuřice na zrno
48 ha – bob
20 ha – brambory
4,2 ha – jahody
zbytek - na výrobu objemných krmiv
Hrubá rostlinná produkce byla plánována ve výši 5.211000,- Byl dosažen výnos 3 948 805
Kčs. Toto neplnění bylo zaviněno nevýrobou: 47 vagonů obilí
591 q brambor
241 q hrachu
81 q kukuřice
810 q krmné řepy
516 q chrástu
Druhým ukazatelem hospodaření rostlinné výroby jsou tržby. Byly plánovány ve výši
4 746 000 Kčs. Dosaženo bylo 3 839 544 Kčs.
Výnosy obilovin:
1. pšenice ozimá

plán

skutečnost

35 q/ha

27,4 q/ha
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2. pšenice jarní

25 q/ha

27,6 q/ha

3. ječmen jarní

34 q/ha

23,6 q/ha

Nízké hektarové výnosy obilovin byly zaviněny pozdním osevem pšenice ozimé a
neosetím ploch pšenice ozimé.
Rovněž špatného výsledku bylo dosaženo u hrachu, který byl zaset na 18 ha. Bylo
plánováno sklidit 449 q osiva hrachu ve vyšším stupni množení. Sklizeno bylo pouze 208 q,
který byl prodán jako krmný, pochopitelně za nižší ceny. Příčinou tohoto neúspěchu bylo
velké zaplevelení.
Naopak skončilo pěstování bobu. Plán byl – 22 q/ha. Skutečnost – 24,1 q/ha. Tržba za bob
činila 621 126 Kčs. Finančním neúspěchem skončilo pěstování jahod. Jahody napadla šedá
plíseň. Ztráta 200 000 Kčs. Podobným neúspěchem skončilo i pěstování brambor. Hektarový
výnos – 120 q patří mezi nejnižší výnosy v historii obce vůbec.

Ostatní výnosy rostlinné výroby:
plán

skutečnost

Seno

4.801 q

2.754 q

Sláma

8.342 q

13.095 q

Senáž

8.120 q

3.256 q

30.690 q

33.849 q

Krmná řepa

8.130 q

7.320 q

Zelená píce

10.895 q

12.533 q

Silážní kukuřice

Z přehledu je jasné že družstvo má dostatek silážní kukuřice, což se jistě dobře projeví při
výrobě mléka.
Podstatně lépe se družstvo vypořádalo s podzimními pracemi ve srovnání s rokem 1974.
Bylo oseto 355 ha pšenice ozimé, 3,5 ha ozimé směsky a naoráno 515 ha. Zaostává však
odvodňování pozemků. V současné době se jedná o 350 ha orné půdy. Rostlinné výrobě jistě
neprospívá ani časté střídání agronomů. Během jednoho roku se v této funkci vystřídali tři
pracovníci.

Živočišná výroba.
Hrubá živočišná produkce byla plánována na 6 904 000 Kčs. Dosaženo bylo 7 142 000
Kčs. Tržby živočišné výroby byly plánovány ve výši 8 933 000 Kčs. Skutečnost dosáhla výše
9 301 000 Kčs.
Nejdůležitějším úsekem byla výroba mléka. Plán zněl na 1 008 000 l. Skutečnost byla
1 180 700 l. To představuje částku 2 467 000 Kčs.
Od jedné dojnice se nadojilo 3 910 l mléka za rok, což je druhá nejvyšší dojivost v okrese
Uh. Hradiště. Denní průměr – 10,75 l – na dojnici, při spotřebě krmiva 0,28 kg na 1 l. JZD má
ke konci roku 1975 304 ks dojnic.
Socialistický závazek – k 30. výročí osvobození vlasti uzavřelo družstvo závazek – odprodat
25 000 l mléka navíc. Na počest XV. Sjezdu KSČ uzavřelo družstvo další závazek – dodat
150 000 l mléka navíc. Oba závazky byly splněny v celkové výši 186 000 l mléka navíc.
Přeplnění závazku o 11 000 l mléka.
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Tyto výborné výsledky jsou dobrým vysvědčením pro všechny pracovníky úseku, kde
jedna směna soutěží v hrdý titul – brigáda socialistické práce.
Výroba hovězího masa.
Bylo plánováno prodat 490 q. Skutečnost byla – 508 q. Navíc byla prodána jedna dojnice
Plemenářskému podniku Tlumačov za 22 800 Kčs.
Jediným úsekem, který nesplnil úkoly byl prodej zástavových telat. Plán určoval odprodat
500 ks v celkové váze 820 q. Skutečnost byla – 365 kusů, v celkové váze 644 q. Příčinou byl
úhyn 112 ks nakoupených telat na chřipku, zápal plic a poruchy zažívacího ústrojí.
Výroba drůbežího masa.
Plán určoval prodat 3 100 q. Bylo prodáno 3 160 q. Dosažená tržba činila 4 188 500 Kčs.
Chov norků a lišek.
Z plánovaného počtu – odchovat 900 ks mláďat, se podařilo odchovat 984 kusů. Prodalo
se 993 koží v celkové částce 418 000 Kčs. V chovu lišek byl plán prodat 30 kusů; bylo však
prodáno pouze 11 ks v částce 15 700 Kčs.

Úsek mechanisace.
Zde pracuje kolektiv, kterému byl na výroční členské schůzi přidán titul BSP a bronzové
odznaky I. stupně. Tento úsek hospodařil takto:
Na ND a pneumatiky

500 000 Kčs –

skutečnost 455000 Kčs

Na pohonné hmoty

480 000 "

–

468000 "

Na opravy

205 000 "

–

200000 "

Na nákup strojů

500 000 "

–

890000 "

Byly zakoupeny:

2 ks

–

dávkovací stoly

4 ks

–

samosběrací vozy

1 ks

–

traktor DT 75

2 ks

–

shrnovač a obraceč

1 ks

–

secí stroj

1 ks

–

žací mačkač

1 ks

–

universální závěs

Přidružená výroba.
V roce 1975 provádělo družstvo následující přidruženou činnost a docílilo těchto zisků.
1. Navíjení motorů

–

54 700 Kčs

2. Doprava

–

176 200 Kčs

3. Stavebnictví

–

464 600 Kčs

4. Stolářství a kov.

–

39 700 Kčs

V průběhu roku byla zastavena výroba – navíjení elmotorů. Naopak byla zavedena výroba
– šití rukavic, kde v současné době pracuje 18 žen a jeden muž.
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Čistý zisk – ze zemědělské a přidružené výroby činil 1 998 000 Kčs. Dotace ze státního
rozpočtu byla 132 000 Kčs. Bylo zaplaceno za daně z pozemků 239 000 Kčs a na ztráty
mechanisačního střediska 24 000 Kčs.
Zbytek zdrojů byl rozdělen takto:
1. Na podíly

206 000 Kčs

2. Do kulturního a soc. fondu

251 000 Kčs

3. Do fondu výstavby

868 000 Kčs

4. Do obratového fondu

522 000 Kčs

5. Na bytovou výstavbu

20.000 Kčs

Protože letos končí samostatná hospodářská činnost družstva, uvádím srovnání výsledků
hospodaření roku 1975 s rokem 1958, tedy údobím, kdy začalo družstvo v obci pracovat.
Hrubá zemědělská produkce

rok 1958

1975

Na 1 ha zemědělské půdy

2 500 Kčs

10 279 Kčs

Rostlinná produkce

1 621 Kčs

3 660 Kčs

Živočišná produkce

879 Kčs

6 619 Kčs

3 119 Kčs

12 005 Kčs

Výnos obilovin na 1 ha

15,9 q

25,8 q

Pšenice

15,5 q

27,5 q

Ječmen

19,4 q

1 097 q

217 litrů

1 097 litrů

Celková produkce na
1 ha zemědělské půdy

Výroba mléka
na 1 ha zemědělské půdy
Výroba mléka
na 1 dojnici za rok

1 357 l

3 910 l

Výroba masa
na 1 ha zemědělské půdy
Vyplacené odměny
Na 1 pracovníka to činí

92 kg

402 kg

558.900 Kčs

3.565 000 Kčs

3 702 Kčs

20.970 Kčs

3 680 Kčs

17 000 Kčs

Hodnota prostředků
na 1 ha zemědělské půdy
1 pracovník obdělával

2,3 ha

6,35 ha

Kulturnímu fondu bylo
Přiděleno

50.048 Kčs

251 000 Kčs

Úsek kulturně sociální péče.
Na tomto úseku bylo dosaženo pozoruhodných výsledků. Do SSSR odcestovalo 20 členů
družstva. Pětidenního zájezdu do NDR se zúčastnilo 40 členů družstva. Zootechnik,
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mechanisátor a hospodář střediska mechanisace se zúčastnili 14-ti denního studijního zájezdu
do Jugoslávie. Deset členů družstva se po čtrnáct dnů rekreovalo v Bulharsku. Tuzemské
rekreace využilo celkem dvacet členů družstva. Pionýrské rekreace se zúčastnilo čtrnáct dětí.
Družstvo zakoupilo svým 60-ti členům permantntní vstupenky na divadelní představení a
filmové festivaly. To je výsledek práce sociální komise, kterou vede s. Stanislav Horecký. Pro
zlepšení životního a pracovního prostředí bylo v kravíně č. 1 vybudováno sociální zařízení.
V kravíně č. 4 bylo opraveno sociální zařízení pro obsluhující personál. Bylo vybudováno
parkoviště osobních aut. Ve spolupráci s MNV byla vybudována mandlovna prádla.
Co říci o JZD závěrem?
Je to poslední rok samostatné hospodářské činnosti družstva v Šumicích. Od 1. 1. 1976
bude družstvo začleněno v kooperační seskupení spolu s JZD Uherský Brod a JZD Maršov.
Slučovací schůze se konala 18. 12. 1975 v Kulturním domě – Šumicích. Ale o tom píši na
jiném místě.

Vinohrady, vinohrady…
Kdy přesně se začalo v Šumicích s pěstováním vinné révy, to asi dnes těžko kdo zjistí.
V historických dokumentech si lze ale přečíst, že roku 1690 bylo šumickým vinařům uděleno
tak zvané „Horenské právo“, které jim umožňovalo, aby nejen víno pěstovali, ale také aby své
přebytky každý čtvrtek v týdnu na trhu v Uh. Brodě prodávali. Když ale v 19. století příšla na
vinnou révu pohroma v podobě
révokazu, nemoci zavlečené do
Evropy z Ameriky, znamenalo to
definitivní konec i šumickým
vinohradům.
Jen název polí pod lesem –
Vinohrady a jeden rozbořený
v hospodě u piva poslechnout
rozepře zda to s těmi Vinohrady
byla pravda či ne. Snad proto, ale
zcela jistě aby především sám
sobě dokázal, že v Šumicích víno
rostlo, pustil se náš spoluobčan –
Jahoda Ludvík č. p. 122 nejen
sám se sebou, ale i s lidskou
závistí, písemnými formalitami,
ale hlavně s půdou, z níž chce
víno
dobývat.
Pracoval
s nevídanou vůlí, elánem, oral,
kopal, hnojil, až půdu připravil
pro výsadbu. V této práci mu
vydatně pomohli traktoristé
místního
JZD
a
několik
kamarádů. Na ploše 600 m²
vysázel v dubnu 1975 byto
odrůdy:
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100 hlav – Vavřinecké červené
90 hlav – Burgundské bílé
90 hlav – Veltlín růžový
90 hlav – Müller Turgaü
Je třeba ještě dodat, že uvedené odrůdy mu byly doporučeny státní výzkumnou stanicí.
Zda bude práce L. Jahody úspěšná, se pozná za 3 roky, kdy by měl sklidit první úrodu.

V. Průmysl, státní a družstevní obchod.
Úspěsně pokračuje výstavba nového nákupního střediska. Hrubá stavba prakticky hotova.
Bude to pro naši obec další zlepšení obchodní sítě. V této nové prodejně má být: průmyslové
zboží a prodej masa. Lze si jen přát, aby byla co nejdříve dána do užívání.
V naší obci zatím není žádný nový podnik ani místní hospodářství. Novou službou však je
mandl, který byl instalován v budově terassářské dílny. Zásluha za toto dílo patří místnímu
JZD a ČSŽ, jehož členky jej zakoupily.
Pro dokreslení životní úrovně obyvatel naší obce ještě uvádím, kolik občané utratili
v našich prdejnách:
Potraviny –
Pohostinství –
Masna4 -

VI. Úpravy obce. Doprava. Spoje.
V trati Nademlýní povolil odbor výstavby ONV Uh. Hradiště výstavbu 44 rodinných
domků. Byla zahájena výstavba inženýrských sítí, t. j. komunikací, kanalisace, vodovodu a
elektrifikace. Příprava pro vlastní výstavbu má být dokončena nejpozději ve 12/76.
51.

52.

MNV pokračoval v úpravě cest a silnic v trasách Nivka a Ledské. Obě byly dokončeny.

K úplnému dokončení vodovodní sítě v obci chybí odbočka na Dolním konci od č. p. 424
do č. p. 333. Úspěsně pokračuje čistění koryta řeky Olšavy po celé její délce v obci. Zbývá
dokončit asi 200 m.
53.

Elektrifikace v obci zůstala v tomto roce beze změny. Rovněž se nezměnil ani počet
telefonních účastníků. Ne proto, že byl nezájem o telefonních účastníků. Ne proto, že byl
nezájem o telefonní přípojky, ale proto, že ústředna nedovolí větší počet účastníků.
54.

Je prostě zastaralá a potřebuje vyměnit.
Místní rozhlas je zaveden v trasách po celé obci. Je poslouchán nejčastěji v neděli. Při MNV
pracuje rozhlasový kroužek, který uvádí krátká vysílání každý měsíc, vždy zaměřen na
nejdůležitější události. Pro úplnost uvádím náměty letošního roku:
Leden – výročí úmrtí V. J. Lenina
Únor – vítězství pracujících r. 1948
4

Údaje v kronice nejsou zapsány.
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Březen – Mezinárodní den žen
Duben – lety do vesmíru
Květen – osvobození naší vlasti
Červen – Mezinárodní den dětí
Červenec, srpen – zně, bezpečnostní opatření proti požárům
Září – tisk, rozhlas, televize
Říjen – den znárodnění, vznik státu a federace
Listopad – VŘSR
Prosinec – Smlouva ČSSR – SSSR
V poslední době vzrostly počty osobních aut, mopedů a kol. V současné době je v naší
obci asi 180 osobních automobilů.
58.

Na místní poště je zajišťována denní služba od 8.00 ráno do 15.30 hodin odpoledne
s polední přestávkou. Pošta doručuje denně 300 kusů novin všeho druhu. Přímé telefonní
spojení je do Uh. Brodu a Uh. Hradiště. Rozhlas po drátě není zaveden. V obci je celkem 381
poplatníků televizorů a 371 rozhlasových přijímačů.
59.

VII. Veřejný život.
Oslavy osvobození obce, Velké říjnové revoluce proběhly velmi důstojně. Obou oslav se
zúčastnilo také začné množství občanů – odhad asi po 700. Při obou oslavách vyhrávala
dechová hudba – Olšavanka.

61.

Velkou pozornost vzbudil mezi našimi občany společný let vesmírných lodí USA a SSSR
– Apollo a Sojuz.
65.

Naši občané s povděkem uvítali podepsání smlouvy která byla podepsána 1. 8. 75
v Helsinkách nejvyššími představiteli 33 evropský států spolu s představiteli USA a Kanady.
66.

69.

Svazarm začal pracovat.

V neděli 18. 5. 1975 za nádherného májového počasí uspořádala místní organisace pro
žáky ZDŠ branný závod v jízdě na kole. První část závodu – jízda na čas – probíhala obcí.
Druhá část – jízda zručnosti, střelba ze vzduchovek, probíhala na hřišti TJ Sokol. Závodu se
zúčastnilo 28 žáků.
Konečné pořadí:

1. Kokoš Pavel 200
2. Mudrák Josef 377
3. Manda Libor 9

Pořadatelům jejich první akce opravdu vyšla na 100%.

VIII. Politický, kulturní vývoj, rozvoj školství.
Národní fronta v obci pracovala v tomto roce velmi úspěšně, podařilo se „rozhýbat“ i
činnost Svazarmu, složky, která určitou dobu stagnovala. Každá organisace NF propaguje
svoji činnost ve své skřínce, které jsou umístěny uprostřed obce.
71.
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73.

Činnost společenských organisací.

Přesto, že v obci pracují všechny organisace sdružení v NF, stojí za to vyzdvihnout
činnost alespoň některých. K nejaktivnějším patří Český svaz žen. K 30. výročí osvobození
uzavřely ženy socialistický závazek na odpracování 1200 brigádnických hodin při úpravách
okolí Kulturního domu, MNV, pomníku padlích atd.
Dále že uspořádají dvě přednášky na téma:
Společenské chování mládeže
Hovory právníka se ženami
Přispějí 650 Kčs na fond solidarity pro účastnice kongresu žen v Berlíně. Další ejich
činnost: účast při nácviku na spartakiádu, kde se jich sešlo 54. Jejich cvičitelkou byla s.
Synčáková č. p. Uspořádaly 3 zájezdy na divadelní představení do Gottwaldova. Za pomoci
JZD daly do užívání celé veřejnosti žehlící mandl, který zakoupily z vlastních prostředků.
K 1. 1. 1975 měla organisace 56 členek. Do konce roku se jejich počet zvýšil na 63.
Zřejmě dobrý příklad táhne i další ženy.
Další organisací, která zaslouží za svou činnost pozornosti, je TJ Sokol. Ne proto, že za
vydatné pomoci MNV byly dány do užívání šatny na hřišti, při nichž členové Sokola
odpracovali stovky brigádnických hodin, ale proto, jak přistoupili k nejdůležitější sportovní
události roku – spartakiádě. Spojili své síly s výborem svazu žen a výsledkem bylo, že 56 žen
se stalo členkami tělovýchovné jednoty Sokol – odboru základní tělesné výchovy. Veřejné
vystoupení na spartakiádním dnu v obci bylo vyvrcholením jejich celoroční práce. Na
spartakiádním dnu vystoupili také žáci ZDŠ. Celá akce měla v obci velký ohlas. Jen špatné
počasí – silný vítr, kalilo dobrou náladu. V Sokole si také dobře vede šachový oddíl.
74.

Osvětová beseda – zajišťuje pro občany pravidelné předplatné na divadelní, estrádní

či hudební vystoupení umělců v místním Kulturním domě. Kromě těchto pravidelných
kulturních akcí se hraje 2x týdně film. V roce 1975 bylo v obci uskutečněno 145 různých
kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 28 700 občanů. Představuje to průměr 198 občanů na
jednu akci. Ve srovnání s rokem 1974 je to opět pokles. V čem a kde hledat příčiny malého
zájmu občanů? Názory na tuto otázku se různí. Myslím si, že hlavní příčina je v pohodlnosti,
že myšlení našich občanů zaostává za hmotnými statky, kterými mnozí oplývají.
76.

Místní lidová knihovna – zůstává na úrovni minulého roku. Je navštěvována mládeží

a hlavně důchodci. O dobré jméno tohoto zařízení se stará s. Kandrnál – učitel v penzi.
78.

Škola, učitelé.

Ve školním roce 74/75 pracovalo na škole 18 pedgogů. Školu navštěvovalo 318 žáků; 76 žáků
ukončilo školní rok s vyznamenáním. Na škole pracuje 6 zájmových kroužků. 73 žáků bylo
proškoleno ve zdravotnickém kurzu. Hlavní náplní volného času žáků je nácvik na celostátní
spartakiádu, kterého se zúčastňují všichni žáci. Letos školu opouští 44 žáků. Z toho je 13
přihlášeno ke studiu, 31 do učebního poměru. Jako přípravu pro budoucí povolání jim
sloužily exkurse do podniků našeho okolí. Pionýrská organisace pracuje na škole s jedním
oddílem jisker (t. j. nejmladší děti), se 3 oddíly mladších pionýrů a 5-ti oddíly starších
pionýrů.
Hlavní náplní jejich činnosti jsou sportovní a kulturní soutěže. Účast na výstavách,
koncertech a divadelních představeních.
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Šachový turnaj.
V neděli 27. 4. 75 byl uspořádán na počest 30. výročí svobození obce šachový turnaj žáků. Ze
24 účastníků ze Šumic, Bojkovic a Uh. Brodu, zvítězil Josef Mudrák, žák 8 tř. ZDŠ Šumice.
Turnaj se konal pod patronací VO KSČ, kterou zde zastupoval předseda MNV s. Kramný,
který zároveň předal vítězům upomínkové předměty.

Požár.
V noci z 10. října vypukl ve škole požár. První, kdo požár zpozoroval a také ohlásil, byla
s. Krhůtková č. p. 432, která šla ve 3.10 ráno do zaměstnání na farmu JZD. Požár oznámila
ředitelce školy, která bydlí naproti ZDŠ. Byl zorganisován poplach, přesto, že siréna na
hasičské zbrojnici byla odpojena. Prováděla se totiž její výměna. I když požár vypadal
zpočátku hrozivě, skutečná škoda nebyla tak velká. Bylo zničeno asi 10 m² podlahy a stropní
nosné konstrukce, zníž se část probořila do přízemí. Požár vznikl následkem vadné
elektroinstalace, která ve zdi způsobila samovznícení trámů. Jak ukázalo vyšetřování, trvala
tato „příprava“ požáru asi 2 měsíce.
Dětem ve třídě uhořela jejich největší vzácnost – živý křeček.
79.

Sbor pro občanské záležitosti.
Práce našeho sboru byla v tomto roce obsáhlá. Sbor provedl:
41 vítání mladých občánků do života
6 osobních návštěv u nemocných
2 zlaté svatby
22 kulturních vložek při svatebních obřadech
Sboru se dosud nepodařilo upřednostnit občanský obřad před církevním.

IX. Zábavy, sport, zdravotnictví.
82.

Šumické hody

se konaly již první zářijovou neděli. Jejich pořadatelem byla TJ Sokol. V sobotu byl pro
návštěvníky připraven pořad mistrovských utkání v kopané a večer v sále kulturního domu
taneční zábava. Hrála zde dechová hudba Valaška. Zábavy se zúčastnilo 520 platících hostů.
Hodová neděle začínala v 7.00 hodin ráno budíčkem – reprodukovanou hudbou – místním
rozhlasem. Dechová hudba Olšavanka hostovala na dožínkových slavnostech v Brně, tak
proto ta náhrada.
V místnostech požární zbrojnice byla uspořádána výstava exotického ptactva a před
budovou bývalého MNV vyhrávala reprodukovaná hudba kolotočů a střelnic zábavných
podniků. Odpoledne měli sportovci připraveno na svém hřišti kulturní vystoupení pionýrů
z Luhačovic. Toto vystoupení mělo u obecenstva velký ohlas. Pak následovalo přátelské
fotbalové utkání starých pánů mezi fotbalisti Šumic a tradičním soupeřem z Újezdce u
Luhačovic. Večer vyhrávala k tanci a poslechu hudba Strojař ze Slavičína. A jelikož se po oba
hodové dny vydařilo i počasí, je možno říct, že hody byly pěkné. Pořadatelé by ovšem jistě
rádi uvítali větší zájem o akce, které pro své spoluobčany připravili.
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83.

Kino v obci.

Za rok 1975 bylo v našem kině uskutečněno 136 představení, která shlédlo 10 855 diváků.
Celková tržba byla 32580 Kčs. Celková obliba kina je dána skladbou promítaných filmů.
Finanční plán kina byl splněn na 109%.

X. Pohyb obyvatelstva
Jak svatby pomáhají při plnění volebního programu. Je dobrým zvykem, že se sňatky našich
občanů konají v sobotu, tedy den, kdy ostatní občané plní své závazky na budovatelských
akcích národního výboru. Protože občanský sňatek se uzavírá na MNV, ten je uprostřed obce,
takže svatební průvod musí projít kolem pracovišť, na kterých se brigády konají. Vždy se
najde nějaký provaz, kterým se průvod zastaví a svatebčané se vykoupí malými finančními
částkami. Tyto peníze pak slouží brigádníkům k občerstvení. Zdánlivě taková maličkost a
měli byste vidět, jak dokáže pozvednout pracovní elán brigádníků. Patří se proto poděkovat za
tento starý dobrý zvyk „zatahování svatebního průvodu“ našim prozíravým předkům a všem
svatebčanům, že mají pochopení pro jeho dodržování.
94.

Narodilo se 19 děvčat a 22 chlapců.
Zemřelo 5 žen a 12 mužů.
Odstěhovalo se 31 občanů.
Přistěhovalo se 30 občanů.
Počet svateb 30
Počet obyvatel 1771
Nejstarší občan – Fr. Pranicová č. p. 270 – 90 roků

95.

Kolaudovány byly nové domy č. p. 44; 315; 465, 35; 462, 458.

Při plnění pracovních povinností zahynul (autohavárie) náš občan, poslanec MNV s.
František Šot, otec 3 dětí.
95.

Starým občanům je v obci věnována všestranná pozornost. Ročně se vyplácí 380 000 Kčs
jako jednorázová pomoc důchodcům na zakoupení uhlí, dřeva apod.
96.

Je zajištěno slevněné společné stravování důchodců v místním pohostinství. Tohoto však
využívá pouze 11 důchodců, což je na 381 důchodců velmi málo.
Morálka v obci je poměrně slušná. Negativním jevem je ta skutečnost, že se hodně pije.
Jako příklad uvádím jen tu skutečnost že v pěstitelské pálenici se utratilo za alkohol 1 890 000
Kčs
99.

Závěr.
Rok 1975 byl pro naši obec jakýmsi nmezníkem, rokem bilancování, přehlídkou práce
v míru, rokem dobré práce všech složek Národní fronty.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že na těchto úspěších má nemalý podíl vesnická organisace
KSČ, která prostřednictvím svých členů v praxi realisovala usnesení organisace, jejímž cílem
je sokojenější a krásnější život celé naší obce.
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–

Úvod

246 – 251

–

Místní národní výbor

251 – 257

–

Průběh roku, JZD

258 – 259

–

Průmysl, úpravy obce, spoje

259 – 260

–

Veřejný život

260 – 263

–

Politický, kulturní vývoj, školství

263 – 264

–

Zábavy, sport

264 – 265

–

Pohyb obyvatelstva, závěr

V Šumicích 12. 10. 1976

Zapsal: Žampach Jaroslav, kronikář
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Rok 1976.

V tomto roce čekají náš lid dvě významné vnitropolitické události. Bude to především
XV. sjezd KSČ a potom volby do všech zastupitelských orgánů. Nás, občany Šumic však
navíc čeká spousta práce na staveništích mateřské školky a domu prodeje, či nákupního
střediska.
Nároky lidí stoupají a tím se zvyšuje i pohodlí, ale hlavně pohodlnost mnohých – přiložit
ruku ke společnému dílu.
Proto je nutné, aby se do poslaneckého aktivu dostali ti občané, kteří umí získat další pro
společnou práci, jsou příkladem v práci i osobním životě. Takové vybrat nebude snadné. Těm,
kteří budou vybírat, přeji šťastnou ruku.
Leden 76
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I. Místní národní výbor.
Volby, volby, volby – to je slovo, kolem kterého se točila veškerá činnost v obci. Nejen
zhodnotit činnost stávajícího poslaneckého aktivu v obci, ale především vybrat nové poslance
pro funkční období 1976 – 80. Komise pro přípravu voleb začala pracovat jiz v měsíci březnu,
tedy v dostatečném časovém předstihu.
Zaměřila se především na zhodnocení aktivity stávajících poslanců a toto hodnocení
předložila k posouzení plenárnímu zasedání MNV.
V úzké spolupráci s MV NF provedla pak širší výběr možných kandidátů nového
národního výboru. Se všemi navrženými bylo osobně jednáno. Pro nové funkční období bylo
při výběru bráno na zřetel sociální, věkové a politické složení nového orgánu.
Nový orgán má mít 50% zastoupení dělníků a družstevních rolníků. Ženy mají mít 30%
zastoupení. 30% poslanců bude ve věku do 35 let.
Komise se v další práci zabývala návrhem nového volebního programu, s nímž budou
občané seznámeni na veřejné schůzi.
Na návrh MV NF budou v naší obci pracovat dvě volební komise:
Místní volební komise:

Okrsková volební komise:

předseda

– Mudrák Josef 377

Jančář Josef 194

místopř.

– Slámečka St. 412

Tlach Boh. 308

tajemník

– Vaculínová Jiř. 402

Prachařová Jar. 90

členové

– Bartoš Václav 459

Kramný Mil. 444

Košiba Jiří 327

Kudela Ant. 77

Švec Josef 257

Mudrák Fr. 419

Šidlo Josef 416

Bachůrek Fr. 39

Horecký Petr 379

Ondřejová Mil. 403

Juřeník Josef 417

Botlík Ant. 220

Vaculínová L. 25

Tlach Ludvík 246

Manová Marie 165

Žampach Fr. 12

Surá Ivana 383
Další, neméně důležitou prací komise, bylo zpracování „Plánu předvolební aktivity obce“.
Tento plán obsahoval:
1. Časový harmonogram hlavních úkolů
2. Organisační zajištění úkolů předvolební aktivity
3. Plán agitačního střediska na 9-12/76
4. Denní plán propagačních a kulturních akcí na měsíc září – říjen.
5. Závěrečné opatření.
Vlastní obsah byl velmi podrobně rozpracován, s určením termínu a odpovědnosti za
plnění úkolů. Hlavním obsahem předvolebního plánu bylo zpracování programové činnosti
agitačního střediska, které bylo instalováno v místnosti budovy požárníků, za MNV.
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Proč bylo zřízeno agitační středisko?
Příprava a průběh voleb je významnou vnitropolitickou událostí a vyžaduje aby se stala
denní záležitostí každého občana, který by měl být všestranně informován o všem, co
s volbami souvisí.
Chceme, aby naši občané přistupovali ve dnech 22-23/10 k volbám s přesvědčením, že ví,
koho volí, mají záruku v jednotlivých kandidátech NF, že naplní nejen úkoly obsažené ve
sjezdových NF, že naplní nejen úkoly obsažené ve sjezdových materiálech naší strany, ale i
požadavky a přání běžného občanského života.
Uvědomujeme si i skutečnost, že k volebním urnám přijdou poprve i naši mladí občané,
kteří nepamatují tragedii voleb předmnichovské republiky, neznají ani podmínky volebního
zápasu voleb r. 1946, ale potřebují dokonale znát zásady našich socialistických voleb.
Tyto velmi vážné důvody si vyžadují, aby naše společnost našla formu, jak tyto potřebné
vědomosti a znalosti občanům předat tak, aby vnikly do každého domu, aby se staly
předmětem zájmu všech našich občanů bez rozdílu politického a náboženského přesvědčení.
Aby se staly mobilisujícím prostředkem nejen k jednotnému nástupu k volebním urnám, ale
také k realisaci závěrů XV. sjezdu KSČ a volebních programů NF.
Vedoucím agitačního střediska byl jmenován s. Košiba Jiří. Jeho zástupcem – s. Bradáč
František
Pro dobré plnění a zajišťování všech úkolů byly jmenovány tyto kolektivy:
Agitační kolektiv při VO KSČ:
vedoucí

–

s. Jančář Josef

zást. ved.

–

s. Hasoň Rostislav

členové

–

Páleníček Oldřich
Jančářová Marie
Košiba Jiří
Bradáč František
Janíček Stanislav
Omelka Jaroslav
Jančář Jaroslav
Surá Ivana
Urbánek Jaroslav

Tento kolektiv plní funkci řídící složky veškeré agitačně – propagační činnosti v obci i
agit. Střediska. Na svých pravidelných zasedáních stanovuje a upřesňuje úkoly pro nejbližší
období, dbá na potřebnou politickou úroveň této činnosti.
Kolektiv názorné agitace:
vedoucí

–

Šidlo Ladislav

členové

–

Žampach Stanislav
Horecký František
Horecký Petr
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Juráková Miroslava
Podle doporučených námětů zajišťuje podklady pro provádění názorné agitace, tyto také sama
vytváří a spolupracuje při realizaci daných úkolů.
Kolektiv rozhlasového kroužku:
vedoucí

–

Jančářová Marie

členové

–

Hasoňová Pavla

členové

–

s. Mlčák
Surá Ivana
Vaculínová Jiřina
Hrabcová Ivana

Podle zpracovaného plánu připravuje vlastní obsah rozhlasových relací, dbá na dobrou
obsahovou a poslechovou úroveň a zajišťuje vysílání rozhlasových relací.

Redakční rada:
vedoucí

–

s. Žampach Jaroslav, kronikář

členové

–

s. Pospíšil Miroslav
Omelka Jaroslav
Jančář Jaroslav
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Šojdrová Ludmila
Kubíková Milena
Podle plánu činnosti připravuje v úzké spolupráci se složkami NF a MNV tiskové materiály,
provádí jejich kontrolu, úpravu a zajišťuje vydávání tiskovin.
Rada fotodokumentace:
vedoucí

–

s. Janíček Stanislav

členové

–

s. Žampach Vojtěch
Bradáč František
Mudrák František

Vyhledává a připravuje ze stávajících archivů příhodné fotografické dokumenty na daná
témata. Zajišťuje nový fotografický materiál, který slouží k propagační činnosti a později jako
důležitý dokladový materiál historie obce.
Skupiny osobní agitace – agitační dvojice:
Skupina pro

Skupina pro

volební obvod č. 1

– Tlach Boh 308

– Sedlář Jar. 309

volební obvod č. 2

– Hřib Fr. 208

– Ondřej Lad. 403

volební obvod č. 3

– Šidlo Vl. 3

– Jahoda Lud. 122

volební obvod č. 4

– Hrnčíř Fr. 17

– Žampach Fr. 12

volební obvod č. 5

– Valerián L. 396

– Kramný M. 444

volební obvod č. 6

– Vaculín J. 402

– Juřeník J. 306

volební obvod č. 7

– Košibová Š. 327

– Valášek Jar. 116

volební obvod č. 8.

– Jančář Ivan 427

– Jurčík V. 305

volební obvod č. 9

– Jankůj Jos. 419

– Kramný Lub. 445

volební obvod č. 10 – Kudela Ant. 77

– Bartoš Jos 324

volební obvod č. 11 – Mudrák Jos. 377

– Hasoň Rost. 47

volební obvod č. 12 – Johnová Dr. 369

– Mandík Jos. 414

volební obvod č. 13 – Jančová Věra 359 – Švec Jos. 257
volební obvod č. 14 – Dančík Ant. 404

– Kokoš Fr. 200

volební obvod č. 15 – Mudrák Fr. 419

– Hasoň J. 445

volební obvod č. 16 – Slačálek Ant. 429 – Mudráková V. 419
volební obvod č. 17 – Tlach Lud. 242

– Ptáček Jos. 91

volební obvod č. 18 – Kráčmar Fr. 109

– Zahálka Jar. 220

volební obvod č. 19 – Zetka V. 316

– Bachůrek Vl. 291

volební obvod č. 20 – Volařík Ant. 379

– Ptáček J. ml. 291

volební obvod č. 21 – Kráčmar V. 119

– Struhař Jar. 97

volební obvod č. 22 – Kozub Old. 111

– Tomek Ol. 123

volební obvod č. 23 – Žampachová M. 14 – Szymurdová L. 330
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volební obvod č. 24 – Tlach Fr. 452

– Vaculín V. 250

volební obvod č. 25 – Janíček St. 390

– Žufánek A. 150

volební obvod č. 26 – Dvořáček Fr. 273 – Zálešáková A. 216
volební obvod č. 27 – Bublík Ant. 184

– Škubal R. 103

volební obvod č. 28 – Bradáč. Fr. 157

– Mahdal K. 333

volební obvod č. 29 – Velecká Fr. 82

– Kunčík Jar. 167

volební obvod č. 30 – Kramný J.

– Tlach Lud. 246

Plní velmi důležité poslání osobní agitace v přímém osobním styku s občany. Provádí osobní
návštěvu domů, předává připravený agitační materiál a svými agitačními schopnostmi
realizuje dané úkoly mezi občany.
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Návrh kandidátky poslanců pro volby.
Místní výbor národní fronty po projednání ve výborech jednotlivých společenských
organisacích vydal tento návrh poslaneckého aktivu pro funkční období 1976 – 80:
Jméno

volební obvod

domovní čísla

1. Botlíková Marie 450, 28 let, prodavačka

17

264 – 451

2. Bradáč František 157, 37 let, elektrikář

28

112 –147

8

302 – 305

10

201 – 86

5. Hřib František 208, 51 let, dělník

1

351 – 359

6. Jančář Ivan 427, 37 let, technik

9

27 – 63

7. Jančář Jaroslav 388, 42 let, technik

19

92 – 289

8. Jankůj Josef 419, 33 let, svářeč

16

421 – 262

9. Jančík Stanislav 390, 38 let, technik

27

213 – 299

10. Jančová Věra 359, 24 let, tech. pracov.

15

272 – 456

11. Johnová Drahomíra 369, 50 let, v domácnosti 14

34 – 192

12. Košibová Štěpánka 327, 34 let, adm. pracov.

11

67 – 79

13. Kramný Jindřich 164, 54 let, isolater

30

184 – 423

14. Omelka Jaroslav 18, 40 let, technik

4

9 – 21

15. Páleníčková Jana 110, 35 let, řed. ZDŠ

23

126 – 440

16. Ptáček Josef 90, 46 let, člen JZD

18

378 – 400

7

37 – 47

18. Szymurdová Ludmila 330, 29 let, prodavačka 24

134 – 216

19. Šidlo Vlastimil 3, 47 let, isolater

425 –

3. Ing. Dvořák Miroslav 48, 30 let, st. technik
4. Hasoň Rostislav 47, 38 let, člen JZD

17. Synčáková Ludmila 35, 24 let, učitelka MŠ

3

7

20. Tlach František 452, 35 let, technik

13

356 – 375

21. Vaculín Jaroslav 402, 50 let, technik

6

456 – 290

22. Vaculín Petr 25, 31 let, člen JZD

25

186 – 211

23. Valerián Ludvík 396, 43 let, isolater

12

81 – 383

24. Valášek Jaroslav 116, 22 let, technik

5

25. Volařík Antonín 379, 53 let, technik

21

228 – 108

26. Velecká Františka 82, 42 let, členka JZD

29

415 – 182

27. Zahálka Jaroslav 220, 27 let, str. zámečník

22

109 – 233

28. Zetka Václav 316, 47 let, str. zámečník

20

276 – 95

2

447 – 218

26

230 – 198

29. Žampachová Marie 308, 25 let, prodavačka
30. Zálešáková Alena 216, 27 let, prodavačka

219

22 –

33

Ohlédnutí za volebním obdobím 1971 – 76.
Kdybych měl stručně zhodnotit celkovou vykonanou práci za předcházející volební
období, stačilo by napsat, že byla velmi úspěšná.
Mnozí naši občané mají snad jiný názor, poněvadž každý z nás má na tuto činnost vlastní
měřítko. Někdo porovnává s obdobími dřívějšími v naší obci, jiný se dívá na okolní vesnice a
dělá rovnítko a jiný jen kritizuje a dává objektivitu bokem – stranou.
Proto je nutné uvést několik čísel a to nejen z oblasti výstavby a zvelebení obce, ale i
z oblasti kulturně – společenské činnosti, která velmi úzce souvisí s celkovou úrovní života
v naší obci.
Za uvedené období bylo zorganizováno obětavými funkcionáři v naší obci 535 kulturních
akcí, 42 divadel a estrád 135 odborných přednášek, 165 plesů a tenečních zábav, 21 výstav,
21 koncertů a jiných hudebně-výchovných akcí, 20 zájezdů, 19 sportovních a tělovýchovných
akcí, 131 jiných akcí v oblasti činnosti složek národní fronty. Na uvedených hlavních
programech se účastí podílelo 118 880 občanů, což je průměr 230 na jednu akci.
V našem kině se za toto období odehrálo 559 filmových představení s průměrnou účastí
88 diváků. Když byla zahajována činnost národního výboru pro léta 1971 – 76 uložil volební
program splnit rozhodující akce na úseku výstavby a zvelebení obce:
1.

Výstavba požární zbrojnice – hodnota díla 429 000 Kčs – splněno

2.

Výstavba sportovních šaten -

"

3.

Zbudování nákupního střediska -

"

4.

Výstavba koupaliště – nesplněno

5.

Pěstitelská pálenice – hodnota díla 290 000 Kčs – splněno

6.

Komunika

–

"

400 000 Kčs – splněno
2 745 000 Kčs – před dokonč.

298 000 Kčs – splněno

Navíc proti tomuto plánu byly zajištěny další úkoly, jako je výstavba mateřské školy,
dokončení kanalizace „Za drahou“, zbudování inženýrských sítí v místě další bytové výstavby
– „Nad mlýnem“, kanalizace „Hradská“, ap.
Za hodnocení volební období bylo v naší obci proinvestováno 6 602 000 Kčs. Hodnota
vybudovaného díla činí 8 928 000 Kčs.
Na všech těchto akcích odpracovali občané naší obce 421 740 brigádnických hodin, což
činí na jednoho občana (máme celkem 1 771 obyvatel) téměř 240 hodin za období a 48 hodin
za jeden rok.
Za uvedené výsledky budovatelské i kulturní politické činnosti byla naše obec hodnocena
v okresní soutěži MNV v roku 1972 na 3. místě, v roku 1973 na 2. místě, v roce 1974 na 2.
místě.
Zbývá podtrhnout, že tyto výsledky jsou společnou prací převážné většiny občanů naší
obce. Jsou však v obci i takoví občané, kteří pro tuto činnost, obětovali velmi málo, nebo nic.
A to je snad jediný stín hodnocení společné práce.
Poslanecký aktiv pracoval v tomto složení:
1. Budíková Vlasta

16. 9. 1932

16. Plhoňová Ludmila – odsť.

2. Bradáč Frant.

30. 7. 1939

17. Slačálek Ant.

220

12. 2. 1939

3. MVDr. Dančík Ant.

1. 9. 1933

18. Synčák Ant.

10. 6. 1913

4. Hřib Frant.

9. 9. 1925

19. Šidlo Vlast.

9. 2. 1929

5. Johnová Drahomíra
6. Jančář Ludvík

20. Šot Frant.

22. 9. 1926
†

†

21. Tlach Bohumil

3. 1. 1920

7. Janíček Stanislav

17. 11. 1938

22. Tlach Frant.

4. 10. 1941

8. Jankůj Josef

16. 6. 1943

23. Tlach Ludvík

6. 9. 1921

9. Jančář Jaroslav

16. 11. 1934

24. Vaculín Jar.

11. 11. 1926

10. Kudela Vojtěch

18. 4. 1947

25. Velecká Fr.

15. 8. 1934

11. Kudela Ant.

20. 2. 1922

26. Valerián Lud.

28. 8. 1933

12. Košibová Štěpánka

26. 12. 1942

27. Volařík Ant.

5. 1. 1923

13. Kráčmar Vojtěch

22. 2. 1938

28. Zetka Václav

22. 9. 1929

14. Mudrák Josef

18. 3. 1928

29. Žampachová M.

15. Omelka Jaroslav

26. 4. 1936

30. Kramný Jindř.

1. 7. 1924
30. 8. 1922

Být poslancem je nejen velká čest pro každého občana, ale i závazek a povinnosti, které
vyžadují obětování volného času i umění jednat s lidmi a získávat je pro realizaci záměrů a
plánů stanovených volebním programem.
Celková práce všech poslanců byla hodnocena kladně, zvláště skutečnost, že kromě
zemřelých poslanců s. Šota, s. Jančáře a s Plhoňové, která se odstěhovala, všichni ostatní
dokončili svoji poslaneckou práci bez větší absence a pracovali podle svých sil a schopností
až do posledního plenárního zasedání dne 20. 8. 1976., což se u národních výborů
poválečného období dosud nestalo. Přes toto dobré hodnocení neobjevují se již někteří
stávající poslanci na nové kandidátce. Z důvodů dlouholeté činnosti v práci národního výboru
požádali o uvolnění soudruzi Synčák Ant., Kudela Ant., Tlach Bohumil, Žampachová Marie.
Pro časové zaneprázdnění není dále uvažováno se s. Dančíkem, Tlachem Lud., Slačálkem,
z různých jiných důvodů s Kudelou Voj., Budíkovou, Kráčmarem Vojtěchem.
Všem však patří upřimné poděkování za vykonanou práci. Za pět let funkcionářského
období si práce poslance vyžádala 130-150 večerů, u řady členů až 300 schůzí a zasedání,
nehledě k času, který museli najít pro vlastní plnění uložených úkolů.
Práce rady MNV byla hodnocena rovněž kladně. Při rozhodování se snažila být
objektivní, hlavně u požadavků či stížnostech občanů i složek NF. Jistěže se objevily i slabší
místa ovlivněná nedostatkem informací a mnohdy i možnosti. O všech svých rozhodnutích
informovala poslance i občany, kteří se zúčastňovali plenárních zasedání, ať již to byly věci
populární či kritické. Velkým pomocníkem práce národního výboru byly komise:
komise plánovací a finanční (Vaculín Jaroslav – předseda)
komise školská a kulturní (Jančář Jaroslav - " )
komise sociální a zdravotní (Košibová Štěpánka -

"

)

komise místního hospodářství (Jankůj Josef – předseda)
komise pro ochranu veřej. pořádku (Janíček Stan. komise stavební (Synčák Antonín – předseda)
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"

)

Těžko určit, která komise byla důležitější, či nejlepší. Všechny pracovaly po celé funkční
období, každá na jiných úkolech a problémech.
A nakonec ještě několik slov o aktivistech. Mezi nejlepší patřili především: Prachař
Ludvík, Šojdr Stanislav, Hřib František, Juřeník Josef 30, Šojdr Josef 81, Surovcová Ludmila.
Všem patří poděkování.

Volební dny – 22. a 23. říjen 76
Přesně ve 14.00 hodin v pátek 22. října byla otevřena volební místnost a odvolil první
občan. Volební místnost byla připravena v přísálí kulturního domu. Byla slavnostně
vyzdobena státními vlajkami, květinami. Rovněž příchod a odchod z volební místnosti byly
lemovány výzdobou, která ukazovala politický vývoj v obci, budovatelské úspěchy od dob
první republiky až do dnešních dnů.
V obci panovala slavnostní nálada, kterou ještě umocnil koncert místní dechové hudby
před kulturním domem.
Jako první volila paní Barbora Kubáňová č. p. 177, důchodkyně, která obdržela od
představitelů obce malý upomínkový dárek.
Potom přistupovali k volební urně další občané, převážně splečně jako složky NF.
Příkladem byl přístup našich myslivců, sportovců, žen a další složky.
Tak se stalo, že již po prvním volebním dnu odvolila naprostá většina zapsaných voličů
(více jak 95%). V sobotu 23. října, kolem 10 hodin odvolil poslední zapsaný volič. Voleb se
zúčastnilo 10% voličů.
Výsledek voleb: z 1183 voličů dalo kandidátům 1181 svůj hlas. Úspěch téměř stoprocentní.

Plenární zasedání 12. 11. 1976.
Plenární zasedání řídil až do zvolení předsedy MNV nejstarší poslanec s. Antonín Volařík.
Plénum zvolilo nové funkcionáře takto:
předseda NV

Jindřich Kramný

místopředseda

Jaroslav Jančář

tajemník

Jaroslav Omelka

Schválilo složení rady ve složení:
1. Kramný Jindřich

–

předseda

2. Jančář Jaroslav

–

místopředseda

3. Omelka Jaroslav

–

tajemník

4. Vaculín Jaroslav

–

před. fin. komise

5. Košibová Štěpánka

–

před. soc. komise

6. Ing. Dvořák Miroslav

–

před. stavební komise

7. Janíček Stanislav

–

před. ochr. veř. pořádku

8. Zahálka Jaroslav

–

před. komise míst. hospodářství

9. Jankůj Josef

–

před. školské a kulturní komise
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10. Synčáková Ludmila

–

před. komise pro mládež a tělových.

11. Hasoň Rostislav

–

člen rady

Plénum schválilo složení komisí
a) Komise finanční a plánovací:
1. Vaculín Jaroslav

–

předseda

2. Valášek Jaroslav

–

poslanec

3. Johnová Drahomíra

–

poslanec

4. Ing. Vaculín Ladislav

–

aktivista

5. Jahodová Jana

–

aktivista

1. Ing. Dvořák Miroslav

–

předseda

2. Ing. Jančář Ivan

–

poslanec

3. Volařík Antonín

–

poslanec

4. Šidlo Vlastimil

–

poslanec

5. Synčák Stanislav

–

aktivista

6. Šojdr Josef

–

aktivista

b) Stavební komise:

7. Lekeš Vojtěch – aktivista
c) Komise sociální a zdravotní:
1.

Košibová Štěpánka

–

předsedkyně

2.

Jančová Věra

–

poslanec

3.

Zetka Václav

–

poslanec

4.

Švec Josef

–

aktivista

5.

Kráčmar Vojtěch

–

aktivista

6.

Jankůjová Ludmila

–

aktivista

d) Komise místního hospodářství:
1.

Zahálka Jaroslav

–

předseda

2.

Žampachová Marie

–

poslanec

3.

Velecká Františka

–

poslanec

4.

Žufánková Ludmila

–

aktivista

5. Tlach Ludvík

–

aktivista

6. Žampach František

–

aktivista

1. Synčáková Ludmila

–

předsedkyně

2. Zálešáková Alena

–

poslanec

e) Komise pro mládež a tělovýchovu:
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3. Páleníčková Jana

–

poslanec

4. Vaculín Petr

–

poslanec

5. Kubica Antonín

–

aktivista

6. Mudrák František

–

aktivista

7. Juřeník Josef

–

aktivista

8. Surá Ivana

–

aktivista

1. Janíček Stanislav

–

předseda

2. Bradáč František

–

poslanec

3. Hřib František

–

poslanec

4. Valerián Ludvík

–

poslanec

5. Surovcová Ludmila

–

aktivista

6. Šidlová Libuše

–

aktivista

7. Jurák Jaroslav

–

aktivista

8. Kramný Milan

–

aktivista

1. Jankůj Josef

–

předseda

2. Szymurdová Lud.

–

poslanec

3. Botlíková Marie

–

poslanec

4. Ptáček Josef

–

poslanec

5. Mandík Josef

–

aktivista

6. Pospíšil Miroslav

–

aktivista

7. Žampach Jaroslav

–

aktivista

8. Bemmer Bohumil

–

aktivista

1. Jančář Jaroslav

–

předseda

2. Hasoň Rostislav

–

poslanec

3. Šojdr Jaroslav

–

aktivista

4. Jančářová Marie

–

aktivista

5. Vaculínová Marie

–

aktivista

6. Ondřejová Milada

–

aktivista

7. Žampach Jan

–

aktivista

f) Komise pro ochranu veřejného pořádku:

g) Komise školská a kulturní:

h) Sbor pro občanské záležitosti:

Za dosažené výsledky v práci bylo MNV Šumice uděleno čestné uznání III. stupně
spojené s finanční odměnou.
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Volební program pro období 1976 – 1980.
Je rozdělen v zásadě do čtyř oblastí:
1. Oblast ideově výchovná – zahrnuje kulturní, společenskou a výchovnou činnost
v obci
2. Oblast politicko-organisátorská – zahrnuje spolupráci složek na zajištění akcí
budovatelského charakteru
3. Investiční část – je zaměřena především na celospolečensky nejdůležitější potřeby a
zahrnuje:
a) přístavbu ZDŠ

– plán 1 897 000 Kčs

b) výstavbu smuteční síně

–

"

420 000 Kčs

c) budování další etapy hřiště

–

"

280 000 Kčs

d) budování přírodního koupaliště – "

330 000 Kčs

e) veřejné osvětlení

–

f) dobudování komunikací

– plán

"

620 000 Kčs
860 000 Kčs

Realisace těchto akcí je závislá na dotaci státních prostředků v průběhu volebního
období.
4. Oblast údržby –
a) na úseku školství

–

1 250 000 Kčs

b) na osvětlení

–

60 000 Kčs

c) na komunikace

–

150 000 Kčs

d) na kulturní dům

–

250 000 Kčs

e) na inženýrské sítě

–

602 000 Kčs.

5. Úsek spolupráce s JZD
a) na úseku zvyšování občanské a kulturní úrovně družstevníků naší obce
b) pomoc při špičkách, při nepřízni počasí
c) při opravě kulturního domu, předplatném na kulturní podniky a rozvíjení čs. –
sovětské družby
d) při zajišťování potřebných prací dopravními prostředky.

II. Průběh roku, počasí, úroda.
Počasí roku se nijak neodlišovalo od roků předcházejících. Mírná zima, mírné léto, jen
deště přišly v nepravý čas. Právě tehdy, kdy se měla sklízet úroda z polí. Jinak to byl rok
poměrně suchý, takže úroda byla celkově nízká. V naší obci, která má poměrně těžkou půdu,
se sucho tak příliš neprojevilo na výnosech obilovin, ale s ostatními plodinami to bylo špatné.
Konkrétní výsledky uvádím v příští kapitole o JZD.
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III. a IV. Dokončení výstavby socialismu na vesnici.
V tomto roce hospodařili družstevníci naší obce ve sloučeném družstvu s celkovou
výměrou 2 336 ha orné půdy. Protože nejsou známy výsledky hospodaření naší farmy,
uvádím výsledky celkové.
Tak rostlinná výroba své úkoly nesplnila. Bylo plánováno 14 238 000 Kčs, skutečnost dosáhla
14 105 000 Kčs.
Výnosy:
plodina

výměra

plán

skutečnost

rozdíl

pšenice ozimá

813,6

41,7

48,4

+6,4

pšenice jarní

61,7

35,-

33,4

-1,6

ječmen jarní

480,8

31,5

33,8

+2,3

15,5

30,-

38,3

+8,3

kukuřice na zrno

182,8

40,-

27,5

-12,5

cukrovka

145

420,-

235,5

-184,5

oves

Čtvrtina orné půdy byla věnována pěstování krmných plodin. Z krmných plodin byla
pěstována:
silážní kukuřice na ploše

309 ha

směsky na zeleno

"

38 ha

vojtěška

"

106 ha

jetel

"

87 ha

Výroba krmných plodin nebyla splněna a to zásluhou sucha, které ovlivnilo sklizeň silážní
kukuřice, kde bylo dosaženo výnosu 260 q z ha, tedy o 40 q méně. Rovněž nebyla splněna
výroba silážní řepa v celkové výši 173 vagonů.
Živočišná výroba byla plánována ve výši 19 362 000 Kčs. Docíleno bylo 19 504 000 Kčs.
Výroba mléka nebyla splněna o 21 000 litrů. V Šumicích bylo dosaženo 10,7 l na dojnici a
den. Dále bylo vyprodukováno:
2 513 q hovězího masa
1 072 q vepřového masa
5 920 q drůbežího masa
Výroba vajec – plán 3 250 000 ks, skutečnost 3 160 000 kusů. Rozdíl 90 000 ks. Průměrná
snáška 250 ks na jednu nosnici.
Produkce housat – plán 7 000 ks, skutečnost 8 659 kusů.
Chov norků a pesců – je soustředěn na farmě v Šumicích. Tento chov kožešinových zvířat
dosáhl v minulosti lepších výsledků než letos. Na jednu norčí samici byly odchovány dvě
mláďata a na jednu lišku 5 mláďat. Hospodaření bylo ztrátové ve výši 84 000 Kčs.
Rozdělení fondů:
fond odměn

750 000 Kčs

fond kult. – sociální

770 000 Kčs

fond výstavby

2163 000 Kčs
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fond obratový
bytová výstavba

730 000 Kčs
30 000 Kčs

Péče o družstevníky.
O kulturní vyžití a sociální potřeby se v družstvu starala 5ti členná kulturní komise.
V minulosti i letos družstevníci navštívili nejrůznější rekreační místa. Tak 61 družstevníků se
rekreovalo v Krkonoších, v Tatrách, v Praze a Karlových Varech. Zahraniční rekreace se
zúčastnilo celkem 93 členů družstva, včetně rodinných příslušníků. Byl to Sovětský svaz,
Bulharsko, Jugoslávie a Rakousko. Rovněž děti družstevníků byly na prázdninové pionýrské
rekreaci v Bulharsku.
Novomanželům z řad družstevníků přispívá družstvo částkou 1 000 Kčs a novorozeňatům
vkladní knížkou s 200 Kčs. Dále vedení družstva přispívá na společné stravování, což v tomto
roce představuje částku 74 000 Kčs.
Družstvo rovněž nezapomíná na své členy v důchodu a pořádá s nimi dvě besedy. Při této
příležitosti obdrželi důchodci dů odměnu ve výši 500 Kčs.
Pracovníci, kteří se dožili 50-ti let obdrželi penežitou odměnu ve výši 250 Kčs.
Sociální komise družstva uvedla několik informací o pracovní neschopnosti, z nichž
alespoň některé uvádím:
335 pracovníků bylo práce neschopných
24

"

mělo pracovní úraz

24

"

mělo mimopracovní úraz

Všichni tito pracovníci zameškali 6 868 směn (dnů)
5 367 směn pro nemoc
673

"

pro pracovní úrazy

828

"

pro mimopracovní úrazy

Představenstvo sloučeného družstva se sešlo v průběhu roku 8 krát. Na svých schůzích řešilo
základní otázky zabezpečí dobrého chodu na všech úsecích výroby. Představenstvo bylo
průběžně informováno o postupu prací a dosažených výsledcích za hodnocené období.
Sbor zástupců, který měl v podstatě nahradit členskou schůzi, se sešel k jednání pouze
dvakrát. Sbor projednal rozbor hospodaření družstva za I. a II. čtvrtletí, plán jarních prací,
plán stavební údržby, čerpání kulturního a sociálního fondu, příplatky k nízkým důchodům a
zprávu o výsledcích žní. Byla rovněž projednávána a vyhodnocena socialistická soutěž ve
žních.
Vedení družstva spolupracuje s národními výbory sloučených obcí a rovněž s vesnickými
organizacemi KSČ. Tato spolupráce je vedením družstva hodnocena jako dobrá a účelná.
Sloučené jednotné zemědělské družstvo představuje dnes velký podnik, jehož všechny
přednosti i nedostatky se jistě nemohly projevit za jediný rok. Jedno je možno ale říct už dnes.
Lidé, kteří v tomto družstvu pracují mají zajištěnu dobrou perspektivu, dobré platové i
sociálně-kulturní podmínky. Takové životní jistoty, o kterých jejich předchůdci z let 52 – 58
jen snili.
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V. Průmysl, státní a družstevní obchod.
Nové nákupní středisko, které se staví v akci „Z“ je v podstatě hotovo. Kolaudační závady
se odstraňují a co je hlavní, připravuje se slavnostní odevzdání do užívání všem našim
občanům.
Termín je stanoven na únor 1977.
Co všechno se zde bude prodávat?
V přízemí budovy je zřizován prodej textilu a koberců. V pravé části budovy bude
prodejna masa a uzenin. V patře se bude prodávat průmyslové zboží, prací prostředky, papír a
hračky.
Rovněž stávající prodejna bude upravena, takže vznikne samostatně potravinka, jaká není
široko daleko. Je třeba říct, že už byl nejvyšší čas na opravy. Prodejna je totiž zamořena
hmyzem a rovněž elektroinstalace je v nevyhovujícím stavu.
Jinak je stav na tomto úseku nezměněn.

VI. Úpravy obce. Doprava. Spoje.
Úprava obce pokračovala i v letošním roce. Byla skončena práce na spojovací cestě Nad
mlýnem, dokončeny inženýrské sítě budoucí výstavby rodinných domů.
Rovněž prostranství v obci doznala dalších úprav. Svaz ovocnářů a zahrádkářů provedl
vykolíkování celé plochy uprostřed obce a v jarních měsících příštího roku bude osazovat toto
prostranství okrasnými stromy a keři.
V trase za drahou se připravuje úprava vozovky s krásným asfaltovým povrchem.
Připravuje se nové osvětlení napříč celou obcí.
Rovněž rodinné domy mnoha našich občanů byly zvelebeny, dostaly nové fasády, nátěry a
p. Už po několikáté byl opraven most u železniční zastávky. Zábradlí tohoto mostu je totiž
neustále ničeno špatnými a neukázněnými řidiči aut, či motocyklů. Je zajímavé, že ani jedna
havárie neskončila smrtelným úrazem.
Doprava v obci zůstává na úrovni minulého roku, rovněž tak i spoje.

VII. Veřejný život.
Jako každoročně, tak i letos se konaly veřejné oslavy významných výročí: v předvečer 1.
máje oslavy osvobození obce a 7. listopadu oslavy VŘSR.
Obě tyto akce byly navštíveny značným množstvím občanů, a hlavně mládeží a dětí.
Program: lampionový průvod obcí, provázený dechovou hudbou „Olšavanky, projevy a
kulturní vložky u pomníku padlých. V dalším bych se chtěl zmínit o uplatnění žen ve
veřejném životě. Stojí jistě za povšimnutí, že v novém národním výboře je zastoupeno 10 žen,
což je třetina celého poslaneckého aktivu. Dvě ženy jsou předsedkyněmi komisí: s. Štěpánka
Košibová a s. Synčáková Ludmila a jsou také členkami rady NV.
Už tyto skutečnosti jasně ukazují, že ženy se plní a v nebývalém počtu. Je to dobré a
potěšitelné.
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VIII. Politický, kulturní vývoj, rozvoj školství.
VOKSČ – pozornost stranické organisace byla zaměřena hlavně k dobrému zabezpečení
voleb do orgánů státní moci a také další problematice obce věnovala pozornost. Výbor
organisace pod vedením předsedy s. Tlacha Františka se scházel 2x měsíčně. Rovněž velkou
pozornost věnovala stranická organisace stavebním akcím v obci, brigádnické výpomoci.
Bylo usneseno, že každý člen KSČ odpracuje navíc 16 brigádnických hodin na akcích „Z“.
Z organisací NF vyvíjí nejstálejší činnost TJ Sokol. Sportovní činnost se provádí ve třech
oddílech: fotbalovém, šachovém a zákl. tělesné výchovy.
Fotbalisté mají tři mužstva: žáky, dorost, muže
Šachysté mají pouze jedno 6-ti členné mužstvo, které hraje základní soutěž a základní
tělesná výchova je doménou žen. Třicet mladých dívek a žen je téměř každé pondělí přítomno
na pravidelném cvičebním večeru.
Vedle sportovní činnosti vyvíjel Sokol také další činnost. Byl organisátorem hodových
slavností, silvestrovské zábavy. Rovněž po stránce budovatelské odvedli členové kus práce na
akcích „Z“.
Další organisací NF o které je slyšet je Svaz žen. Úspěšně rozvíjely svou činnost po celý
rok. Z akcí jistě zaslouží uznání organisace kurzu šití, brigádnická činnost a dobrovolné
dárcovství krve.
Ostatní složky pracovaly podle mých celoročních plánů, ovšem nepodařilo se jim prorazit
se svými akcemi barieru nezájmu ostatní veřejnosti. Jedná se především o návštěvu
odborných přednášek, které jednotlivé složky pořádají.

Osvětová beseda – pro předplatitele a ostatní naši veřejnost organisovala následující
kulturní podniky:
Říjen – divadelní představení Slováckého divadla – XI přikázání
Listopad – vystoupení profesora Plevy, mistra světa na foukací harmoniku. V tomto
večeru vystoupili také dva účastníci I. kola Slováckého koštéře za doprovodu místní dechové
hudby – Olšavanka.
Prosinec – vystoupení národopisného kroužku „Brozané“ Znakem všech těchto večerů
byla však malá účast naší veřejnosti. Zřejmě se zde projevuje velká kunkurence televize a
možná i určitá nasycenost veřejnosti kulturními podniky.
Bylo by jistě prospěšné zorganisovat kulturní večer na kterém by účinkovali místní
občané. Písničkový večer – Šumický koštéř je jistě dobrým námětem.

Škola – má stabilizovaný učitelský kádr. Spolu s výborem sdružení rodičů a přátel
organisovala některé zdařilé akce. Byly to především: sběr odpadových surovin, společenský
ples, šachový turnaj na počest osvobození obce, oslavy MDŽ a dětský den. Sdružení rodičů
má nového předsedu: je jím s. Ing Juřeník Josef č. p. 306.

Sbor pro občanské záležitosti – vykonal v tomto roce mnoho záslužné práce. Z jejich
činnosti uvádím: vítání do života mladých občánků, osobní návštěvy u občanů, dvě besedy
s rodáky, projevy na 6-ti pohřbech, slib pionýrů, besedy snoubenců, s mládeží, s přestárlými
občany v domě důchodců. Organisovali vítání prvňáčků a mnoho dalších drobných akcí.
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IX. Zábavy, sport, zdravotnictví.
Hody.
Pořadatelem byl už tradičně Sokol. Připravil pro veřejnost předhodovou veselici s
„Madizonem“ a v sobotu hodovou zábavu s „Olšavankou“.
Kolotoče byly tentokrát na návsi, vedle prodejny masa. Odpoledne v neděli bylo vyplněno
fotbalem.

Taneční zábavy, plesy.
Celý rok byl doslova naplněn různými zábavami. Začínali požárníci – hrála „Sehraďanka.
Následoval ples myslivců – hrála „Olšavanka. Sdružení rodičů a přátel školy pořádalo ples s
„Todosem“. Sportovcům hrál „Triumf“.
Na dětském maškarním karnevalu hrála „Olšavanka“. Šibřinkám vyhrávala rovněž
„Olšavanka“ 8. 2. 1976 zažil náš kulturní dům zatěžkávací zkoušku. To OB pozvalo ke
koncertu populární „Moravanku“. Všechny židle, co byly k dispozici se zaplnily diváky.
Celkem asi 520 sedících diváků aplaudovalo dokonalému hudebnímu přednesu této
dechovky.
Český svaz žen uspořádal „Fašank“ s Olšavankou a je třeba říct, že to byl velmi vydařený
kulturní podnik. Ženy se opravdu vyparádily a jejich masky sklízely zasloužený obdiv.
Zvláštností roku, tak bych nazval výstavu žákovských prací, kterou uspořádala ZDŠ a
k nim se přidaly ženy s výstavkou vlastnoručně šitých modelů.
Bylo to 8. a 9. 5. 1976.

Svazarm.
Uspořádal 17. 10. 76 Branné odpoledne, ve kterém bylo:
– vystoupení příslušníků VÚ v bojové připravenosti
– ukázky práce kynologů z VO Svazarmu Nivnice
– Autoklub Svazarmu Bánov předvedl ukázky jízdy zručnosti
– Výstavba modelářů VO Svazarmu Šumice.
Toto zdařilé odpoledne na sportovním hřišti pořádala místní organisace na počest 25.
výročí založení Svazarmu.

X. Pohyb obyvatelstva. Život lidí.
V obřadní síni se konalo 18 sňatků, z toho 15 ze Šumic, 2 z Rudic, 1 z Nezdenic.
5 sňatků bylo pouze občanských.
Narodilo se 47 dětí, 25 děvčat, 22 chlapců.
Zemřelo 14 občanů, 7 žen a 7 mužů.
Přistěhovalo se 27 občanů.
Odstěhovalo se 27 občanů.
Manželé Vaculínovi oslavili zlatou svatbu.
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Neštěstí – pod koly vlaku ukončil svůj život dlouholetý funkcionář LMS – s. Svoboda
František.
Závěr.
Chtěl bych zdůraznit, že jsem v letošním zapise věnoval převážně pozornost volbám.
V příštím roce bych rád věnoval více popisu práci jednotlivých složek NF. Věřím, že
v souvislosti s 60. výročím VŘSR budou vyvíjet zvýšenou aktivitu.

Obsah zápisů roku 1976.
Strana
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267 – 280
280
281 – 283

– úvod
– MNV a volby
– počasí
– JZD
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– obchod, úpravy obce
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– veřejný život

285 – 287

– politický, kulturní vývoj

287 – 288

– zábavy, sport
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– pohyb obyvatelstva
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– závěr, obsah

V Šumicích

24. 10. 1977

Zapsal:
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Žampach Jaroslav
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Rok 1977

„N e n í n a s v ě t ě
co

člověk
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b y s e l í b i l l i d e m v š e m .“
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I. Místní národní výbor.
Rada národního výboru měla v průběhu roku 21 zasedání s průměrnou účastí poslanců
89%.
Nejlepšími v tomto směru byli: s. Košibová, ing. Dvořák a s. Synčáková.
Plénum národního výboru se scházelo rovněž pravidelně. Účast poslanců byla 84%,
aktivistů 77%. Tolik fakta.
Když vlastním pohledem hodnotím činnost poslanců docházím k názoru, že jim chybí
vlastní iniciativa. Tato malá aktivita, řekl bych čekání na pokyn se projevuje v celé řadě
činností poslaneckého aktivu.
Hlavní problém naší obce vidím v mládeži. Získat mládež pro práci, to by se mělo stát
předmětem jednání poslanců.
Dnes mají mladí lidé obrovské možnosti jak vzdělávací, tak kulturního, či sportovního
vyžití, takže získat je pro veřejně prospěšnou činnost bude o to těžší. Na doplnění uvádím
několik čísel:
Na 479 domovních čísel připadá 403 televizorů a stejné množství radiopřijímačů, o
tranzistorech ani nemluvě. V každém třetím domě je alespoň jeden automobil, mnohde i dva,
mnoho motocyklů atd.
To všechno využívají především mladí lidé, takže boj v jejich volný čas je o to horší.
Jinak mohu o práci národního výboru napsat hodně kladného. Týká se to zvláště oblasti
péče o zvelebování obce, výstavby, kultury a podobně.
Jako červená nit se celým obdobím táhla dostavba mateřské školy. Začalo to dvěma
směnami NF, první 26. 3., druhá 2. 4 a pak každou další sobotu. Tato největší a také
nejdůležitější stavba volebního programu obce byla zdárně dokončena.
Finanční náklady akcí „Z“ roku 1977:
1. Mateřská škola

–

na stavbu

3 435 733 Kčs

–

na vybavení

2. Cesta Kůt

–

131 330 Kčs

3. El. instalace ZDŠ

–

452 734 Kčs

4. Veřejné osvětlení

–

materiál 67 757 Kčs

381 744 Kčs

Naše obec byla vybrána do soutěže národních výborů v krajském měřítku za dobré
výsledky práce.

II. Průběh roku, počasí, úroda.
Jak se už v posledních letech stalo pomalu zvykem, počasí se příliš nevydařilo.
Rok to byl spíš suchý, než mokrý. Zima mírná, léto krátké, celkově nestálý čas. Přesto se
topné období prodlužuje, protože se topívá až do konce dubna.
Úroda ve všech oblastech nebyla nejlepší. Naše sloučené družstvo to potvrdilo svými
výsledky, které uvádím v další kapitole.
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III. Dokončení socialistické výstavby na vesnici.
Sloučené JZD
Dosáhlo ve své činnosti těchto výsledků: hospodařilo na 2 701 ha půdy, z toho 2 341 ha je
orná půda.
Obiloviny, kukuřice na zrno a luštěniny – 1 623 ha
Cukrovka – 155 ha
Krmné plodiny

– 566 ha

Aby bylo možno obdělat tuto půdu, musela se zvýšit mechanizace práce a tím i
produktivita. Pro srovnání uvádím, že před 30 roky, vyráběl 1 pracovník potraviny pro 5,5
obyvatel. Dnes vyrábí pro 15. Nyní několik faktů – čísel:
Hrubá rostlinná produkce – plán 14 777 000 Kčs
– skutečnost 14 699 000 Kčs
Tržní rostlinná produkce – plán 10 227 000 Kčs
–

skutečnost 11 977 000 Kčs

Bylo vyrobeno 58 612 q obilí (průměr 39,1 q/ha)
Kukuřice, odrůda LG – 5 – 60,2 q/ha
Cukrovka – plán 430 q/ha
–

skutečnost 400,6 q/ha

Hrubá živočišná výroba – plán 19 759 000 Kčs
– skutečnost 19 198 000 Kčs
Tržní živočišná produkce – plán 20 660 000 Kčs
– skutečnost 19 704 000 Kčs
Výroba mléka – plán 3 320 l na dojnici a rok
– skutečnost 3 172 l na dojnici a rok
Z uvedených čísel je vidět, že družstvo nesplnilo plánované úkoly a to se pak projevuje i
na našem trhu, že je nedostatek masa, masných výrobků, ale i nedostatek výrobků z mléka.
Ekonomické ukazatele roku na některých produktech:
Vyrábí se za

Prodává se za

1 l mléka 2,66 Kčs

3 Kčs

1 kg vepřového masa 8,60 Kčs

13,95 Kčs

1 kg hovězího

16,08 Kčs

16,05 Kčs

1 vejce

0,57 Kčs

0,77 Kčs

1 kg drůbeže

10,- Kčs

13,16 Kčs

"

Na 100 ha zemědělské půdy se chová 73 ks skotu, z toho 29 dojnic; 30 ks prasat, 3
prasnice a 3 000 ks drůbeže.
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Úsek mechanisace – se potýká s nedostatkem traktoristů a závozníků na straně jedné a také
s nedostatkem moderního strojního parku na druhé straně. Na nákup nových strojů je limit ve
výši 750 000 Kčs.
Přidružená výroba rukavic.
Pracuje zde průměrně třicet pracovnic, které jsou vedeny v rostlinné výrobě, kde také v době
špičkových prací vypomáhají. Tento kolektiv se přihlasil do soutěže o titul „Brigáda
socialistické práce“.
Výsledky práce:
Plán

106 200 párů v ceně 4 040 000 Kčs

Skutečnost

105 800 "

v ceně 4 045 000 Kčs

Stavební činnost – přinesla družstvu tržbu 521 000 Kčs.
Průměrný výdělek 2 026 Kčs na pracovníka, t. j. o 47 Kčs více než v roce 1976.
Sociální oblast.
Tuto práci řídí 5-ti členná komise. Náklady na tuto činnost představuje 446 000 Kčs.
Pionýrská rekreace (30 dětí), zájezdy do Maďarska, do Čech a na Slovensko, vždy pro 30
družstevníků představují finančně i organisačně nejnáročnější akce.
Stínem činnosti je úrazovost. Bylo zaznamenáno 18 pracovních a 30 úrazů mimopracovních.
Zameškáno bylo 6 056 pracovních dnů.
Na ochranné pomůcky bylo vynaloženo 120 000 Kčs.
Jednotné zemědělské družstvo spolupracovalo s místními národními výbory u nás i v Uh.
Brodě.

V. Průmysl, státní a družstevní obchod.
Na počest výročí Února 48 bylo v naší obci dáno do užívání nové nákupní středisko
„Jednoty“. Slavnostního otevření se kromě hostů z Jednoty Ostroh zúčastnil také vedoucí
tajemník OVKSČ – s. ing. Gajdošík, který promluvil ke shromážděným občanům. Poděkoval
všem občanům za vykonanou práci a zdůraznil, že stranické orgány budou i nadále
podporovat aktivitu občanů, aby i na vesnici byl život neustále lepší, aby se stále více
zmenšoval rozdíl mezi městem a venkovem. Po slavnostním ceremoniálu si nové prostory
prohlédli i všichni naši občané.
S obchodem přímo souvisí práce dohlížecího výboru. Dohlížecí výbor má svůj
programový plán, který obsahuje veškerou činnost, to zn. Hlavně kontroly na prodejnách, ale
i akce kulturně – společenského charakteru. Mezi ostatními složkami NF je tato organisace
„vedena“ jako mecenáš různých akcí v obci.
Podporuje pionýrskou organisaci částkou 500 Kčs ročně, přispívá ostatním složkám na
plesy, na fond solidarity, na filmový festival atp.
Ostatní finanční prostředky věnuje dohlížecí výbor na zvelebení prodejen, na úpravy
kolem provozoven, na květinovou výzdobu v prodejnách. Přesto, že naši občané nejsou vždy
spokojeni s obchodními službami v obci, utratili v provozovnách rekordní částky.
Prodejna potravin – 4 749 800 Kčs
Prodejna masa

– 1 297 200 Kčs
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Průmyslové zboží – 1 366 500 Kčs
Textil

– 1 179 500 Kčs

Pohostinství

– 1 273 400 Kčs

Celkem

– 9 886 400 Kčs

Průměr na 1 obyvatele 5 520 Kčs. To jistě říká hodně.

VI. Úpravy obce. Doprava. Spoje.
V obci i přes určitá omezení pokračovala výstavba a opravy rodinných domů.
Místní svaz ovocnářů a zahrádkářů dokončil výsadbu okrasných keřů na volných
prostranstvích v obci. Významnou akcí – rekonstrukce prodejny potravin, která je nyní jednou
z nejhezčích na okrese. Občanům trasy Kůt udělala velkou radost nová asfaltová cesta, jejíž
finanční náklad činil 131 330 Kčs.
Další významnou prací byla rekonstrukce osvětlení v místní ZDŠ. Tato si vyžádala
obrovské úsilí všech občanů, kteří hrubé práce dokázali dokončit za pouhé dva měsíce
prázdnin. Něco podobného naše obec snad ještě nezažila. Denně nastupovali rodiče dětí na
brigádu, mnohdy to připomínalo ruch velké stavby.
Finanční náklady dosáhly částky 452 734 Kčs. Připravuje se rovněž úprava osvětlení po
obci. Zatím pouze nákupem materiálu v ceně 67 757 Kčs.

VII. Veřejný život.
V naší obci se každým rokem konají oslavy osvobození obce v předvečer 1. máje a oslavy
říjnové revoluce v Rusku.
Také letos měl průběh obou oslav důstojný rámec. Zvláště vydařený a navštívený byl
lampionový průvod obcí a manifestace na počest 60. výročí VŘSR. Program manifestace:
1.) Státní hymny
2.) Kulturní vložka žáků místní školy
3.) Slavnostní projev – přednesl předseda vesnické organisace s. Tlach František
4.) Zakončení – internacionálou
Účast – několik set dětí a občanů. Určité složky přišly dokonce ve stejnokroji, myslivci,
požárníci a samozřejmě pionýři.

Veřejné schůze.
Vesnická organisace KSČ pořádala letos dvě veřejné schůze. První se konala 1. 4.
Hlavním cílem bylo seznámit občany s rozpracovaným volebním programem. Druhá schůze
se konala 21. 10.
Tato měla slavnostnější ráz a byla také více navštívena občany.
Program: 1.) Hodnocení plnění volebního programu za první rok volebního období.
2.) Vyhodnocení soutěže MV NF
3.) Diskuse
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Hosty na této schůzi byli: s. Vrbová, místopřededkyně ONV
s. Lahuta, instruktor OV KSČ

Směny národní fronty.
První se konala 26. 3. a druhá 2. 4. Všichni brigádníci pracovali na stavbě mateřské školy.
Žáci místní školy sbírali odpadové suroviny.

Průběh měsíce čs – sovětského přátelství.
Dne 5. 11. uspořádala odbočka SČSP v kulturním domě zahájení oslav a divadelní
představení „Jako pralidé“, kterou sehrál divadelní soubor Čapek z Uh. Hradiště. 6. 11. od 17
do 18 hodin koncert dechové hudby Olšavanky. 12. 11. v kavárně uspořádali členové SSM
přednášku na téma „Cesty po Sovětském svazu“.
Ve dnech 13; 15; 17; 20 listopadu se v kině konala festivalová přehlídka filmů. Nad
každým filmem si jednotlivé organisace rozdělily patronáty. Slavnostní zakončení oslav se
konalo 27. 11. v kulturním domě, spojené s tělovýchovnou akademií a kulturním programem.

VIII. Politický, kulturní vývoj, rozvoj školství.
Národní frontu tvoří v naší obci celá řada organisací. Mezi nejaktivnější patří TJ Sokol.
Má tři oddíly:

fotbalový
šachový
rekreační tělovýchovu

V průběhu roku uspořádal celou řadu zdařilých akcí. Byl to především kvízový večer
v březnu, kterého se zúčastnil milý host – olympijský vítěz ve střelbě – s. Panáček. V dubnu
to byla turistická akce – 100 jarních km. V červnu pak letní karneval.
V červenci uspořádal družební odpoledne se Sokolem Horní Sůča. Fotbalový turnaj
v srpnu. Hodové slavnosti v září.
Výbor Sokola spolupracoval na výstavě prací organisací národní fronty jedním
propagačním panelem. Členové nasbírali 120 metráků železného šrotu. Také na zvelebení
svých kabin odpracovali členové celou řadu brigádnických hodin.
Další aktivní složkou v obci je Český svaz žen. Když na okresní konferenci v Uh. Hradišti
dne 26. 3. 77 obdržela naše organisace „čestné uznání za obětavou a angažovanou činnost“
bylo to skutečné vyvrcholení příkladné práce této organisace.
80 členek se aktivně zapojuje téměř do všech akcí, které v obci probíhají. Ať se jedná o
vítání nových občánků, kde každému upletou hezké „papučky“ nebo zajišťují a doprovázejí
děti na divadelní hry do Gottwaldova. Navštěvují osamělé ženy, organisují oslavy MDŽ a tak
dále. Velmi úspěšný byl kurz šití. Pod odborným vedením se mnohé ženy naučily novým
vzorům, střihům.
Naší veřejnosti je známé, že již po několik let ČSŽ spolupracují se Sokolem, že společně
nacvičují program, který předvádějí při různých společenských akcích.
Jejich propagační skřínka je trvale hodnocena jako jedna z nejlepších.
Velmi vydařenou akcí, kterou ČSŽ uskutečnil na počest 60. výročí VŘSR, bylo navázání
družby se Slovenským svazem žen v Hornej Súči. Na tomto večeru bylo přítomno 60 žen a 30
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mužů z této vesnice, pro které byl připraven pěkný program. Podíleli se na něm žáci školy,
svazáci svou „Besedou“. Hosté přivezli svůj pěvecký soubor, takže večer to byl opravdu
pěkný.
O tom, co se v naší obci podařilo vybudovat, popovídali našim hostům zástupci MNV.
Družebního večera se zúčastnila i členka OVČSŽ s. Ciglerová, která v krátkém projevu
ocenila dobrou činnost našich žen. Veselá zábava trvala až do půlnoci a při loučení si ženy
slíbily, že za rok se opět sejdou a to v Hornej Sůči.

Svaz československo-sovětského přátelství.
Má v obci širokou členskou základnu. To ještě z doby samostatnosti místního JZD, které
neslo čestný název „Družstvo čs-sov. přátelství“
S průběžnou činností po dobu celého roku má tato organisace trvalé problémy. Takže se
soustřeďuje na poslední čtvrtletí roku, který naplňuje zvýšenou aktivitou. Letos činnost byla o
to aktivnější, vždyť jsme oslavovali 60. výročí VŘSR. Ve spolupráci s ostatními organisacemi
organisovali průběh oslav měsíce přátelství.
Nejzdařilejší a také hojně navštívená byla tělovýchovná akademie dne 27. 11. – v neděli.
Před 250 diváky vystoupili žáci MŠ, ZDŠ, ženy s míči, kruhy, se šátky a kužely. Na závěr
bylo cvičení dívek v populární džezgymnastice.

Šumický koštéř.
Nejvydařenější kulturní událostí roku v naší obci byl „Šumický koštéř“.
Co to je?
Je to soutěž lidových zpěváků z obce, kteří za doprovodu dechové hudby zpívají lidové
písničky. Přesto, že v okrese měla tato akce už druhý ročník, u nás se letos začalo poprve.
Zde se opět ukázalo, že když se dá několik nadšenců dohromady, tak dokážou vše.
Z jejich práce vznikl kulturní pořad, jehož ohlas v obci byl mimořádný. Lidé v přeplněném
sále kulturního domu s napětím očekávali prvního soutěžícího. Tuto poctu si vylosoval s.
Bohumil Bemmer. Po něm následovala celá řada čtrnácti soutěžících.
Všichni měli u obecenstva obrovský úspěch. Takový potlesk neměl v našem sále ani jeden
profesionální umělec, a nebylo jich u nás málo.
Odborná porota, kterou tvořili odborníci z celého okresu, určila vítěze. Diváci svými hlasy
určili vítěze ceny diváka.
Fakta: vítězem prvního ročníku se stal s. ing. Jančář Ivo. Cenu diváků získal s. Hřib Petr.
Režii pořadu měl Omelka Jaroslav. Pořad uváděli členové SSM – Jančářová Marie a Tlach
Petr.

Škola a učitelé.
Naše škola prodělala velkou prázdninovou zkoušku. Po známém požáru, který vznikl od
špatné, ale také staré elektroinstalace, došlo k její opravě.
Je třeba říct, že škola a rodiče se s tímto problémem vyrovnali se ctí. Podle volebního
programu má být naše škola přistavována, ale zatím chybí konkrétní činy. Učitelský kolektiv
se už několik let udržuje téměř beze změn a jeho věkový průměr je velmi příznivý.
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Při škole pracuje sdružení rodičů a přátel školy. Jeho výbor byl v tomto roce poprve
zvolen tak, že jej prakticky tvoří třídní důvěrníci a jsou doplněni pouze třemi dalšími členy.
Prosadila se rovněž zásada, že členové výboru nejsou zatíženi náboženstvím.
Tímto se jednak zmenšil počet členů výboru a tento se stal lépe organisovaným.
Z významějších akcí, organisovaných školou a sdružením byl ples, oslavy mezinárodního
dne žen, dětský den, šachový turnaj o pohár osvobození, cyklistický závod a řada drobných
akcí.
Už tradičně byl uspořádán pochod po partizánských stezkách.
Pionýrská organisace na škole nemá dostatek vedoucích. Počet dětí, které navštěvují
náboženskou výchovu zůstal na úrovni předcházejících roků.
Na škole byl ustaven po letech odmlky pěvecký sbor, který vede s. Pospíšilová, místní
učitelka. Vystoupení souboru při různých příležitostech mělo mezi občany pochvalnou
odezvu.

Svazarm.
Tato branná organisace má letos v činnosti tři kluby:
automotoklub
střelecký klub
klub sběratelů plastických maket
Automotoklub – vykazoval v letošním roce největší činnost. Provedl školení řidičů o vyhlášce
č. 100 pro občany a řidiče Šumic, kde byla každému účastníkovi předána průkazka o
proškolení a seznámení s novou vyhláškou.
S Automotoklubem Bánov uzavřeli dohodu, či lépe řečeno smlouvu o využívání
motokrosové tratě pro tréning svých členů na motokrosových strojích. Další akcí byl
cyklokrosový závod pro žáčky zdejší školy, který byl pořádán ve spolupráci se SRPŠ na
počest oslav osvobození obce.
Významnou akcí byl kurz malých motocyklů. Podíleli se na ní hlavně soudruzi Jančář,
Bachůrek a Šojdr, kteří učili zájemce jízdu.
Předpisy vyučoval s. Knotek, učitel z Uh. Brodu. Závěrečnou zkoušku provedl s. Šidlo.
Střelecký klub – se nemůže pochlubit žádnými velkými úspěchy. Zajištovali střelnici na
dětském dnu a cyklokrosu.
Klub sběratlů plastických maket – měli 11 schůzek s účastí 70% členů. Úspěchem byla
výstavba prací, kterou instalovali ve výkladní skříni Multiservisu Tesla v Uh. Brodě. Čtyřicet
nejlepších modelů mohli všichni kolemjdoucí obdivovat.
Členové provedli nábor nových členů na místní ZDŠ. Při výstavě prací členů NF, která se
konala 4. 12. 77 měli modeláři vystaveny rovněž své modely. Byla to zdařilá propagace, jak
prospěšně využívat volný čas; nejen pro mladé, ale i dříve narozené.

Český svaz požární ochrany.
Organisace má bohatou tradici, vykazuje po celý rok dobrou činnost.
Mezi povinnosti patří každoroční preventivní prohlídky rodinných domů, provozoven
MNV a farem JZD. K dosaženým úspěchům jistě patří II. místo v soutěži mužů, která se
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konala 14. května v Záhrovicích. Požárníci byli organisátory okrskového cvičení, které se
konalo 15. října v Šumicích a mělo námět – dálková doprava vody.
Jako jedna z krojovaných organisací nechyběli požárníci na žádné veřejné akci, či oslavě.
Ke kladům požárníků patří skutečnost, že si vychovávají své nástupce. Tato žáky vede a cvičí
s. Vaculín Petr Výsledkem brigádnické činnosti je na jejich kontě 750 odpracovaných hodin a
88 centů nasbíraného železného šrotu.

Sbor pro občanské záležitosti.
Hlavní náplní práce v letošním roce bylo především: vítání mladých občánků do života
účast na svatebních obřadech na MNV
Ve spolupráci se školou organisovali slavnostní vítání žáků prvních tříd, předávání
občanských průkazů žákům devátých tříd.
Rovněž tak byly záslužné jejich návštěvy našich důchodců mimo obec – v domovech
důchodců. Letos navštívili s. Barboru Šebestíkovou v Pačlavicích a s. Ludmilu Stehlíčkovou
na Velehradě. Pro manžele, kteří oslaví 50. výročí manželského života organisují „zlatou
svatbu“ na MNV.
Letos to byli manželé Ludvík a Františka Jahodovi č. 122 a Josef a Anna Jahodovi č. 284
Sbor organisoval návštěvy občanů, kteří se dožili osmdesáti let. Srdečné přání a drobný
dárek jistě potěšil letos tyto oslavence:
Dominika Můdráka č. 36
Františku Šojdrovou č. 227
Barboru Tlachovou č. 229
Veškerá činnost tohoto kolektivu je jistě velmi záslužná, pomáhá zlepšovat vztahy mezi
lidmi a patří jí uznání celé obce.

IX. Zábavy, sport, zdravotnictví.
Mám-li něco napsat o plesech a zábavách zůstávám vždy tak trochu smutný. Proč?
Těch příčin je několik a uvedu alespoň některé. Tou první je skutečnost, že z našich
současných plesů a zábav se skoro vytratila střední a starší generace. Nevím sice proč, ale
vím, že je to škoda. Druhou příčinou je klesající počet plesů a zábav vůbec. Ty tam jsou časy,
že se tančilo téměř každou sobotu, či neděli.
Třetí příčinou je celkový ráz tancovaček. Dnes všichni sedí u stolů, kdo místo nemá,
odejde. Dříve většina mladých při tancovačce stála. V jednom koutu hospody děvčata, ve
druhém mládenci. Každý si mohl zatančit s kým chtěl.
Ta čtvrtá příčina je v tom, že se poměrně málo zpívá; zvláště mladí. Buď neumějí, nebo….
Tak bych mohl pokračovat dál, to ale nemá cenu. Jsou totiž i dnes plesy, které se líbí, jsou
navštívené a dá se říct mají vše, co každý občan dnes od plesu očekává. Jedním z nich a podle
celkového ohlasu v obci vůbec nejlepší byl ples pracujících. Byl dokonale organisován.
Každý občan si už v předprodeji vybral místo, obsluha byla stoprocentní, bohatá tombola
nabízela krásné ceny. Kvalitní hudba byla už jen doplňkem tohoto vydařeného večera.
Také ostatní letošní plesy byly ze strany pořadatelů dobře připraveny. Jejich navštívenost
byla však menší a tato skutečnost jistě chuti do další práce pořadatelům nepřidala.
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Šumické hody.
Letošní hody byly dík funkcionářům Sokola zajištěny dobře. Již páteční taneční zábava,
na které účinkovala hudební skupina „Medison“, byla pořadatelsky důsledně zajištěna.
Rovněž v sobotu se tancovalo, tentokrát při dechovce, „Valašce“.
Nedělní kulturní program na návsi u cimbálu s vypravěčem byl jistě dobře myšlenou akcí,
ale je škoda, že se ho zúčastnilo poměrně málo diváků. Přesto je však dobré podobné akce
plánovat, ale také věnovat více pozornosti propagaci.
Hody by snad ani nemohly být bez kolotoče. Letos poprve se nastěhovaly na „Malou
stranu“. Toto rozhodnutí bylo velice správné, poněvadž byla vyřešena otázka bezpečnosti
všech hodařů. Mohly se bez obav procházet děti bez rodičů, nehrozil jim žádný automobilový
úraz, jako tomu bylo v minulosti u „Obecního“ domu.
Zábavných příležitostí pro děti bylo letos nezvykle hodně a tak rodičové museli o to
častěji otevírat svoje peněženky.

Český červený kříž.
Tato početně malá organisace vykonává v obci činnost opravdu záslužnou. Vychovávají
mladou generaci v ZDŠ, mladé zdravotníky. Učí děti základům první pomoci. Hlavní akcí je
čestné dárcovství krve. Letos darovalo krev 22 dobrovolných dárců. O své činnosti informují
veřejnost ve vývěsné skřínce.

X. Pohyb obyvatelstva. Život lidí.
Narodilo se 27 dětí; 16 chlapců a 11 děvčat.
Zemřelo 27 občanů; 10 žen a 17 mužů.
Přistěhovalo se 19 občanů.
Odstěhovalo se 24 občanů.
Svatby – celkem 16 (5 ze Šumic, 5 z Nezdenic, 3 z Rudic a 3 delegované.)
7 sňatků nebylo v kostele
Obec měla ke konci roku 1792 obyvatel.
Neštěstí.
Ve věku 29 let zemřela po porodu třetího dítěte maminka Zdeňka Šojdrová, č. p. 328.

Vinohrady, vinohrady....
Po tříleté usilovné práci se podařilo našemu spoluobčanovi vypěstovat první víno v novém
vinohradě. Při poslední plenární schůzi v prosinci měli možnost poslanci a další občané
ochutnat z první úrody bílé burgunské. Blahopřejeme s. Jahodovi.
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Celkové zhodnocení popisovaného roku.
Rok 1977, rok významného 60. výročí VŘSR, byl pro naši obec rokem úspěšným.
Úspěšným především proto, že se podařilo dát do užívání celé veřejnosti dvě stavby, které
výrazně ovlivní život v naší obci. Nové nákupní středisko a rekonstruovaná prodejna potravin
jistě přispějí ke spokojenosti lidí v oblasti zásobování.
Nová mateřská škola zase umožní devadesáti dětem krásný pobyt a celodenní zaopatření.
Devadesáti maminkám umožní nastoupit do práce, což má jistě nejen celospolečenský
prospěch, ale také zvýšení životní úrovně těchto rodin.
V oblasti práce organisací Národní fronty to byl rok určitého oživení činnosti.
Ukázalo se, že dobrá práce s lidmi přináší užitek celé obci. Velký podíl na úspěších obce
jako celku má stranická organisace. Výbor vesnické organisace KSČ se ruku v ruce s aktivem
poslanců postavil do čela tohoto velkého pracovního úsilí, jehož vyvrcholením bylo
slavnostním otevřením Nákupního střediska a Mateřské školy.
Každého jistě zajímá, jak jinak se mění naše obec. Svůj vzhled mění a podle mého názoru
k lepšímu, zahrady, t. zv. humna, která jsou téměř po celém toku řeky Olšavy. Místo
nepřehledně vysázených starých vysokokmenů je vidět novou výsadbu stromů
nízkokmenných, upravených do řad, či stěn. Svůj vzhled mění i prostranství uprostřed obce.
Vysázení keře či okrasné stromy začínají dorůstat a každý zahrádkář, co zde svou prací
pomohl, se jistě se zalíbením dívá na výsledek i své práce.
Co se však mění pomalu a není téměř znatelné, jsou lidé. Dá to vždy hodně práce, než
pochopí, že jen společnou prací bude i v naší obci život bohatší a krásnější.
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Obsah zápisů roku 1977.
Strana

291 – 292

–

MNV

292 – 294

–

Průběh roku, JZD,

295

–

Průmysl, obchod

296 – 297

–

Úpravy obce, veřejný život

298 – 304

–

Politický, kulturní vývoj, školství

304 – 305

–

Zábavy, sport, zdravotnictví

306 – 307

–

Pohyb obyvatelstva, závěr

V Šumicích 30. 10. 1978

Zapsal: Jaroslav Žampach
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Rok 1978.
Třicáté výročí vítězství pracujícího lidu naší země je tou nejdůležitější politickou událostí,
která se prolíná celým tímto rokem.
Je s ní spojována činnost a práce všech složek NF i v naší obci.
Důstojná oslava tohoto významného výročí v celé naší vlasti, ale i v naší obci, byla jasnou
odpovědí těm, kteří si ještě stále dělají naději………….
Leden 79

I.Místní národní výbor.
Rada, plénum i uvolnění pracovníci národního výboru pracovali ve stejném kádrovém
složení až na poslance Jaroslava Valáška, který se z obce vystěhoval.
Schůze všech orgánů místního národního výboru se konaly pravidelně, dle celoročních
plánů. Plenární zasedání bývala málo navštěvována občany, někdy i poslanci chyběli.
Ze zasedání Rady vyplynuly jednotlivým složkám národní fronty hlavní úkoly roku 1978:

Český svaz požární ochrany –
-

dokončit vybavení požární zbrojnice, odstranit pokolaudační závady

-

provést úpravu a výzdobu okolí zbrojnice

-

aktivně pomáhat při budování agitačního střediska

Český svaz zahrádkařů a ovocnářů –
-

převzít do své péče pěstitelskou pálenici, provést potřebné vnitřní opravy a vybavení
suterénu, provést terenní úpravy, včetně parkoviště

-

věnovat pozornost výsadbě a údržbě zeleně v celé obci, podle zpracovaného
harmonogramu výsadby.

TJ Sokol –
-

ve spolupráci s národním výborem zajistit předělání vysokého napětí nad hřištěm

-

dokončit úpravy kabin a společenské místnosti na sportovním hřišti

-

zpracovat etapový plán na dokončení úprav sportovního areálu

Myslivecká společnost –
-

rozšířit práci s mládeží

-

budovat zařízení pro organisaci

-

spolupracovat se zemědělským družstvem při špičkových pracích

Rodičovské sdružení při mateřské škole –
-

dokončit terenní úpravy v okolí školy a upravit dětské hřiště

-

dokončit oplocení mateřské školy
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Rodičovské sdružení při ZDŠ –
-

zajistit pomocné práce při stavbě školy

-

pečovat o památné záhony ve středu obce

Český svaz žen –
-

udržovat zeleň kolem kulturního domu

-

upravit okolí mandlovny

-

podávat Radě národního výboru návrhy na budování takových zařízení, která ulehčí
práci zaměstnaným ženám.

Český červený kříž –
-

provádět kontrolu a doplňování lékárniček v objektech obce i zdravotníků

-

věnovat trvalou pozornost dobrovolným dárcům krve, získávat další občany pro
dárcovskou činnost

Svazarm –
-

provádět úpravu určeného objektu pro potřeby základní organisace

-

zajistit zpracování výhledového plánu výstavby areálu základní organisace

Svaz protifašistických bojovníků –
- udržovat prostor kolem pomníku obětí světových válek a hrob rumunských vojáků

Dohlížecí výbor Jednoty –
-

provést oplocení stávající prodejny potravin

-

udržovat prostranství kolem prodejen

-

projednat s vedením Jednoty možnost uvolnění pozemku pro přístavbu kulturního
domu

Po tomto vyjmenování úkolů se jistě sluší napsat, proč tooto rozsáhlé opatření Rada
učinila. Je jednak v zájmu občanů, aby rozpracovné bylo doděláno a udržováno, navíc je náš
národní výbor v soutěži o putovní standartu okresu, případně na úrovni kraje, plně zapojen a
jistě chce dosáhnout co nejlepšího umístění.

Práce komisí národního výboru.
Komise kulturní a školská – řídila kulturně výchovnou činnost v obci formou jednotného
plánu kulturně výchovné činnosti, který byl motivován 30. výročím únorových událostí roku
1948. Do jeho zdárného plnění se zapojily všechny složky národní fronty, jedna méně, druhá
více.
Osvětová beseda – jako „pravá ruka“ školské komise uspořádala v rámci předplatného pět
akcí:
1. Slovácký večer se souborem „Olšava“ z Uh. Brodu
2. Divadelní představení ZZK Uh. Hradiště „Jako pralidé“.
3. Večer s J. Kobrem a saxofonovým souborem z Luhačovic.
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4. Estrádu „Ex Brno“
5. Divadelní představení z Jihlavy.
Přesto, že program byl dobrý, předplatitelů bylo pouze 191 a ostatních diváků 300. Na tyto
akce doplatila osvětová beseda 4 873 Kčs. Tak zvaná „papučová“ kultura doma u televize
zřejmě převládla i u nás.
Osvětová beseda byla také hlavním garantem letošního „Koštéře“, kterého se zúčastnilo
17 dospělých zpěváků a 20 dětí. Na vstupném se vybralo 7 475 Kčs, výdaje činily 6 910 Kčs.
Další akce v obci: 9 přednášek s účastí 818 občanů, 31 společenských s účastí 14 990
občanů, 32 zájmových s účastí 1 256 občanů, vzdělávací s účastí 781 občanů
Komise místního hospodářství – přehodnotila jednotlivé prodejny v obci, jejich přínos,
problémy, prodejní dobu atp. Projednávala stav a úroveň služeb v obci, věnovala se
stížnostem občanů. Pro získání názorů široké občanské veřejnosti vydala komise anketu – Jste
spokojeni se službami v naší obci? Anketní lístek zahrnoval tyto služby:
1. Holičství – kadeřnictví
2. Sběrnu prádla a oděvů
3. Opravnu obuvi
4. Mandlovnu
5. Pohostinství
6. Prodejnu potravin
7. Prodejnu masa
8. Prodejnu průmyslového zboží
9. Prodejnu textilu
10. Návrh dalších služeb v obci, které by bylo dle názoru komise možno postupně
zavádět. Jako přiklad uvádím, že v návrhu kromě jiných byla uvedena stolářská
provozovna, prodejna ovoce a zeleniny a další.
Pokus to byl jistě dobrý, dalo to hodně práce, ale ohlas u občanů žalostný. Ze 400
vydaných lístků se vrátilo zpět vyplněných asi 15%. Co k tomu dodat? V tomto případě se
naši občané ke svým poslancům postavili zády. Podle mého nazoru a zkušenosti, nejsou
naši spoluobčané na takovou formu spolupráce dost uvědomělí, prostě stále ještě příliš
pohodlní. Říkají – „když něco chcete vědět, tak nám to neposílejte písemně, ale zeptejte se
přímo“. „Já to doma někde mám, ale kdo by se s tím vypisoval.“
Komise pro občanské záležitosti – měla po celý rok doslova plné ruce práce. Lidé se rodí,
umírají, slaví různá výročí, žení se a rozvádějí.
U toho všeho (kromě rozvodu) pochopitelně jsou aktivisté a poslanci této komise. Za celý
rok je to hezká řádka akcí, jak ukazuje následující přehled:
Vítání prvňáčků – 2x
Pionýrský sliv - 1x – účast 36 žáků a 41 občanů
Předávání občanských průkazů – za účasti 49 žáků, 49 svědků a 38 rodičů
Stříbrné svatby – 17
Zlaté svatby – 4 v obřadní síni, 1 doma
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Vítání nových občánků, sňatky, to všechno organisuje tato komise. Jak jsem se doslechl,
tak vše jim jde, jen by potřebovali „mužskou“ posilu.
Práci dalších komisí už nelze takto popisovat, protože se skládá z drobné, každodenní
činnosti, vyplňování předepsaných formalit, plnění směrnic, nařízení nadřízených orgánů,
nepopulární činnost komise veřejného pořádku, ale naprosto nutná, která řeší vztahy mezi
občany, spory atp.

Z plenárních zasedání národního výboru.
Každé plenární zasedání má svůj pevný řád, je věcné a přitom i obsáhlé. Aby ale byli
občané o všem informováni, jinak než úplně, se to dělat nedá. Proto jsou plenární zasedání
časově náročná. Malá účast poslanců, která je jevem už téměř na každém plenárním zasedání,
zřejmě byla podnětem diskuse, spíše kritiky z úst tajemníka národního výboru s. Omelky na
poslance.
Na mnohé stížnosti o nedostatečném osvětlení obce bylo podáno vysvětlení. Jedná se o
opatření z okresu, šetřit elektrickou energií, takže se počet svítících světel v obci snižuje až na
50%. Proto se rada MNV obrací na spoluobčany, aby požadovali pouze opravy poškozeného
osvětlení a ne zapojení uvedených padesáti procent světel na osvětlení.
Bylo rozhodnuto, že budova po Janu Válkovi, bude sloužit jako sběrna odpadových
surovin. Tato budova byla zakoupena národním výborem pro veřejné účely; možná, že zde
v budoucnu bude postaven „Dům služeb“, co já vím?
Občané byli informováni, že dnem 25. 9. 1978 byl vedoucím páleničářem jmenován s. Fr.
Synčák. Dalšími pracovníky byli jmenování: s. Šojdr Stanislav, s. Tlach František a s.
Dvořáček Stanislav. Tito všichni nastoupí do funkce už 1. 10. 78 a dokončí potřebné práce
tak, aby bylo do zahájení pálení vše připraveno.
Na kritiku špatné slyšitelnosti rozhlasu v některých místech obce bylo odpovězeno, že se
opraví ampliony v těchto místech a bude se provádět pravidelné zkoušení. Ovšem situaci by
vyřešilo k úplné spokojenosti pouze vyměnění celého zařízení za nové.
Často byla kritizována skutečnost, že občané vytvářejí na prostranstvích skládky
(stavebního materiálu, dřeva, uhlí ap.). Poslanci byli vyzváni, aby ve svých obvodech s těmito
občany promluvili a aby se obec těchto zbytečných „okras“ rychle zbavila.
Pochvalnou skutečností každého pléna je vystoupení poslanců se svými interpelacemi. Je
to jakési sebezhodnocení, spíše práce, poslanců ve svém volebním obvodě.
Za kádrové reservy funkcionářského aktivu národního výboru byli navrženi a doporučeni:
s. Omelka Jaroslav, Tlach František, Jančář Jaroslav, Šidlo Ladislav, Žampach Jaroslav, Surý
Milan, Košibová Štěpánka, Bradáč František a Janíček Stanislav.
Stále stoupající počet hostů při příležitostech, konaných v obřadní síni, ukazuje na
skutečnost, že obřadní síň již nevyhovuje, je prostě malá. Budou vypracovány návrhy, se
kterými bude veřejnost seznámena.
Bylo oznámeno, že v trati Nad Mlýnem bude výstavba 10-ti bytovky dodavatelským
způsobem. Termín výstavby – rok 1979 – 1980. No, tak pak snad už budou byty pro učitele a
vůbec pro takové občany, které naše obec nutně potřebuje. Mám na mysli občany veřejně
činné, aktivní.
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Veřejná schůze.
27. října v 19.00 hodin se konala veřejná schůze VO KSČ, která byla velmi dobře
připravena. Konkrétní a vyčerpávající zprávy a referáty představitelů naší obce potvrzují
jejich velikou snahu o neustálé zlepšování sociálních a kulturních podmínek života v naší
obci. Schůze se zúčastnilo 161 občanů, což není málo, ale když si uvědomíme, že v obci je
479 domů, pak musíme říct, že to na druhé straně není ani mnoho.
Veřejné schůze jsou příležitostí k tomu, aby se občané dověděli co se připravuje, co nelze
uskutečnit a proč, na druhé straně zase aby občané řekli své požadavky a názory
funkcionářům obce na utváření života v obci, aby kriticky upozornili na nedostatky.
Těžká je práce národního výboru, když vše je jen na poslancích a funkcionářích, kteří
musí při rozhodování vycházet jen ze svých znalostí a zkušeností. Oč lépe by se jim
pracovalo, kdyby znali názor široké veřejnosti.
Z praxe dobře každý z nás ví, že dobrá věc se přijímá se samozřejmostí, ale sebemenší
chyba je pak předmětem mnoha řečí a diskuzí.
Poměrně malá účast občanů na této i podobných schůzích by mohla v někom vyvolávat
dojem, že u nás je vše v pořádku a že občanům nic nechybí. To by byl velký omyl. Je pravda,
že v současnosti může nastat určité uspokojení, ale pro budoucnost by to bylo určitě málo. Už
dnes je třeba uvažovat a pracovat na tom, co budeme potřebovat, jak budou Šumice vypadat
za několik let.
Předseda MNV s. Kramný ve své zprávě mimo jiné projevil i určitou obavu o budoucnost
naší obce. V roce 1981 končí volební období a již dnes je třeba hledat a zapracovávat nové
funkcionáře. Toto je jistě velký úkol. Osobně jsem přesvědčen, že naším občanům není
budoucnost obce lhostejná a že pochopí tuto nutnost, přiložit ruku ke společnému dílu i když
je to mnohdy na úkol svého pohodlí, na úkor volného času. Jinak to ale zatím ještě nejde.
__________ o __________
Na závěr kapitol o práci národního výboru chci citovat několik vět z „Šumického
zpravodaje“. Tento místní zpravodaj je také jakýmsi barometrem práce v naší obci a jeho
zářijové vydání uvádí pod titulem „Buď hrdý na svou obec“ tyto krásné věty:
Povinností rodičů, učitelů a později mistrů, profesorů i různých funkcionářů je, aby
člověku od jeho mládí až do dospělosti a někdy i potom, vštěpovali lásku k vlasti, rodné zemi
i k rodné obci. Dneska setrvejme u hrdosti k rodné obci a u toho, co všechno je třeba udělat,
abychom se za obec, ve které žijeme svůj život, nemuseli nikdy stydět, naopak, abychom
kdykoliv, kdekoliv a předkykoliv se mohli s hrdostí hlásit k tomuto jménu.
Bylo by zbytečné znovu opakovat úspěchy, kterých bylo v naší obci dosaženo za
posledních dvacet let. Jsou to výsledky usilovné práce všech našich občanů, poslanců,
aktivistů, funkcionářů národního výboru, vesnické organisace KSČ, NF, JZD, učitelů a
dalších.
V okresním hodnocení byla naše obec vyhodnocena v roce 1972 na 3. místě, v r. 1973 na
1. místě, v r. 1974 na 2. místě, v r. 1976 jsme obdrželi čestné uznání ONV 3. stupně a v r.
1977 opět čestné uznání ONV a návrh do vyššího hodnocení.
Již toto konstatování naplňuje každého našeho občana hrdostí. Největší chybou by však
bylo, kdyby kdokoliv z nás pomyslel na sebeuspokojení s dosaženými výsledky. Naopak,
musíme ještě více zintenzivnit naši práci a úsilí v dalším budování a zvelebování naší obce.
Máme pro všechny předpoklady a není žádným tajemstvím, že naše obec byla za úspěchy
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pojata do hodnocení Jihomoravského krajského národního výboru a nejsme bez vyhlídek
k zařazení do celostátní soutěže. O tom, jak dopadne konečné hodnocení, můžeme rozhodnout
zase jen my všichni.

II. Průběh roku, počasí, úroda.
Leden až duben byl ve znamení mírné, ale vleklé zimy, bez velkých výkyvů. Poměrně
teplé jaro a jako už tradičně málo teplé léto. Podzimní měsíce byly pěkné, suché, prakticky do
posledního letošního roku teploty vesměs nad 0°C. Pravá zima přišla až pak, o tom až
v příštím roce.
Očima našich zemědělců je možno rok hodnotit jako průměrný, spíše suchý. Úroda byla
celkově lepší, než v předcházejícím roce.
Celkově byl menší výskyt škůdců, zvláště chroustů; zato plevele bylo vidět na každém
kroku dost a dost.

III. a IV. Dokončení výstavby socialismu na vesnici.
Sloučené družstvo.
Zemědělci hospodařili na 2 341 ha orné půdy. Největší plochu – 1524 ha měli osetu
obilovinami, včetně kukuřice na zrno.
Sklizeň představovala 60 327 centů, při výnosu 41 /ha.
Málo úspěšná byla sklizeň cukrovky, která činila 60 390 tun, což je o 5 610 tun méně, než
se plánovalo.
Lepších výsledků dosáhli družstevníci u krmných plodin; u kukuřice na siláž to bylo 287
centů z hektaru, u víceletých pícnin 188 centů /ha.
Sklizeň sena –
-

z vojtěšky 18 centů/ha
z jetele 72,3 centů/ha

Z dalších výsledků práce družstv uvádím:
-

dobré výsledky v dojivosti, proti roku 1977 nárust o 165 596 litrů mléka

-

splněné úkoly ve výrobě hovězího a vepřového masa

-

překročené dodávky vajec

Nebyla splněna produkce drůbežího masa, nebyl splněn plán odchovu norků a lišek.
Důležitým ukazatelem pro hospodaření družstva je spotřeba krmiv na jeden krmný den.
Skutečnosti jsou tyto: na 1 l mléka byla spotřeba 0,27 kg jadrných krmiv, u hovězího 2,42 kg,
u ostatního skotu 1,59 kg na den.
Pro farmu v Šumicích byla významná ta skutečnost, že byla dokončena stavba výkrmny
skotu.
Jinak však musím dodat, že v očích nezúčastněného občana se situace na farmě
v Šumicích zřejmě nevyvíjela k horšímu. Nepořádek je vidět na každém kroku. Nechci a ani
nejsem oprávněn nějak hlouběji se pokoušet zjišťovat důvody tohoto stavu, ale náprava by
měla přijít brzy, jinak by se mohlo stát, že to, co se pracně budovalo, bude příliš brzy doslova
zdemolováno. Starší družstevníci říkají: „chybí tomu pevná ruka“.
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Družstvo jako sloučený celek dosáhlo na plán 52 mil. Kčs výkonů 55,419 mil. Kčs, což je
úctyhodná částka. Značnou měrou se na tomto výsledku podílí i přidružená výroba. Jen šití
rukavic přispělo částkou 4,75 mil. Kča a zisk z tohoto úseku činí 1,12 mil. Kčs. Na úseku
dopravy bylo dosaženo 8,66 mil. Kčs tržeb; čistý zisk pak přes 2,5 mil Kčs.
Průvodním jevem hospodaření družstva je soustavný růst nákladové složky. To v praxi
znamená, že celkový zisk družstva se nezvyšuje, přestože výkony se zvýšily. Z tohoto
propočtu vyplývá, že největší reservy má družstvo právě zde, v dobrém hospodaření, ve
zlepšování organisace práce, kvalitě práce, ve využívání pracovní doby, ve správném přístupu
vedoucích a tím i ostatních družstevníků ke společnému majetku, k plnému využívání všech
vybudovaných kapacit.

V. Průmysl, státní a družstevní obchod.
V této oblasti zůstalo vše na úrovni roku minulého. Uvedu zde proto výsledky ankety, o
níž jsem se zmínil v článku o komisi místního hospodářství.
Hlavní připomínky občanů byly tyto:
Holičství a kadeřnictví – dokončit úpravu co nejdříve, v budoucnu plánovat rozšíření, vymezit
dobu pro muže.
Čistírna – rozšířit pracovní dobu na sobotu.
Opravna obuvi – rozšířit otevírací doby na některá další odpoledne.
Mandlovna – rošířit pracovní dobu, zakoupit další mandl, vymalovat, natřít okna.
Pohostinství – dodržovat zavírací hodiny, zlepšit obsluhu a čistotu provozovny, opravit
sociální zařízení, stoly a židle, vyřadit poškozené sklenice a šálky.
Potraviny – zavést násypné koše na rohlíky, rozšířit sortiment zboží, nedostatek ovoce a
zeleniny, mraženého zboží, v pondělí prodávat uzeninu a drůbež, malá ochota u některých
prodavaček.
Průmyslové zboží – zavést prodej některých stavebních materiálů, větší výběr pracích prostř
edků, dodržovat otevírací dobu, zrychlit obsluhu.
Masna – více uzenin, obnovit prodej sodovek a piva
Textil – rozšířit sortiment, hlavně dětského zboží
Nejčastější připomínka k prodejnám – prodávat vše a všem. Z námětů občanů pro rozšíření
služeb v naší obci jsem sestavil následující pořadí:
1. Prodejna ovoce a zeleniny
2. Zubní ordinace pro mládež
3. Stolářská provozovna
4. Sběrna elektrospotřebičů
5. Vaření povidel a sušení ovoce
6. Výrobna moštů
7. Malířství a natěračství
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VI. Úpravy obce. Doprava. Spoje.
Pokračovala výstavba rodinných domků v prolukách a byly zahájeny rekonstrukce
několika stávajících domů.
Z drobných staveb jsou před dokončením akce:
1) Chodníky „Za drahou“
2) Výměna obrubníků na Malé straně
3) Budování veřejného osvětlení
4) Chodníky v Kůtě
5) Oplocení chodníku podél železniční tratě
6) Úprava prostranství MŠ
Hlavní akce „Z“ jsou plánovány pouze dvě:
1) Přístavba ZDŠ, Stavba dosud nezahájena vinou skluzu projektu
2) Budování cesty v Kůtě. Tato stavba byla zařazena dodatečně k 30. 6. 1978 a
zahájena byla 17. 6. 1978. Dnes už mohu napsat, že byla dokončena až po
křižovatku u „Krčového“ s asfaltovým povrchem a dále pak připravena až do
polí.
Družstvo pokračovalo v rekultivaci a odvodnění půdy směrem k Trnovci.

Pošta – tato instituce stále u nás slouží, ale jen těm, co jsou doma v dopoledních hodinách.
Pro ostatní občany je tato služba zatím nedostupná. Bylo dohodnuto, že v obci bude
instalována veřejná telefonní stanice, dodnes se neuskutečnila.

VII. Veřejný život.
V předvečer 1. máje se konala oslava osvobození naší obce od okupantů sov. armádou.
Účast občanů i dětí byla jako každoročně dobrá.
V neděli 5. 11. se konala manifestace občanů k 61. výročí VŘSR a 60. výročí založení
naší republiky. Touto akcí byl zahájen měsíc čs-sov. přátelství. Nejvydařenější akcí byl
kulturní večer, kterého se účastnila delegace sovětských občanů.
V mnoha případech zde byly navázány neformální kontakty mezi našimi a sovětskými
lidmi.
Součástí oslav měsíce přátelství byl rovněž filmový festival, který probíhal od 19. 11 do
29. 11. Za patronace složek národní fronty byly promítány filmy:
Koníček Hrbáček
Mlha
Žít podle svého
A jiné oficiální osobnosti
Modrý pták
Poklad na stříbrném jezeře
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Skalpel v rukou bílé mafie
Stíny horkého léta

Svazarm.
Jednotlivé kluby pracují samostatně, získavají své členy z řad žáků ZDŠ a jsou rozhodně
přínosem. Mají vlastní střelnici, cvičiště psů, klubovnu. Organisují závody pro děti ZDŠ, učí
sebe i jiné a tak je to správné. Předsedovi této organisace je možno jistě vyslovit uznání.

VIII. Politický, kulturní vývoj, školství.
KSČ. Vesnická organisace KSČ pečlivě se stará o přípravu a zajišťování všech politických,
kulturních, ale i ostatních akcí v naší obci. Je skutečností, že zde musí přiložit ruku k práci
hlavně ti soudruzi, kteří jsou mladí, protože členy základní organisace jsou vesměs občané
starší, důchodci. Organisace se stará, aby neustále rostlo třídní uvědomění, školí své členy, ale
také ty, kteří nejsou o organisaci, ale zastávají důležité hospodářské funkce v obci. Jsou to
především vedoucí prodejen, pracovnice MNV a pod.
Jednotliví členové jsou pověřováni konkretními úkoly, aby vliv strany byl zajištěn všude.
Je třeba zdůraznit, že těmito úkoly jsou pověřovani mladší kandidáti, přesto, že jsou v obci
pouze registrováni, kandidáti, takže komunisté si na nedostatek funkcí rozhodně ztěžovat
nemohou.
Pracují jako agitátoři v agitačních dvojicích, pracují jako funkcionáři v různých
organisacích, pracují jako poslanci národního výboru.
Přesto, že početně je organisace malá, je každý rok třeba hodnotit tak, že za splněnými
úkoly se skrývá i kus dobré práce komunistů v naší obci.
MV NF. Místní výbor národní fronty, včele s předsedou s. Bradáčem se schází pravidelně
– 1x – za měsíc. Jejich práce spočívá hlavně v kontrole plánu kulturně výchovné činnosti,
který je jakýmsi nástrojem veškeré ideově politické a kulturně výchovné práce v obci. Výbor
hodnotí, jak si jednotlivé organisace plní úkoly z tohoto plánu. Tím se provádí kontrolní
činnost a zároveň hodnotící do soutěže o nejlepší složku v obci. Jednotlivé akce jsou
bodovány a která složka získá nejvíce bodu, stává se vítězem, získává finanční odměnu a
krásný putovní pohár za 1. místo.
Dobrým vysvědčením pro MV NF je také t. zv. „Šumický zpravodaj“. Je vydáván jednou
za čtvrt roku a informuje naši občanskou veřejnost o všem, co se v obci událo, i o tom, co se
připravuje. Na dobré úrovni posledních vydání má jistě zásluhy celý redakční kolektiv, který
vede s. Bohumil Bemmer.
Své poslání plní také rozhlasový kroužek, který pravidelně v místním rozhlase informuje
občany o událostech, připomíná významná výročí, prostě pracuje. Kroužek vede místní
učitelka Jitka Dvořáčková.

Český svaz žen.
S ženami je to všude stejné, je-li jich málo, je zle; je-li jich hodně, je ještě hůře.
To píši proto, abych zdůraznil potřebu, že je nutné, aby se ženy staly rovnoprávné s muži i
v té oblasti veřejného působení a to nejen ve své organisaci.
V naší obci si letos ženy vedly úspěšně i když hlavní tíha spočívala i letos vždy na malém
počtu žen. Ženy se zapojily všude, spolupracovali se Sokolem při organisaci masopustního
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průvodu i šibřinek, organisovaly oslavy MDŽ, zúčastňovaly se brigád, spolupracovaly se
Sborem pro občanské záležitosti, prostě se „vytáhly“.
Reagovaly na výzvu ÚV ČSŽ a zaslaly 200 Kčs na fond solidarity a dalších 200 Kčs na
festival mládeže.
Jsem přesvědčen, že při hodnocení o nejaktivnější organisaci budou patřit mezi nejlepší.

TJ Sokol.
V tomto roce měla organisace 132 členů, z toho asi 95 aktivních, kteří jsou zařazeni ve
třech oddílech. Sokol, jako jedna z mála organisací, vyvíjí svou činnost prakticky neustále,
proto i nároky na funkcionářský aktiv ve srovnání s ostatními organisacemi jsou mnohem
vyšší. Snad také proto má Sokol téměř neustále málo funkcionářů, snad proto se zde často
mění funkcionářský aktiv i předsedové.
Nároky na volný čas jsou u této organisace největší. Proto také stranická organisace
hodnotí práci trenerů, cvičitelů, funkcionářů stejně vysoko, jako kdyby pracovali
v politických funkcích.
Svou aktivitou patřila tato organisace na nejvyšší stupínek hodnocení soutěže složek NF.
Uspořádali celou řadu akcí, i když některé z nich na př. – Letní karneval – se setkal s malým
zájmem u veřejnosti.
Pokračovala družba s TJ Horní Suča stejně úspěšně jako u organisace žen.
Sokol uspořádal fotbalové turnaje jak žáků, tak dospělých. Sokol byl rovněž pořadatelem
hodových slavností.
Nejvíce pochvaly, ocenění, však zaslouží jejich čin – darovat krev. Jedenadvacet členů
této organisace darovalo bezplatně krev a dalo tak ten nejlepší důkaz svého postoje vůči
společnosti.
Se střídavými úspěchy se potýkaly další oddíly, fotbalisté, šachysté i oddíl rekreační
tělovýchovy.
Co se však úplně nepodařilo – splnit budovatelské závazky. To je úkol, který je třeba
splnit, dohnat; zařízení má sloužit veřejnosti dobudované, ne rozdělané.
Zde je pole působnosti i pro činnost komise pro tělovýchovu a mládež při MNV.

Český svaz ovocnářů a zahrádkářů.
Činnost svazu spočívala hlavně v přednáškové části, poradenské práci prostřednictvím
místního rozhlasu a také organisací objednávek stromů, keřů, hnojiv pro členskou základnu.
Již méně to bylo brigád a co hlavně, organisace dosud nepřevzala do své péče pěstitelskou
pálenici, od níž se očekávají další služby veřejnosti – vaření povidel, sušení ovoce.
Veřejnost rovněž očekává, že při pálení slivovice bude poskytována další služba – dříví. Je
to zároveň jeden z podnětných návrhů, jak by mohla tato organisace získat určité finanční
prostředky. Tato organisace by měla zvážit návrhy, které jim na výroční schůzi přednesl
tajemník MNV s. Omelka:
-

zavést postřikovou službu pro ty občany, kteří nemohou z různých důvodů tuto
preventivní činnost provádět

-

využití prostorů pálenice pro sušení ovoce
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-

občanům, kteří pálí v pálenici poskytnout palivové dříví, aby je nemuseli do pálenice
dovážet, což ocení zvláště přespolní.

Z těchto několika postřehů je jasné, že organisace zahrádkářů má velké možnosti, velké pole
působnosti, jen je třeba chtít.

Dohlížecí výbor.
Spotřební družstvo Jednota má věkem nejstarší členskou základnu. Dali jsme si s tím práci
a vyšlo nám číslo – 54. Průměrný věk členské základny je tedy opravdu vysoký. Nemůže se
tedy měřit s organisacemi jako jsou svazáci, sportovci a další. Vyvíjí činnost pouze kontrolní
a pokud i jinou, tak to vždy ve spolupráci s některou jinou složkou, ponejvíce se svazem žen,
pionýrskou organisací a místní školou. Podporuje finančně tyto organisace i různé akce jako
např.: plesy, koštéř; na fond solidarity odeslal výbor 150 Kčs. Na vylepšení jednotlivých
zařízení Jednoty v obci plánuje polovinu všech finančních prostředků.
Dohlížecí výbor je v současné době složen z mladých občanů a proto se snaží být
rovnocenou organisací v národní frontě.

Český svaz požární ochrany.
Nejdelší trvání má tato organisace v naší obci. Má tradici, ale mám takové pocity, že už to
nejsou ti „hasiči“, které znám z doby svého mládí.
Na základě dosažených výsledků, které jsem si přečetl ve zprávě o činnosti na výroční
schůzi i z toho, jak se členové této organisace projevují na veřejnosti, vyšlo to moje
zhodnocení.
Fakta – novým velitelem požárního sboru je s. Lubomír Kramný
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-

požárníci provedli preventivní prohlídky domů v době od 13. 3 do 19. 3.

-

uspořádali ples, který se jim příliš nevydařil

-

nasbírali 200 centů železného šrotu

-

účastnili se svých soutěží – okrskové v Rudicích i okresní

-

slavili určité úspěchy s mladými požárníky – žáky. Při okrskové soutěži obsadili 1.
místo

-

starali se o svoji požární zbrojnici

Co mají zlepšit? Organisaci, získat pro práci všechny členy, a co hlavně – dát se vidět
v krojích při všech slavnostech v obci.

Myslivecká společnost.
Doba hojnosti zvěře na našich polích skončila. Postupně se vytrácí koroptev a divoký
králík. Dnes již také ubývá ve všech oblastech republiky zajíců i bažantů. Tak je tomu i na
honitbě v naší obci. Není tomu tak dávno, kdy museli naši myslivci na odstřel zajíců a
bažantů shánět kance a na odvoz stovek zajíců a bažantů objednat koňské povozy či traktory.
Dnes si již snadno odnesou ulovenou zvěř sami.
K těmto skutečnostem přispěla především mechanizace a chemizace zemědělské výroby,
odstraňování přirozených úkrytů a také struktura rostlinné výroby. Na úbytek zvěře přispěla
řada nemocí u zajíců i králíků. Naše myslivost se nevyhnula těmto nepříznivým vlivům, což
ukazuje následující přehled stavu a odstřelu zvěře:
rok 1950

1977

Druh zvěře

Ø stav odstřel

odstřel

koroptev

1600

1200

bažant

200

zajíc
divoký králík
srnčí

1978
Ø stav odstřel

-

150

-

60

383

450

250

550

350

26

200

-

1000

700

7

150

30

45

11

17

80

17

Uvedený odstřel a odchyt v roce 1978 nebude splněn u bažantů a zajíců, vyjma srnčí
zvěře. V loni bylo dále uloveno: 1 kus černé zvěře, 1 kuna, 6 tchořů, 3 lasičky, 27 strak, 37
toulavých koček a 4 toulaví psi. Přes všechnu starostlivost našich členů mysliveckého
sdružení se nedaří zvýšit stav drobné zvěře.
V součinnosti se slučováním družstev dochází i ke slučování mysliveckých sdružení.
Zájmem čs. myslivosti je obhospodařování větších celků, vytvoření přírodních hranic, se
zaměřením na zlepšení podmínek pro chov zvěře a docílení vyšších stavů zvěře. Stávající
honitba 1362 ha se zvýší za předpokladu sloučení s Rudicemi na 1800 ha.
Pro zlepšení činnosti započalo naše myslivecké sdružení v minulých letech s budováním
víceúčelové myslivecké chaty v „Kopánkách“. Po dokončení hodlají naši myslivci zde
pořádat besedy, přednášky pro mladé přátele přírody. Dále bude toto zařízení sloužit pro
konání výborových i členských schůzí k pořádání mysliveckých slavností po ukončelém lovu
a také jako sklad krmiv.
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Pro širokou veřejnost zde hodlají myslivci pořádat nedělní výlety, myslivecké noci a jiné
kulturní podniky.
Tak myslivci, ať se Vám brzy vaše plány stanou skutečností.

Škola a učitelé.
Blíží-li se konec měsíce června, narůstá v nás, rodičích, napětí a zvědavost, jaké bude
vysvědčení našich dětí.
Pak přicházejí prázdniny, na které se těší nejen děti, ale i rodiče. Ve svých vzpomínkách
dětem vyprávěji zážitky, které oni v té době prožívali.
V očích dnešních dětí, které tyto historie poslouchají lze často spatřit závist, přestože dnes
mají všechno. Nedokážeme pochopit, že si neumějí ničeho pořádně vážit. Drahá jízdní kola
leí po podkolních, vzduchovky pohozené po komorách, kopací míče zarůstají travou.
Projděme Šumicemi dnes a sledujme, kde jsou naše děti a jak tráví dny svých prázdnin.
Najdeme je v malých skupinkách sedět ztrápené nudou na různých zákoutí celých Šumic. Co
dělají? Většinou „mažou karty“, nebo si vyprávějí smyšlené řeči.
Nabízí se otázka, proč pionýrští vedoucí si nepřipraví program právě pro toto období, kdy
děti mají nejvíce volného času a přímo se pro správnou výchovu nabízejí.
Nebo jiný návrh – co takhle do tělocvičny ZDŠ postavit několik stolů na tenis, ať si kluci a
holky mají kde hrát, když třeba venku prší.
Dělejme něco pro čas prázdnin, aby jednou pro naše děti nebyly prázdniny pro nedostatek
vhodné zábavy moc dlouhé.
Slavnostní zahájení školního roku za účasti představitelů MNV, KSČ, se konalo v sále
kulturního domu v 8.00 hodin. Pro děti, které přijdou letos poprve se konalo uvítání prvňáčků
v zasedací síni MNV.
Ke změnám v učitelském sboru letos nedošlo, pouze s. učitelka Danuše Dvořáčková
z důvodu snížení počtu tříd z naší školy odešla.
Bude tedy 160 žáků 1.- 5. třídy a 154 žáků 6. až 9. třídy vyučovat 15 pedagogických
pracovníků. Pro úplnost i zajímavost uvádím, kam odešli žáci z devátých tříd. Povinnou
školní docházku ukončilo 48 žáků, kteří si vybrali následující povolání:
školy

–

učební obory –

gymnásium

–4

střední průmyslové školy

–5

střední zeměd. škola

–4

pedagogická

–1

"

ostatní střední školy

–5

odborná dvouletá škola

–1

hutnictví

–1

strojírenství

–8

potravinářství – 6
textil

–2

zprac. Kůže

–1
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stavebnictví

–6

obchod

–3

ostatní

–1

20 žáků tedy pokračuje ve studiu a 28 žáků se šlo učit řemeslu.
Pro zkvalitnění výuky na naší škole hodlá ředitelství vybudovat další odbornou učebnu.
Učitele i žáky čeká nový způsob výuky – množiny.

Šumický koštéř.
Pěknou akcí, která se letos v Šumicích uskutečnila již podruhé, byla kulturní a politickovýchovná akce „Slovácký koštéř“, kterou organisovala v rámci okresu Okresní kulturní
středisko v Uh. Hradišti.
Místní kolo této soutěže, nazvané Šumický koštéř, se po velkém úspěchu v minulém roce i
letos těšilo velké pozornosti. Připravit tuto soutěž vyžaduje hodně času a obětavosti od našich
občanů, kteří se na přípravě i celé produkci tohoto kulturního podniku podíleli.
Letošní ročník v porovnání s minulým byl mnohem důkladněji připraven a lze jej právem
hodnotit jako nejlepší kulturní akci roku.
Do soutěže se přihlásilo 17 soutěžících různého věku. Výběr písní jednotlivými zpěváky
byl volen citlivěji a úvod každého zpěváka na jeviště žákem naší ZDŠ byl vtipným a milým
zpestřením zpěváckého večera. Velký zájem dětí v předvedení svých schopností v tomto
oboru před veřejností by měl být v budoucnosti ještě lépe využit a podpořen.
Soutěž byla rozdělena na dvě skupiny. Šest zpěváků zpívalo s cimbálovou muzikou Lipina
z Nivnice a 11 soutěžících zpívalo při dechové hudbě Olšavanka. Sedmičlenná porota měla
těžký úkol. Při dechovce i při cimbálu měla vyhodnotit po třech nejlepších. Vítězství si
nakonec odnesli – Petr Hřib a Simona Jančářová.
Velké uznání patří s. Jaroslavovi Omelkovi za přípravu, režii celého programu.
Poděkování patří také Josefu Jankůjovi a Jaroslavu Urbánkovi za vynaložené úsilí při
zajištování této akce. Rovněž dechové hudbě Olšavance patří poděkování.

IX. Zábavy, sport, zdravotnictví.
Plesy si udržují svůj dobrý standart, jsou vcelku slušně navštíveny, lidé jsou velmi pěkně
oblečeni. Nejlepší úroveň, návštěvu a vůbec všechna nej – měl ples pracujících.
Ostatní tancovačky už nemají takovou úroveň, ale hraje-li zde některá oblíbená beatová
skupina, tak mají pořadatelé o návštěvu postaráno.
Velmi dobrou úroveň měl masopust a šibřinky vůbec. Mezi mladými lidmi je nejvíce
oblíben moderní způsob tance, kdy tanečníci tančí každý samostatně v kruhu, chlapci i
děvčata společně, i když nemusí být spárovány.

Hody, hody….
„Jaké hody, vždyť dnes máme hody každou neděli“, říká jeden.
„Nenávidím hody. Člověk celý týden běhá po obchodech, shání, peče, vaří, aby to pak za
pár hodin snědl a mohl začít uklízet znovu“.
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Asi mají oba pravdu, ale nedá se nic dělat. Žijeme v kraji, kde se tento zvyk udržuje po
staletí, takže jej nebudeme rušit.
Hody byly dobře připraveny, spokojenost byla také s kolotočema, houpačkama, takže
mohu napsat ať žijí hody 1979.

Dobře reprezentovali.
Vítězové místního kola šumického koštéře s. Petr Hřib a Simona Jančářová se zúčastnili
okresní soutěže o Slovácký koštéř a v silné konkurenci obstáli dobře. V kategorii zpěváků při
dechové hudbě obsadil Petr Hřib 5. místo a Simona Jančářová byla třetí v kategorii u cimbálu.

X. Pohyb obyvatelstva.
Do matričního obvodu Šumice spadají také Nezdenice a Rudice. V tomto roce bylo
celkem uzavřeno 19 sňatků. V kostele se pak opakovalo 14 sňatků.
Zemřelo 11 občanů, 6 žen a 5 mužů.
Narodilo se 32 dětí, 16 chlapců a 16 děvčat
Pokřtěno v kostele bylo 27.
Stav obyvatel k 31. 12. 78 – 1824 osob.
Přistěhovalo se 36 občanů.
Odstěhovalo se 24 občanů.
Nebyl žádný rozvod.

Celkové zhodnocení popisovaného roku.
Rok 1978, rok významných výročí, byl pro naši obec úspěšný. Lidé pracovali na zvelebení
obce, každý se svým způsobem podílel na lepším zítřku. Zdálo by se, že je všechno
v pořádku. Stačilo však pár dnů, panika mezi lidmi, že bude dražší cukr, mouka a lidé začali
panikářit. Během krátké doby zůstaly v obchodě potravin jen prázdné regály. Nevím, jak to
nazvat, ale o důvěře se rozhodně mluvit nedá.
Po stránce akcí „Z“ to byl tak trochu rok odpočinkový. Podle mého názoru se udělalo více
v ideologické oblasti.
Jinak naše obec nedoznala podstatných změn.
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Obsah zápisů roku 1978.
Strana

309 – 317
317

Místní národní výbor
Průběh roku

317 – 319

Dokončení výstavby soc. na vesnici

319 – 320

Průmysl, státní a družstevní obchod

320 – 321

Úpravy obce

321 – 322

Veřejný život

322 – 331

Politický, kulturní vývoj, školství

331 – 332

Zábavy

332

Pohyb obyvatelstva, zhodnocení roku

V Šumicích 30. 9. 1979

Zapsal: Jaroslav Žampach
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Rok 1979.
Rok 1979 byl vyhlášen jako mezinárodní rok dítěte. Proč asi? Odpověď je prostá – ne
všude na světě žijí děti v míru, ne všude se mohou rozvíjet normálně, v podmínkách svobody
a rodinného štěstí.
Za poslední léta se svět zdokonalil, lidé se prošli po Měsíci. Zůstaly však ještě velké
rozdíly v životě dětí v jednotlivých zemích světa.
Proto organisace OSN burcuje lidstvo ke změně této nedobré situace mnohých dětí.
Naše společnost poskytuje dítěti i jeho matce zvláštní péči i ochranu, včetně péče v době
před narozením dítěte i po jeho narození. Bezplatná zdravotní péče je u nás samozřejmostí a
úmrtnost dětí je minimální. Světová zdravotnická organisace ve zprávě OSN uvádí, že je ještě
ve světě 100 milionů dětí ve věku do pěti let, trpících podvýživou a desetina z nich se
nedožije dospělosti.
V zemích jako je Itálie, Španělsko jsou děti prodávány a zneužívány jako levná pracovní
síla; naproti tomu náš stát (neustále vytváří podmínky proto, aby všechny děti měly co
nejvyšší vzdělání a do pracovního procesu nastupují až v dospělosti.
U nás v Šumicích lze vidět pouze děti šťastné, hezky oblečené, dobře živené, některé až
příliš, které jsou pýchou maminek, tatínků, ale také babiček a dědečků. Rády chodí do nové,
moderní mateřské školy, kde je o ně plně postaráno.
Jistě nebude dlouho trvat a uskuteční se přístavba základní devítileté školy, aby se zlepšíly
i vzdělávací podmínky našich dětí.
Nemůžeme však čekat, že to bude jen společnost, která obohatí zítřek dětí, ale všichni
dospělí, rodičové především, jsme odpovědni za to, aby všechny zítřky našich dětí byly
radostnější.

I. Místní národní výbor.
Práce kolektivu poslanců našeho národního výboru byla v letošním roce oceněna tím
dosud nejvyšším vyznamenáním – čestným uznáním Jihomoravského krajského národního
výboru.
Je třeba říct, že toto vyznamenání je výsledkem mnohaletého úsilí a dobrých výsledků celé
řady let minulých, práce budovatelské, politické, osvětové, kulturní, společenské i sportovní.
V letošním roce se příliš nedařila práce budovatelská, o to víc se dělalo v jiných oblastech.
Za pozornost stojí především zhotovení „Tabule cti“, která byla postavena před budovou
MNV. Na ní se budou objevovat fotografie těch občanů, kteří se nejvíce přičinili o dobré
jméno naší obce v okrese.
Dobudováno bylo osvětlení podél hlavní silnice, započato s asfaltací malého kousku cesty
„Malá strana“.
Upravovaly se chodníky, prostranství, prostě obec se neustále zkrášluje.

Hrubý finanční rozpočet.
Příjmy vlastní

430.600 Kčs

Dotace z ONV

396.000 Kčs
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«826.600 Kčs
Výdaje:

školství

566.200 Kčs
37.000 Kčs

kino

6.000 Kčs

sbory a PO
vnitřní správa

147.900 Kčs

sociální zabezp.

30.000 Kčs

místní hosp.

38.000 Kčs

ostatní

1.500 Kčs
« 826 600 Kčs

Plenární zasedání MNV 25. 5. 1979.
Na tomto zasedání převzal předseda MNV s. Kramný z rukou místopředsedy Im KNV s.
Jakšíka Čestné uznání za výsledky dosažené v soutěži aktivity národních výborů.
s. Jakšík blahopřál kolektivu naší obce a rozhovořil se i o problémech v celokrajském
měřítku, zvláště v službách obyvatelstvu. Jeho vystoupení bylo přijato s povděkem a vyvolalo
širokou diskuzi.
Celé toto zasedání dostalo takový zvláštní, neformální průběh; s. Jakšík odpovídal na
dotazy ihned, věcně a velmi svérázně.
Co nás však velmi mrzelo, byla skutečnost, že se tohoto zasedání účastnilo opět málo
našich občanů. Tak jsem si říkal co by za to jiné obce daly, jen aby se o nich psalo, málem
s dechovkou po vesnici by tito občané chodili a u nás nic – nezájem.

Z tabule cti.
Jako první se na tomto čestném místě objevily fotografie občanů:
Josef Vaculín – narozen 24. 8. 1898, zemědělec, pak člen JZD, dnes důchodce, aktivní
poslanec a člen rady. S uznáním je hodnocena jeho činnost předsedy
Českého svazu požární ochrany – 19 let ve funkci. Jeho aktivita nechť je
příkladem všem našim občanům.
Jan Prachař – narozen 23. 6. 1910, zedník, pracoval na mnoha stavbách jako technik. Od roku
1948 člen KSČ a aktivní funkcionář. 7 let ve funkci předsedy VO KSČ
v obci a MV NF. Dosud aktivní, je typem člověka, na kterého jsme hrdi.
Mezi další vyznamenané patří:
Marie Tlachová – jedna ze zakladatelek ženského hnutí v naší obci, předsedkyně „výboru
žen“. Je dlouholetou členkou výboru VO KSČ, pracovala v poslaneckém
aktivu, působila při zakládání JZD v obci. Patří mezi obětavé občanky při
zvelebování naší obce.
Antonín Synčák – dlouholetý poslanec, stranický funkcionář a pracovník NV. Pracoval 5 let
ve funkci předsedy NV 4 roky jako uvolněný tajemník NV. Více než 20 let
pracoval ve výboru VO KSČ. Má velký podíl na prosazení socializace
v naší obci.
______ o ______
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Veřejná schůze ze 6. dubna 1979, konaná v sále kulturního domu měla tento
program:
1.

Zahájení, přivítání hostů a přítomných občanů.

2.

Kulturní vložka.

3.

Hodnocení volebního programu a úkoly roku 1979.

4.

Předání odměn zasloužilým občanům a složkám NF.

5.

Diskuze.

6.

Schválení celoobecního závazku socialistické soutěže 1979.

7.

Závěr.

Místní výbor NF vyhlašuje od r. 1972 výsledky soutěže o nejaktivnější organizaci obce.
Tato soutěž napomáhá rozvíjet vyšší aktivitu složek na těch úsecích, kde je třeba zaměřit
pozornost většího kolektivu našich občanů.
Již několik let se řadí mezi nejaktivnější složky TJ Sokol, která již 3 roky po sobě získala
I. místo v soutěži, tím odměnu 500 Kčs a definitivní držení putovního poháru.
Druhé místo získala organisace SSM a odměnu 300 Kčs. Třetí místo a odměna 200 Kčs
získala organisace svazu žen.
Celoobecní socialistický závazek občanů obce Šumice uzavřený na počest 31. výročí
Vítězného února a 35. výročí SNP na rok 1979.
Politickovýchovná činnost.
1. Provedeme přehodnocení složení agitačních dvojic kádrovým doplněním a dosáhneme
100% účasti členů agitačních dvojic na agitačních dnech.
2. Pro zkvalitnění práce agitačních dvojic budeme ve spolupráci s redakčním kroužkem a
agitačním kolektivem při VO KSČ vydávat informační podklady a rozhodující údaje o
rostoucí životní úrovni v obci, plnění volebního programu a hlavních úkolů MNV na r.
1979
3. Osobní agitací dosáhneme počet předplatitelů na kulturní akce na úroveň r. 1978 a
zvýšení účasti občanů na přednáškách o 15 účastníků.
4. V roce 1979 uskuteční se poprve obřad vítání vojáků ze základní služby a stejně tak
rozloučení s branci při odchodu na vojnu.
5. Obnovíme činnost agitačního střediska a dosáhneme úrovně činnosti v roce 1976.
Oblast politicko-organizátorská.
1. Budeme získávat ve větší míře mládež pro plnění úkolů volebního programu.
2. Pravidelně vyhodnocovat práci mladých poslanců a aktivistů, dosáhnout 80% účast na
jednáních.
3. Zkvalitníme soutěž složek NF a zvýšíme materielní podporu o 10 tisíc Kčs.
4. Stávající služby občanům rozšíříme o zkušební prodej zeleniny a zpracování ovoce.
5. Podpoříme snahu spol. organisací v získávání čestných dárců krve.
6. Budeme věnovat pozornost úkolům civilní obrany s cílem zvýšit účast občanů na
školeních o 2%
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Oblast zvelebovací činnosti.
1. Překročíme plán vysázení stromů a keřů o 220 kusů
2. Vedle rozhodující investiční akce zajistíme projekční přípravu pro stavbu smuteční
obřadní síně, sportovního areálu. Z drobných staveb zajistíme zbudování dvou
dětských hřišť, úpravu hřbitova, zbudování 250 m chodníků, úpravu tělocvičny a
oplocení hřiště v hodnotě díla 200 tis. Kčs při nákladech 80 tis. Kčs.
_____ o ____
Veřejná schůze, konaná 19. 10. 1979 v kulturním domě měla na programu hodnocení
práce v obci, obdobně jako každý rok. V diskuzi kromě jiných vystoupili poslanci MNV – s.
Janíček Stanislav, předseda komise ochrany veřejného pořádku, s. Jankůj Josef, předseda
školské a kulturní komise a s. Košibová Štěpánka, předsedkyně sociální komise.
Hodnocení volebního programu přednesl předseda MNV – s. Kramný. Celá schůze měla
dobrou atmosféru a já sám chci zaznamenat, že přes všechny dobré výsledky práce
poslaneckého aktivu, jsou v naší obci ještě jednotlivci, kteří se nezúčastňují veřejné činnosti,
nechodí na brigády, ale zato se soudí se sousedy o kůl v plotě, či zatoulanou slepici, prostě
kalí vztahy mezi lidmi vůbec, jak sdělil poslanec s. Janíček v diskuzi.
Ještě chci zaznamenat, že účast občanů na veřejných schůzích se pohybuje mezi čísly 130
až 150.

II. Průběh roku, počasí, úroda.
Dříve se říkalo „jak na Nový rok, tak po celý rok“. Ten letošní začal „bláznivě“ co se
počasí týče a provázeli nás svými následky po celý rok. Co se stalo? Ještě kolem druhé
hodiny ráno byla teplota +15 °C. Pak se ochladilo, začalo pršet, později sněžit, mrznout a
odpoledne 1. 1. 79 už bylo -20°C a foukal ostrý severovýchodní vítr. Je skutečností, že tento
„čas“ nezaskočil nás, řadové vesničany, ale ve svých důsledcích ochromil těžbu hnědého uhlí,
přestala fungovat doprava, život v celé naší vlasti se na chvíli zastavil – byla přerušena
dodávka elektrické energie. Výroba v průmyslu byla ochromena, mnohé podniky se se
vzniklými ztrátami vypořádávaly skoro po celý rok.
Zima se tedy vydařila, napadlo i dost sněhu, který se udržel po více než 14 dní, což už
nebylo hodně roků. Jaro bylo též chladné; pěkný čas nastal až po 10. květnu a trval celých 5
týdnů. Bylo to jakésipředčasné léto. To vlastní, podle kalendáře se příliš nevydařilo.
Podzim trval déle, byl slunečný, takže trnky, kterých se letos urodilo hodně, dobře
dozrály; bude dobrá slivovice. Úroda byla celkem dobrá. Konkretní čísla uvedu v další
kapitole.

III. Dokončení výstavby socialismu na vesnici.
Sloučené družstvo hospodařilo na výměře 2 703 ha zemědělské půdy, z toho 2340 ha
půdy orné.
V zrninách sklidilo 36,2 centu po hektaru, což je o 4,8 centů méně, než loni.
Další pěstovanou plodinou je cukrovka. Letošní úroda dosáhla 379,6 centu z hektaru, což
je o 13 centů více než v r. 1978.
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Krmivová základna.
Pro potřebu ukládal plán vyrobit 30.987 tun zelené hmoty a skutečnost byla 32.882 tun.
Pro srovnání: silážní kukuřice dala 503 centů z hektaru.
Důležitým úsekem, který svou činností zabezpečuje a rozhoduje o výsledku hospodaření
rostlinné výroby, je mechanisace. Strojní park byl obnoven minimálně, jen tři traktory a jeden
sklízeč. Pomalu strojní park zastarává a je nutno o to více pečovat o jeho opravy.
Opravárenská činnost byla v průběhu roku vesměs přesunuta do rekonstruované dílny
v Uh. Brodě, čímž se zlepšily pracovní podmínky.
Stálým problémem družstva je doprava.
Výroba mléka nebyla splněna, přestože průměrná dojivost dosáhla 3.305 l na dojnici.
Družstvo si vytváří podmínky, aby dosáhlo dojivosti 3400 l od jedné dojnice za rok.
Z dalších výsledků uvádím:
-

na 100 kusů dojnic bylo odchováno 106 telat, průměrný váhový přírustek 0,7 kg, což
je málo.

-

výroba selat se proti roku 1978 zvýšila o 20%

-

drůbežího masa se proti plánu 520 tun vyrobilo 526 tun

-

výroba vajec byla splněna a dosaženo snůšky 280 vajec na jednu nosnici, což je jeden
z nejlepších výsledků v celé České socialistické republice.

-

skončil chov kožešinových zvířat.

Nezemědělská činnost.
Doprava měla plán 7 mil Kčs, skutečnost 7,467 mil. Kčs. Výroba rukavic své úkoly
přeplnila a dosáhla 1,35 mil. Kčs čistého zisku.
Stavební práce odvedli na plán 800 tis. Kčs za 865 tis Kčs prací.

Ostatní údaje.
V družstvu letos pracovalo 438 trvale činných pracovníků, z toho 86 důchodců.
V družstvu pracuje 220 žen, tedy polovina všech pracovních sil.
Na plán společensko sociálního rozvoje vyčerpána častka 1,704 mil. Kčs a to z fondu
výstavby na stravovací zařízení 700 tis Kčs, z fondu kulturně-sociálních potřeb 604 tis Kčs a
z provozních prostředků 400 tisíc korun.
Pro zajímavost uvádím že bylo čerpano:
-

na ozdravná opatření 266 tis. Kčs

-

na kulturně společenskou činnost 206 tis. Kčs

-

na sociální péči a výpomoc 150 tis. Kčs

-

na politicko výchovnou činnost 137 tis. Kčs

-

na zvyšování vzdělaní a kvalifikace 50 tis. Kčs

-

na socialistickou soutěž 42 tis. Kčs

-

na tělovýchovu 40 tis. Kčs
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-

příspěvek na stravování 80 tis. Kčs

-

na ochranu zdraví 35 tis. Kčs

Družstvo spolupracovalo na zajištění volebních programů s MNV Šumice i Uh. Brod.
Konkretní příspěvky bude nutno zvýšit.

V. Průmysl, státní a družstevní obchod.
V této oblasti nenastaly žádné změny. Připravují se však i zde plány do budoucna.
Proběhlo jednání mezi Jednotou, jediným to dodavatelem všeho zboží do obchodů a zástupci
obce o dalším rozvoji obchodu v naší obci. Bylo dohodnuto, že Jednota připraví plány na
přístavbu obchodu potravin a rekonstrukci pohostinství. Celá tato akce se má stát součástí
volebního programu dalšího období. No, uvidíme.

Změny cen.
V průběhu roku byly zvýšeny ceny dětského obutí i ošacení. Zvýšení cen bylo velmi
citelné a pohybuje se od 100% do 300%.
49.

Nákupní horečka.
Jako každoročně, i letos vypukla nákupní horečka v obci. „Obětí“ se tentokrát kromě
cukru a mouky stali ocet a sůl. Cukr i mouka se v obchodě v krátkém čase objevila znovu, ale
problém s octem a solí trval téměř po celou II. polovinu roku.

VI. Úprava obce.
V obci pokračovala výstavba rodinných domů. Připravuje se výstavba státních bytů
v oblasti „Nad mlýnem“. Zatím se provádí vykupování pozemků od jednotlivých majitelů.
S některými občany jsou potíže a tak se jednání stále prodlužuje. Zájem obce by měli všichni
respektovat, ale co naplat, v Šumicích stále platí, že „košile bližší kabátu“.
51.

52.

Malá strana bude mít asfaltovou silnici. Práce už začala a v roce 1980 má být dokončena.

Elektrifikace obce se postupně zlepšuje. Připravuje se úprava místního rozhlasu, rozšíření
slyšitelnosti. Pokračuje úprava veřejného osvětlení.
54.
60.

Před budovou MNV byla postavena tabule cti; je pravidelně vyměňován její obsah.

VII. Veřejný život.
V měsíci březnu u příležitosti Mezinárodního dne žen byla uskutečněna v místním
rozhlase relace o významu tohoto svátku. 11. března se v kulturním domě konala oslava
svátku žen. Se svým programem zde vystoupili žáci Mateřské školy, ZDŠ, členové
Socialistického svazu mládeže (SSM) a dechová hudba Olšavanka.
61.

Jako každoročně se v předvečer 1. máje konala oslava osvobození naší obce sovětskou
armádou. Průvodu obcí a pak projevu a kulturní vložky u pomníku padlých se letos zúčastnilo
méně občanů než loni.
Mezinárodní rok dítěte – to byla motivace na uskutečnění celé řady kulturních i
sportovních akcí žáků, jejichž vyvrcholení bylo na veřejné oslavě Mezinárodního dne dětí.
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Oslavy VŘSR se konaly za menšího zájmu dospělých občanů, takže drtivou převahu při
průvodu obcí tvořily děti.
69.

Svazarm.

Základní organisace má v současné době dobrou úroveň v řízení organisace. Má
k disposici své vlastní zařízení a všestrannou možnost na rozšíření služeb pro své členy i
ostatní občany. Pod vedením základní organisace pracují zde tyto kluby: střelecký,
automotoklub, kinologický, plastických modelářů a leteckých modelářů. S prvními výsledky
své práce se svazarmovci pochlubili na veřejné výstavce a na Děstkém dnu.
Zástupci klubu plastikových modelů převzali v únoru od okresního výboru svazarmu titul
„Vzorný klub III. stupně“, který jim byl udělen za výsledky v socialistické soutěži za rok
1978.
Střelecký klub uspořádal několik střeleckých soutěží. Největším úspěchem byl zisk
předních umístění dvou členek na střelecké soutěži mládeže v Březolupech.
Automotoklub uspořádal své tradiční akce – besedu s řidiči, mimochodem s malou účastí
řidičů, a cyklistickobranný závod, nejvydařenější za několik posledních let. Důstojnosti
závodu prospělo předávání putovního poháru představiteli obce. Kynologický klub má
problémy s rozšířením členské základny. V naší obci je jen málo chovatelů služebních psů,
přesto však výcvik probíhá a jeho ukázku předvedli členové na Dětském dnu.
Svazarm je organisace budoucnosti. Věřím, že toto tvrzení bude platit v naší obci
dvojnásob.
Větší část naší mladé generace a žen v současné době intenzivně cvičí na spartakiádu 80.
Jen mužové necvičí; chybí zde někdo, který by se „obětoval“, jako je tomu u dorostenek,
žáků, žákyň, či žen.
70.

VIII. Politický, kulturní vývoj, rozvoj školství.
KSČ uplatňuje svůj vliv na spoluobčany různými cestami. Ta nárazová se
uskutečňuje formou veřejných schůzí, jiná je forma osobní agitace. Dvakrát do roka vycházejí
agitační dvojice mezi voliče, aby osobním pohovorem získávali voliče pro plnění úkolů
v obci. Dvojici tvoří vždy člen KSČ a poslanec MNV. Je to práce nepopulární, náročná na
čas, ale velmi potřebná a užitečná.
69.

Dobrým pomocníkem při této práci je „Šumický zpravodaj“. Tyto „místní noviny“,
vydávané 4x ročně, informují veřejnost o dění v obci, problémech, potřebách, kultuře i sportu.
Vydavatelem je MNV a agitační středisko vesnické organisace KSČ v Šumicích.
Sokol – tělocvičná jednota je jednou z nejlépe pracující složkou NF. Hlavním mottem
sportovců je celostátní spartakiáda 80. Proto oddíl základní rekreační tělovýchovy, který tvoří
pouze ženy, zahájil nácvik.
73.

Celkem 36 žen a 6 dorostenek se pravidelně každé pondělí pečlivě připravuje na své
vystoupení. Ptáte se kde jsou muži? Odpovídám – v hospodě. Mezi muži se nenašel nikdo,
kdo by takovou akci zorganisoval. Je to smutné, ale pravdivé.
A co ostatní oddíly?
Ten největší, fotbalový, kolem kterého se točí pozornost fanoušků, funkcionářů a
příznivců vůbec, dosáhl dobrých výsledků v soutěži mužů, když v „okresní lize“ obsadil II.
místo. Dorost vede skupinu III. třídy a také žáci si polepšili.
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Rovněž šachysté úspěšně vykročili do vyšší soutěže. V kvalifikačním utkání s O. N. Vsí o
postup do okresního přeboru I. třídy zvítězili 5:3. Je to pěkný úspěch tohoto malého oddílu.
V domácím prostředí uspořádal oddíl spolu se školou tradiční šachový turnaj „O pohár
osvobození“. Zvítězil v něm Petr Škrášek, žák 9. tř. ZDŠ.
Sokol uspořádal celou řadu akcí, o všech není možné psát, ale zmínit se chci alespoň o
těchto:
1. Letní karneval na sportovním hřišti
2. Fotbalový turnaj v rámci družby s TJ Horní Sůča
3. Hodové slavnosti
Letní karneval byl dokumentem toho, jak je možno „otrávit“ funkcionáře Sokola. Pracně
připraveného dvouvečera se totiž zúčastnilo tak málo lidí, že je to až zarážející. Nebýt toho,
že omladina z okolních vesnic přece jen přišla, byli by se domácí na parketu asi báli.
Družební den s TJ Horní Sůča se vydařil. Fotbalové utkání „starých pánů“ i dospělých,
kulturní večer s programem, zakončeno taneční zábavou, jistě přispěl k upevnění vztahů mezi
sportovci i funkcionáři.
Hodové slavnosti – pátek, sobota, neděle. Tři večery zábavy pro mladé i dříve narozené i
příznivce cimbálu. Kasiopea – Boršičanka – Lipina, to jsou jména hudeb, které se vystřídaly
na podiu kulturního domu. Účast – 900 hostů je jistě dost, ale domácích jen asi 300. Opět se
nabízí otázka – proč?
Z další práce je třeba pochválit ty členy, kteří odpracovali 900 brigádnických hodin, ale
hlavně chci pochválit sedmnáct členů za to, že se stali čestnými dárci krve. Ano tato akce se
stala v činnsti Sokola trvalou – dárcovství krve si zaslouží ocenění nejvyšší, protože krev, to
je život!

Český svaz žen.
Ve dnech 19. – 20. září 1979 se v Praze konala II. plenární schůze ÚV ČSSŽ, která
projednala závažné otázky postupu v práci této organisace. Úkoly, které vyplynuly před
celostátní organisaci se bezprostředně dotýkají i místní ženské organisace. Posláním Českého
svazu žen, jako jediné organisace sdružující ženy, je realizovat aktivní činnost žen v naší
socialistické společnosti. Je pravdou, že postavení žen v naší obci je takové, jaké si ženy
vytvoří.
To je přímo závislé od toho, jak pracuje výbor svazu žen, jak dovede být vynalézavý pro
zájmovou, budovatelskou i propagační práci. Našim ženám se práce dařila a těch různých akcí
skutečně hodně uspořádali.
Spolu se Sborem pro občanské záležitosti vítají do života naše mladé spoluobčany a
předávají jim malý dárek. Pamatovaly i na přestárlé spoluobčany a rovněž jim věnovaly malý
dárek, ale jsem přesvědčen, že svou návštěvou vykonaly mnohem víc.
Jako každým rokem i letos udržovaly prostranství před kulturním domem, vykazovaly
brigádnickou činnost. Za zapsání stojí aktivita žen při nácviku spartakiádní skladby rodičů a
dětí.
Jednou větou – ženy i letos aktivnější mužů.
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Socialistický svaz mládeže.
Současná mladá generace má lepší podmínky pro život, což se odráží i v činnosti svazácké
organisace. Jen malá část mládeže je organisována a také činnost je především v zábavě.
Josefovská veselice, Májová veselice, pásmo k MDŽ, setkání u táboráku. Mnohem méně
brigád, vzdělávací činnost téměř žádná. Za pochvalu stojí příspěvek na Fond solidarity ve
výši 500 Kčs, setkání s učni Vietnamu na poli sportovním, sběrová činnost odpadových
surovin.
Tím vším chci zdůraznit, že dnešní mladí nejsou o nic horší než dříve narození, ale že se
jim nevěnuje dost pozornosti z řad těch, kteří jsou za ně odpovědni, tedy rodičů. Pohodlnost,
blahobyt, to vše negativně ovlivňuje i mládež. Zřejmě to není jen problém v naší obci.
Také v této organisaci hrají prim děvčata. Chlapci mají asi jiné zájmy.
Činnost osvětové besedy doznala ochuzení o pravidelnou předplatitelskou akci pěti
kulturních pořadů. Nabízí se otázka – proč? Odpověď je třeba rozdělit na dvě základní
příčiny:
74.

1) pokles zájmu veřejnosti
2) nižší úroveň pořadů
To proč by mohli pokračovat, ale je skutečností, že ceny programu různých skupin, estrádních
či jiných jsou dnes tak vysoké (5000 i více), že je nad síly osvětové besedy takový pořad
finančně zajistit. Je to skutečně vážné konstatování, zřejmě se budeme muset spokojit
s vlastní (vesnickou) tvorbou a kulturu „nedovážet“, nebo se stane zázrak a dovážená kultura
sníží ceny.
75.

Koštéř 79.

Tento večer amatérského zpěvu lidové písně, v pořadí už III. ročník se konal v neděli 1. 7
v 19.00 v kulturním domě.
Zahajovací projev přednesl s. Kramný Jindřich, předseda MNV.
Zpěvácké soutěže se zúčastnilo 10 soutěžících, 8 žen a 2 muži. Místní dechová hudba
„Olšavanka“, vedená St. Juřeníkem doprovázela všechny soutěžící.
Slovem celou soutěž provázel Jaroslav Jančář.
Vítězové -

1. Šojdr František
2. Bachůrková Ludmila
3. Živnéřová Jarmila

Cenu diváka získala Eva Šotová.
V druhé části večera vystoupili zpěváci nejmenší – děti; po nich pak zpěváci
Olšavanky – L. Tlach, J. Jankůj a H. Bartošova. Diváci nešetřili potleskem i když je nutno
pravdivě uvést, že letošní úroveň byla nižší než loni.
78.

Škola a učitelé.
Při zahájení školního roku působili na škole tito učitelé:
I.A

–

Marie Jančářová

I. B

–

Milada Surá

II.

–

Jan Mlčák
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III.

–

Pavla Hasoňová

IV.

–

Miroslava Jirátková, která v průběhu školního roku odešla na mateřskou
dovolenou. Vystřídala ji A. Opatřilová.

V.

–

Věra Pospíšilová

VI. A.

–

Miroslav Pospíšil

VI. B.

–

Milada Hřibová

VII.

–

František Pšurný

VIII.

–

Oldřich Matějík

IX.

–

Jitka Dvořáčková

Ředitel

–

Jana Páleníčková

Výchovný poradce – Ladislav Šidlo
Netřídní učitelé – Ivana Vávrová, od 15. 3 na mateřské dovolené
Náboženskou výuku navštěvovalo 52% dětí. Vyučujícím byl místní farář Javor.
Mezinárodní rok dítěte – to byla motivace na uskutečnění celé řady kulturních i
sportovních akcí žáků, jejichž vyvrcholením bylo při oslavě MDD.
Za vzorné plnění školních i mimoškolních povinností, příkladné chování, byli
vyhodnoceni nejlepší žáci školy: Jiří Gajdošík, Ladislava Žampachová, Milada Hrnčířová,
Jindra Kramná, Leona Tlachová, Martina Juřeníková, Zdenka Kráčmarová, Jaroslava Šidlová,
Šárka Hrnčířová, Pavla Tlachová, Lenka Gajdošíková. Samá děvčata, pouze jeden chlapec!
Žáci, vycházející z 8. a 9. třídy si vybrali následující druhy škol a povolání:
přihlášeno z 8. třídy přijato

9. třída – přijato

gymnásia -

7

4

4

5

Pedag. školy -

-

-

1

1

Voj. školy -

-

-

-

-

Odborné 2 leté -

-

-

1

1

4 leté -

4

2

5

4

Zdravotní -

-

-

2

2

Učební s maturitou -

5

5

1

1

Učební obory:

zemědělství – stavaři – 3leté obory – ostatní – prac. poměr

8. třída

-

4

9

5

-

9. třída

4

4

6

9

2

79. Sbor pro občanské záležitosti

Činnost sboru je pravidelně se opakující práce, která za rok zaznamenala tyto akce:
Vítání dětí do života – celkem přivítáno 31 dětí
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Občanské pohřby – letos jeden – Synčák Antonín
Účast řečníka na pohřbech – 21 krát
Účast předsedy při sňatcích – 16 krát
Vítání žáků první třídy v obřadní síni.
Přijetí nejlepších žáků školy u předsedy MNV.
Slavnostní přidávání občanských průkazů.
Rozloučení s branci.
Slavnostní slib pionýrů.
Sjezdy rodáků – 40, 50, 60-ti letých.
Návštěvy v domově důchodců.
Beseda se snoubenci, beseda s důchodci.
Vyjmenoval jsem akce, jejichž příprava a provedení zasluhují veřejné ocenění všem,
kteří obětovali svůj volný čas ve prospěch této záslužné práci.

IX. Zábavy, sport, zdravotnictví.
Plesovou sezonu letos zahájila VOKSČ již tradičním plesem pracujících. Stejně jako
v letech minulých byl o tento ples velký zájem. Pro dobrou úroveň jej chtělo navštívit hodně
občanů i z okolních vesnic. Pořadatelé s tímto počítali a v předprodeji se snažili nejdříve
vyhovět požadavkům našich občanů. Přesto nebylo v silách organisátorů vyhovět všem, kteří
se na ples chystali.
81.

Dokonalá výzdoba celého sálu, bohatá tombola, výborná úroveň krojované dechové hudby
„Bojané“, to byly klady plesu a zároveň obavy, že ostatní plesy nedosáhnou této kvality.
Druhý ples, který pořádali požárníci, byl zásluhou vysoké úrovně plesu předcházejícího
rovněž dobře zajištěn. Dechová hudba Olšavanka, která na plese vyhrávala, dokázala, že i ona
je dobrým hudebním tělesem, které dokáže vytvořit dobrou náladu.
Ples rodičů, který byl poprve a podle ohlasu návštěvníků zcela jistě ne naposledy
uspořádán v pátek, měl také výbornou úroveň. Hudba Valaška se líbila všem.
Organisace TJ Sokol, která se velmi snažila, aby na Šibřinkách byla návštěva, vyšla
s minimálním ziskem, i když po stránce organisační bylo vše dobře připraveno.
Jak tedy hodnotit uplynulou plesovou sezonu? Dobře připravené prostředí a kvalitní
hudba, která odpovídá současným požadavkům návštěvníků, jsou zárukou dobré účasti. Proti
je třeba zajišťovat orchestry populární, které přitahují návštěvníky samy.

Dětský karneval.
Jednou z akcí, kterou letos připravil výbor sdružení rodičů při mateřské škole
k Mezinárodnímu roku dítěte, byl tradiční dětský karneval. Rej 136 dětí, které v maskách
představovaly známé pohádkové bytosti, doprovázela hudební skupina Luna z Újezdce u
Luhačovic. Soutěžní program připravily soudružky učitelky Marčíková a Houdková, pobavil
soutěžící, tak i diváky.
Pořadatelé pro děti připravili bohatou tombolu. To bylo radosti z dosažené výhry“ Ti, kteří
nevyhráli si mohli zakoupit marcipánová srdíčka, připravená maminkami.
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Všechny děti uvedly do rytmu populární skladby, nejvíce jejich oblíbená píseň – Jožin
z bažin. Zdálo se, že karneval ani neskončí. Již dnes se všechny děti těší na karneval v roce
1980.
83.

Kino.

Kino v obci zaznamenalo zvýšenou účast návštěvníků. Podle vyjádření vedoucího – s.
Hasoně, je to tím, že se podařilo zajistit promítání více atraktivních filmů, zvláště barevných.
85. Myslivecká

společnost.

Letošním rokem skončila svou činnost samostatná organisace v naší obci a připravuje se
její sloučení v souladu s nařízením vyšších orgánů. Dověděl jsem se, že partnerem našich
myslivců budou sousedé z Rudic.
Myslivci pokračovali ve výstavbě své chaty, kde odpracovali přes 600 brigádnických
hodin. Hrubá stavba pod střechou a práce vstoupily do své druhé poloviny. Dobře pracuje
kroužek Mladých ochránců přírody, který se schází pravidelně 1x měsíčně a provádí krmení
zvěře v revíru.
86.

Požárníci.

Náplň práce požárníků tvoří čtyři základní složky: prevence, represivní činnost, svazová
činnost, práce s mládeží. Prevenci zajišťovali požárníci zřejmě dobře a odpovědně. V naší
obci, v žádném domě, nebyl zaznamenán ani jeden požár. Velitelem zásahové jednotky je s.
Lubomír Kramný, který pracuje jako požárník z povolání. Jednotka zasahovala u dvou požárů
a to 24. 2. 79 v Rudicích při požáru rodinného domku a 1. 3. 79 v Šumicích, když začala hořet
suchá tráva v blízskosti lesa. Rychlým zásahem požárníci zabránili rozšíření požáru na lesní
porost.
Naši požárníci byli pověřeni uspořádáním okrskové soutěže družstev i jednotlivců.
Družstvo se umístilo na 4. místě a soutěž jednotlivců vyhrál náš L. Kramný; tím získal
putovní pohár okrsku.
V průběhu roku byla pořádána námětová cvičení, v obci okrsku či okresu, jichž se naši
požázníci zúčastňovali. Velmi vydařené bylo námětové cvičení na místní škole, které bylo
spojeno s evakuací dětí z objektu. Je pochopitelné, že největší radost z cvičení měli žáci,
kterým „odpadlo“ další vyučovaní.
Svazová činnost byla chudá. Ke kladům patří uspořádání plesu, který se vydařil. V jarních
měsících provedli požárníci sběr železného šrotu s výsledkem 150 centů.

Udělení pamětní medaile - při příležitosti 80. výročí narození byla udělena medaile
za věrnost Josefu Juřeníkovi č. p. 115. Je to ocenění padesátileté činnosti tohoto našeho
občana v požárnickém sboru.
Medaili předala členka krajského požárního svazu – s. Hejtmánková za doprovodu
zástupců okresu i obce.
Práce s mládeží nedosáhla úrovně předchozího roku. Důvod je prostý – nenašel se nikdo,
kdo by se mladým věnoval. Jaroslav Hladiš odešel na vojnu a po něm je zatím prázdno. Takže
jediným kladem je skutečnost, že zájem mezi mladými je a výbor nesmí dlouho váhat tyto
mladé podchytit.
88.

Zdravotníci.

Organisace červeného kříže plní každoročně své poslání v obci svou drobnou,
nenápadnou, ale jistě užitečnou prací.
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Jako každý rok, požádali přednášky, školení, získávali dárce krve.
Pro žáky 4. a 6. třídy předvedli praktickou ukázku první pomoci. Zajišťovali brigádnickou
činnost, kontrolovali stav hygieny v obchodech, škole i pohostinství. Jedním slovem pracovali; a to dobře.

X. Pohyb obyvatelstva.
91.

K 1. 1. 1979 měla naše obec 1823 obyvatel.

93.

Bytová situace se neustále zlepšuje

94.

Narodilo se 31 dětí. K trvalému pobytu se přihlásilo 11 občanů.
Zemřelo 21, odhlásilo se 29 občanů.
K 31. 12. 1979 měla naše obec 1815 obyvatel.
Narození: 14 chlapců
17 děvčat
Úmrtí

: 11 mužů
10 žen

Sňatky : 16, z toho 7 bez církevního obřadu
Zlaté svatby:

4

Vaculínovi 192, Kokošovi 200, Liškovi 187, Dvořáčkovi 11

80-ti let se dožilo 4 ženy: Škubalová 79, Kokošová 20 Zálešáková 10, Johnova 191 a
Juřeník 115.
V letošním roce zemřel s. Antonín Synčák, zasloužilý občan, bývalý tajemník i předseda
MNV, obětavý stranický funkcionář. Čest jeho památce!
95.

96.

Péče o staré občany.

Jedním z předních úkolů socialistické společnosti je věnovat cílevědomou sociální péči
občanům, kteří ji potřebují vzhledem k věku, zdravotnímu postižení nebo sociální situaci.
V naší obci se touto otázkou zabývá komise sociální a zdravotní. Sociálně potřebným
občanům jsou poskytovány podpory a to hlavně ve formě základních druhů potravin nebo
ložního prádla. U nás žije celkem 35 potřebných důchodců, kterým jsou poskytovány podpory
2x ročně.
Při zdravotním postižení přiznává okresní posudková komise zvýšení důchodu. Velkou
pomocí pro důchodce je možnost společného stravování v místním pohostinství.
U nemocných se zavádí t. zv. pečovatelská služba. V Uh. Brodě je zřízeno středisko
osobní hygieny, zejména pro tyto staré občany.
V sousedních Nezdenicích byl otevřen domov důchodců, kde je o ně dobře postaráno.
V zimním období zajištuje komise dodávky paliv pro osamocené důchodce.
Každoročně organisuje sociální komise besedy s důchodci včetně kulturního programu,
kde jsou všichni informováni o sociální péči v naší obci.
100.

Závěr.
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Co přinesl rok, jaký vlastně byl? Takovou a podobné otázky si klade skoro každý člověk,
když se ohlíží zpět. Je skutečností, že pro naši obec to byl rok, kdy se nám dostalo dosud
nejvyššího uznání. Čestné uznání Jihomoravského krajského národního výboru předal našemu
s. Kramnému jeho místopředseda – s. Jakšík.
Budovatelská činnost byla omezena. Našli se sice lidé, kteří tento stav kritizovali, ale
převládá názor, že už bylo třeba si od brigád trochu odpočinout.
Pokrok zaznamenala propagační činnost, byla zbudována tabule cti.
Ženy, dorostenky i žáci začali s nácvikem na spartakiádu 80.
Vrcholem kulturních akcí byl Šumický koštéř. Tak bych postupně mohl jmenovat další.
Život v obci se však neskládá jen z kladů, je ovlivňován zvenčí, má i své negativní
stránky. Jednou z nich byla jako každoročně nákupní horečka. Nepříznivě ovlivnili veřejné
mínění v naší obci zdražení, které lze rozdělit na dvě skupiny. Tu první tvoří oblast zboží
v důsledku energetické krise, t.j. zdražení paliv a energie vůbec. To představuje částku o 50%
vyšší ve srovnání s původními cenami.
Druhou skupinu tvoří zboží, týkající se obutí i oblečení dětí. Toto mnohem více rozladilo
lidi, protože se dotklo velké skupiny obyvatel a představuje mnohdy několikanásobky
stávajících cen.
Současně s tím byly zvýšeny sociální dávky o 50 Kčs na každé dítě měsíčně.
Hodně našich občanů se v minulém roce dožilo 80-ti let života.

Obsah zápisů roku 1979.
Strana

334

Úvod

335 – 339

Místní národní výbor.

339 – 340

Počasí, úroda.

340 – 341

JZD.

342

Průmysl, obchod.

342

Úprava obce.

343 – 344

Veřejný život.

344 – 349

Politický, kulturní vývoj, školství.

349 – 352

Zábavy, sport.

352 – 353

Pohyb obyvatelstva.

353 – 354

Závěr

V Šumicích 31. 8. 1980.

Zapsal. Žampach Jaroslav
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Rok 1980.
Jako voda plyne čas, než se stačíme poohlédnout kolem sebe, zjistit kdo se narodil, kdo
zemřel, co se změnilo, uplyne rok a s ním i události; přichází rok nový, nové naděje i nová
zklamání.
Rok 1980 byl bohatý na nejrůznější výnamné události, výročí i změny v životě každého
z nás. Sportovní svět měl svůj vrchol v olympiádě –
b) zimní v USA – Lake Placid
c) letní v SSSR – Moskva
Poprve v dějinách se letní olympijské hry konaly v socialistické zemi.
U nás doma to byla „Spartakiáda 80“, sportovní slavnost světového významu. Z celého
světa se do Prahy sjeli turisté, aby se podívali na největší masová vystoupení dětí, mládeže i
dospělých cvičenců. Bylo to zřejmě největší sportovní divadlo světa, ve kterém během dvou
dnů, před zraky 400.000 diváků vystoupilo 100 000 cvičenců. Je potěšitelné, že mezi nimi
bylo také 16 cvičenek z naší obce.
Rok 1980 byl rovněž rokem politických výročí jako na př. 60 let od vzniku Rudého práva,
60. výročí prosincové dělnické stávky, či 110. výročí narození V. I. Lenina. V tomto roce
jsme si připomínali 35. výročí založení ČSŽ a SČSP.
Významnou událostí v životě celé společnosti bylo zavedení t. zv. letního času (od 6. 4.
1980). V tento den se hodiny posunuly o 1 hod vpřed a zpět se vrátily v září. V souvislosti se
zavedením letního času byla změněna pracovní doba v mnoha závodech, obchodech i
veřejných institucích. Důvod pro zavedení letního času je třeba hledat v ekonomické oblasti,
dopravě a energetice.
Další akcí celostátního významu – sčítání obyvatel, bytů a domů. V hospodářské oblasti se
pozornost lidí soustřeďovala především na splnění úkolů 6. pětiletky a v místech bydliště na
splnění volebních programů národních výborů.
Rok 1980 se vyznačoval ještě jedním, ne příliš příznivým jevem a to zvýšeným počtem
živelných pohrom, jako jsou zemětřesení, sopečná činnost, povodně. Tyto jevy jsou dávány
do souvislosti se zvýšeným počtem t. zv. skvrn na slunci. Jedná se o obrovské výbuchy
energie, při nichž se uvolňuje záření, které má nepříznivý vliv na člověka.
V politické oblasti se situace ve světě opět zhoršila. Moc se zbrojí a to není dobré. Lidstvo
přece potřebuje žít v míru.

I. Místní národní výbor.
Místní národní výbor pracoval v nezměněném složení. Slučování obcí se nás nedotklo.
Zaměstnanci MNV zůstali rovněž stejní. Pracovní doba se změnila. Je nyní tato:
Pondělí

–

8.00-16.30

Úterý

–

8.00-16.30

Středa

–

9.00-18.00

Čtvrtek

–

8.00-16.30

Pátek

–

8.00-16.00
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Stejně jako v minulosti pracoval MNV i letos podle plánu, který zahrnuje celkovou
problematiku obce. Pro doplnění uvádím hlavní problémy, řešené v roce 1980.
1. Dořešení trvalého problému znečišťování vody v řícce Ledské. ONV stanovil viníku –
našemu JZD – pokutu 25 000 Kčs a úkol – provést do 30. 6. 1980 opatření k zamezení
závad.
2. Bylo provedeno zhodnocení plnění závazků občanů za rok 1979. Je smutnou
skutečností, že z 25 domů nebyla odpracována ani jedna brigádnická hodina.
3. Zajištění čs. spartakiády. Nácviku v naší obci se zúčastňuje 65 párů rodičů s dětmi,
129 dětí ve skladbách pro mladší žáky a žákyně, 72 starších žáků a žákyň, 6
dorostenek a 36 žen. Ani jeden muž.
4. Byly schváleny výsledky inventarisace za rok 1979. MNV obhospodařuje majetek
v celkové hodnotě 15 700 000 Kč.
5. Pro zajištění soukromí bytové výstavby připraveno 5 st. míst v trati Nad mlýnem.
Místa jsou zájemcům přidělována zdarma!
6. MNV hodnotil hospodaření drobných provozoven. Úroveň byla hodnocena kladně.
7. Zhodnocena činnost mládeže v obci.
8. Projednáno dobudování sběrny surovin v obci. Bylo usneseno otevření v roce 1981.
9. Pro zvyšování ploch zeleně je zpracován projekt. V roce 1980 se počítá s vysázením
150 – 200 okrasných keřů a stromů.
10. V investiční činnosti byla schválena přístavba ZDŠ. Činnost bude zaměřena na pravé
křídlo, ve kterém se počítá se školní kuchyní a jídelnou.

Rozpočet obce -

výdaje
Plán

Skutečnost

-

48 190,80 Kčs

2. Komunikace

80 000,-

80 800,-

3. Mateřská škola

23 100,-

23 100,-

104 000,-

102 674,-

5. Školní potřeby

16 300,-

13 307,-

6. Školní jídelny

356.000,-

297 052,-

7. Kulturní dům

1.500,-

21 499,-

1. Výstavba (plán plynofikace,
výkup stavebních míst)

4. ZDŠ

(Příjem z nájmu 12 000,-)
8. Knihovna
9. Údržba rozhlasu

-

1 500,-

270 000,-

244 024,-

32 000,-

27 356,-

11. PO

2 000,-

2 658,-

12. Sbor (za obřady)

1 500,-

1 460,-

10. Kino
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13. Odměny pro učinkující

3 000,-

2 800,-

14. Mzdy funkcionářů

57 900,-

73 677,-

15. Vnitřní správa

90 000,-

227 596,-

16. Sociální zabezpečení

30 000,-

30 595,-

17. Místní hospodářství

269 000,-

261 776,-

Přístavba ZDŠ

570 000,-

554 288,-

Komunikace

290 000,-

287 834,-

(Publikace knihy – překročení)

18. Akce „Z“

« 2 372 466,Zůstatek na účtě MNV 77 800 – k 31. 12. 1980.
Příjmy:
1. Daň zemědělská

-

plán

5 500,-

skutečnost 8 258,Překročení bylo způsobeno tím, že byl zdaněn příjem občanů za dodaný jatečný dobytek a
za prodej vlny a králíků.
2. Daň z příjmu obyvatel – rozpočet 3 600,- byl vysoce překročen, neboť byl proveden
dodatečný předpis daně z příjmu u Ing. Ivana Jančáře č. p. 427 v částce 41 200,- za
dobu 5-ti let.
3. Daň domovní

-

4. Poplatky ze psů

-

5. Správní poplatky
6. Pokuty

-

rozpočet

62 600,-

zaplaceno

64 647,-

rozpočet

3 300,-

zaplaceno

3 360,-

rozpočet

2 600,-

zaplaceno

2 350,-

byly předepsány ve výši 650,Úhrada nebyla provedena. Nedoplatky z minulých let
činí 1 200,-

7. Ostatní příjmy, které nejsou rozpočtovány

-

-

nájem z bytu -

-

nájem z pálenice -

8. Ostatní rozpočtované příjm

plán

-

935 551,- +

3 691,50

nájem Svedrup, spojů; byt školky –
11 000,-

uhrazeno 11 370,9. Dotace ONV

315,-

121 100,-
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Příjmy celkem

1 490 053 Kčs

Z fondu reserv a rozvoje bylo dáno na přístavbu ZDŠ 860 000,Uvedený přehled dokazuje, že hospodaření bylo vyvážené.

Celoobecní socialistický závazek
občanů obce Šumice, uzavřený na počest 35. výročí osvobození.
V roce 1980 oslaví všechen náš pracující lid 35. výročí osvobození naší vlasti a nastoupení
cesty budování socialistické společnosti. Na počest tohoto slavného výročí uzavíráme
socialistický závazek, ve kterém chceme především zajistit splnění náročných úkolů
volebního programu a realizovat závěry XV. sjezdu KSČ na úseku činnosti NV a současně
plnit i další úkoly, které by přispěly k dalšímu zvelebení a budování naší obce a jejího
kulturního a společenského života.
Následuje dvanáct bodů závazku, z nichž vybírám některé:
1. Na úseku agitačním a propagačním zajistit, aby nejméně 2x ročně navštívila každý dům
agitační dvojice a předala takové informace a podklady, které by v celé šíři informovaly
občany o životě v obci na všech úsecích. V průběhu roku vyjdou čtyři výtisky
„Šumického zpravodaje“, které tuto činnost podpoří.
3. Mimořádnou pozornost a pomoc budeme věnovat činnosti naší mládeže. Finančně i
materiálně podpoříme jejich kulturní a společenskou činnost; nejméně 2x ročně budeme
veřejně hodnotit podíl mládeže na životě v obci a prostřednictvím zástupců NV
přispějeme ke zlepšení celkové organisační činnosti mládeže v obci.
4. Přes stávající dobrou úroveň složek MVNF zkvalitníme obsah a úroveň dohod těchto
organisací s NV a jejich pravidelnou kontrolu.
7. Na úseku investiční činnosti zahájíme v I. pololetí přístavbu ZDŠ ve výši 1 400 000 Kčs
s odpracováním 9 450 brig. hodin vytvoříme hodnotu díla 1 900 000 Kčs pro letošní rok.
8. Vytvoříme podmínky pro zahájení soukromé bytové výstavby v trati Nad mlýnem, aby v I.
čtvrtletí 1980 byla zahájena výstavba prvních 6-ti domů a pro rok 1981 připravena další
výstavba 6-ti domů.
9.

Všestranně podpoříme úsek tělovýchovy a mládeže. V úzké spolupráci s TJ Sokol
zahájíme úpravy sportovního areálu, jeho oplocení; budeme se podílet na zlepšení
materialního vybavení tělocvičny. Zorganisujeme spartakiádní vystoupení v obci.

Z jednání Rady MNV.
Rada národního výboru projednávala na svých pravidelných zasedáních celou řadu
problémů. Některá rozhodnutí jsou natolik závažná, že je uvádím v kronice:
-

byt v budově NV byl na žádost ředitelky ZDŠ doporučen nové učitelce na naší ZDŠ s.
Zdeňce Vladíkové.

-

bylo rozhodnuto pokračovat na projektu plynofikace obce i když především vinou
liknavého přístupu našeho JZD k této otázce je akce vážně ohrožena.

-

skončila zdlouhavá korespondence mezi NV a Jos. Staňkem v záležitosti domu č. p. 205.
Rada trvá na jeho asanaci v souladu s územním plánem obce.

-

byla doporučena stavba deseti-bytovky dodavatelským způsobem
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-

přístavba ZDŠ značně zkomplikuje život školy. Dvě třídy budou na neurčitou dobu
dojíždět k vyučování do Rudic, od října bude zrušeno stravování žáků v ZDŠ a zahájeno
přechodně v MŠ.

-

NV vzal na vědomí, že JZD Uh. Brod bude na farmě Šumice budovat velkokapacitní
hnojiště. Trvá však na přísném dodržování hygienických opatřeních

-

v červnu 1981 se budou konat všeobecné volby. Byla zahájena příprava této události.

Hodnocení poslanců, aktivistů, provádí se rovněž výběr nových kandidátů.
Připravuje se návrh volebního programu na léta 1981 – 85.

Tabule cti.
V letošním roce se na tomto čestném místě objevila jména těchto občanů:
Bachůrek František - pracuje již 30 let jako hospodář TJ Sokol. Za léta 1976 – 79 odpracoval
503 brigádnických hodin na budování a zvelebování obce a zařízení
Sokola.
Vaculín Jaroslav

- více než 20 let pracuje ve funkci poslance NV, člen Rady a předseda
finanční komise. Je rovněž aktivním členem výboru mysliveckého
sdružení.

Jančář Jaroslav

- je poslancem nepřetržitě od roku 1960. Od r. 1962 je členem Rady NV.
Zastává funkci místopředsedy MNV a předsedy komise – sboru pro
občanské záležitosti.

Janíček Stanislav

- dlouholetý poslanec NV a funkcionář VO KSČ. 10 let je členem Rady a
předsedou komise pro ochranu veřejného pořádku.

Košibová Štěpánka - poslankyní od r. 1964, členkou Rady a předsedkyní sociální komise od
r. 1971. Je ochotná a má dobrý vztah k lidem.
Omelka Jaroslav

- poslancem od r. 1960. Tajemníkem nepřetržitě od r. 1964. Má velké
zásluhy na dosažených úspěších MNV.

Hřib František

- pracuje ve funkci poslance čtyři volební období. Svým osobním
příkladem je vzorem mladším poslancům.

Bradáč František

- je všestranný a aktivní funkcionář. Od r. 1971 poslanec, předseda MV
NF, náčelník obvodu PS VB, funkcionář KSČ.

Tlach František

- pracoval v mládežnickém hnutí, od r. 1971 je poslancem NV, od r. 1972
je v čele stranické organisace v obci.

Sbor pro občanské záležitosti.
Jedním z nejzaměstnanějším v naší obci patří sbor pro občanské záležitosti. Zajišťoval
vítání do života – novorozence, zajišťoval svatby, navštěvoval občany, kteří se dožili 80-ti let.
Letos se osmdesáti let dožilo: 14 občanů
Josef Žampach 12, Stehlíčková Anna 38, Gajdošová Anna 55, Vaculín František 66,
Slezáková Olga 190, Zajíc Josef 276, Vaculínová Anežka 318, Pilková Františka 329, Jahoda
Tomáš 318, Zetková Anežka 341, Červenková Anděla 385, Lekeš František 6, Zapletalová
Kristýna 9, Dvořáček Jan 11.
Všechny jubilanty navštívili pověření členové sboru a předali jim drobné dárky
s blahopřáním.
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Veřejné schůze.
V průběhu roku se konaly dvě. První 14. 3. 1980, druhá 17. 10. 1980. Kulturní dům, kde
se schůze konaly byl vždy vkusně vyzdoben.
Program: 1. Úvodní slovo přednesl předseda VO KSČ s. Tlach
2. Vyhodnocení práce složek MVNF – s. Bradáč
3. Zpráva o plnění volebního programu – s. Kramný
4. Diskuze, závěr
Před zahájením schůze vystoupili žáci ZDŠ s kulturním programem. Připomínky občanů
projednala Rada MNV a výbor VO KSČ. Občanům bylo odpovězeno buď přímo na schůzi,
nebo písemně, když se jednalo o připomínku závažnějšího charakteru. Schůze navštívilo asi
270 občanů.

II. Průběh roku, počasí, úroda.

Zima se protáhla až do dubna. Vyznačovala se silnými mrazy, až -20°C. Rovněž sněhu
bylo dost. Ještě první květnové dny byly chladné. Potom však nastalo období nádherných pěti
týdnů. Stromy bohatě kvetly, také ostatní vegetace se měla k světu.
Potom se počasí změnilo, pršelo, bylo prostě aprílově. Větší část léta byla málo teplá,
spíše naopak. Vegetační období se protáhlo asi o 10 dnů. Úroda obilovin byla v naší obci
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velmi dobrá i když se sklízelo obilí s větší vlhkostí a muselo se dosušovat. Hektarové výnosy
překročily 4 tuny. Škůdců nebylo.
Na sklonku léta a také na podzim se ukázalo několik slunečních dnů, ale celkově jich bylo
přece jen málo. Přesto úroda ovoce byla velká, zvláště jablek a trnek. Málo cukru naměřili
vinaři, tam se nejvíce projevil nedostatek „slunce“.

III. Jednotné zemědělské družstvo.
Rostlinná výroba – jak jsem se dověděl ze zprávy o činnosti, byla hlavní pozornost
zaměřena na výrobu obilovin, cukrovky, a objemových krmiv. Zrniny byly pěstovány na 60%
orné půdy. Obilovinami bylo oseto 1 415 ha a dosaženo průměrného výnosu 4,51 t z ha;
pšenice 4,75 t, ječmen 3,54 t z ha.
U cukrovky, která se sklízela plně mechanisovaně (s velkými ztrátami) byl dosažen výnos
38,6 t z ha.
Hrubá rostlinná výroba dosáhla produkce o 1 872 000 Kčs více než roku 1979; tržní
produkce byla větší o 835 000 Kčs.

Živočišná výroba – už v úvodu musím poznamenat, že výsledky, dosažené na tomto
úseku jsou nejlepší, jaké kdy byly dosaženy. Družstvo se chlubí těmito výsledky:
ve výrobě mléka mělo plán 2 605 000 l mléka při užitkovosti 3 615 l na dojnici. Ve
srovnání s rokem 1979 to představuje nárust užitkovosti 0,8 l na dojnici a den. V okresním
měřítku to znamená 4. místo.
Výroba hovězího masa se družstvu nevyvedla. Plán zůstal nesplněn o 246 centů,
užitkovost pouze 0,76 kg, což je jedno z nejhorších na okrese.
Naopak v chovu selat a výrobě vepřového masa byly výsledky opět dobré. Podařilo se
odchovat 21 selat na prasnici a zvýšit plánovanou užitkovost o 40 kg. Dodávky vepřového
masa družstvo překročilo o 113 centů.
Ve výrobě vajec družstvo rovněž splnilo plánované úkoly. Prodalo 3 363 000 kusů vajec,
což je užitkovost 274 ks na nosnici.
Také úkol ve výrobě drůbežího masa byl splněn – 5 400 centů = 100%. Finanční výsledek
živočišné výroby představuje částku 29 970 000 Kčs na plán 27 290 000 Kčs.

Nezemědělská činnost.
Dopravní – zisk činil 2 161 000 Kčs
Šití rukavic -

"

590 000 Kčs

Stavební práce – celková hodnota činí 810 000 Kčs
Jací byli hospodáři?
Plánované výkony splněny na 106,5%
Plánované náklady splněny na 105,8%
Na 1 Kčs výkonů vynaložilo družstvo 89 haléřů (plán byl 89 haléřů). Průměrná měsíční
mzda představuje 2 374 Kčs na pracovníka, což je o 3,9% více než v r. 1979.
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Kádry.
V družstvu pracovalo 446 pracovníků, z toho 69 důchodců. Ženy tvoří větší polovinu –
236. Družstvo má problémy v plnění společensko – sociálního programu, s rozvojem
socialistické soutěže. Aby toho socialistického bylo v družstvu stále více, to je úkol pro
stranickou organisaci a všechny vedoucí hospodářské pracovníky.

Jak splnilo družstvo plán 6. pětiletky?
plán 31.115 tun

Obiloviny
Cukrovka

skutečnost 30 722 tun

35 370 "

28 190 "

Hovězí maso

190 "

190 "

Vepřové maso

62 "

62 "

Mléko

12 072 000 l

12 118 000 l

Vajíčka

15 700 000 ks

16 343 000 ks

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že družstvo nesplnilo plánované úkoly v obilovinách, asi
o 40 vagonů; v cukrovce chybí dodat celá roční sklizeň. Víte, kolik je to devíz? Vedení
družstva spolupracovalo při plnění volebních programů s MNV v Uh. Brodě a v naší obci ke
spokojenosti a prospěchu občanů obou míst.

V. Průmysl, státní a družstevní obchod.
Protože v této oblasti nebylo změn, uvádím alespoň čísla z jednotlivých prodejen, která
svým způsobem vyjadřuje kupní sílu obyvatel.
Prodejna - plán matoobch. obratu - skutečnost

-

procenta

Potraviny -

5 225 000

-

5 420 000

-

103,8%

Textil

-

1 423 000

-

1 264 000

-

88,8%

Maso

-

1 470 000

-

1 411 000

-

95,9%

Průmyslové zboží – 1 900 000

-

1 740 000

-

91,5%

Pohostinství -

-

1 586 000

-

120%

1 320 000

Co tato čísla napovídají? Že se přejídáme, moc pijeme a že je nedostatek zboží na trhu;
mám na mysli zboží žádaného, ne „ležáků“.

Pěstitelská pálenice.
Úroda trnek byla dobrá, takže přišlo ke slovu i pálení tolik žádané slivovice.
Bylo zpracováno 5 600 hl kvasu. Pálilo se 160 dní, což je asi rekord naší pálenice. Zde
podotýkám, že pálení začíná kolem 10. listopadu a končí v dubnu. Tato sezona se protáhla až
do května. Vypáleno bylo 24 104 absolutních litrů, což představuje tržbu 2 121 203 Kčs.
To je ale hodně peněz za alkohol. Je sice pravda, že v pálenici pálili i občané z Rudic a
Nezdenic, ale stejně je to hodně.
Možná, že by prospělo, kdyby vedení svazu zahrádkářů konečně vytvořilo podmínky pro
další způsoby zpracovaní trnek – vaření a sušení – dětem i abstinentům i všem ostatním
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spotřebitelům by to jen prospělo. Jenomže vedení si klidně spí a probudit ho k činnosti
nebude asi tak snadné.
Když už píši o pálenici, musím uvést další příklad málo odpovědného přístupu vedení
zahrádkářů. Kolem pálenice postavili drátěný plot a nechali pletivo nenapnuté. Takže to
„pěkně“ chátrá a nikomu to nevadí.

VI. Úpravy obce.
Hlavním místem výstavby rodinných domů zůstává i nadále trať Nad mlýnem. Byla zde
započata výstavba typových domů a také výstavba desetibytovky.
Proluky v obci zůstávají nezastavěny.
Elektrifikace obce pokračovala v souladu s výstavbou. Významnou novinou bylo zřízení
veřejného telefonu, který je umístěn ve vestibulu MNV a je k disposici celé veřejnosti. Bylo
to už opravdu v poslední chvíli a zaslouží si tato služba pochvalu.
Hlavní akcí v obci je přístavba ZDŠ. Práce zatím pokračují pomalu, jsou problémy se
zajišťováním materiálu, ale také s brigádnickou účastí občanů. Nechci dělat žádné závěry, ale
zlepšení musí nastat. Všichni občané, ale především poslanci budou muset přidat, naše děti si
to zaslouží. Ještě dvě akce velmi rád zaznamenávám. Tou první bylo vyasfaltování silnice na
Malé straně a druhou byla rekonstrukce místního rozhlasu.
Také na sportovním hřišti došlo k úpravám terénu a vybavení kabin.

VII. Veřejný život.
V průběhu roku se v naší obci konaly oslavy MDŽ, oslavy 35. výročí osvobození obce a
oslavy VŘSR. Návšteva a účast občanů na těchto akcích byla větší než loni. Dechová hudba
doprovázela průvod obcí. O kulturní zpestření se starali žáci místní ZDŠ. Atmosféra oslav
byla skutečně sváteční.

Svazarm.
Automotoklub, klub plastikových modelářů, klub leteckých modelářů, to jsou základní
články činnosti organisace v naší obci.
Automotoklub pořádá kurzy řidičů malých motocyklů. O tento kurz je velký zájem z řad
mládeže a to i z okolních obcí. Už menší zájem je mezi dospělými řidiči o besedu s řidiči za
účasti příslušníků veřejné bezpečnosti, kde se probírají pravidla silničního provozu.
Klub platikových modelářů se pochlubil s výsledky své práce na výstavě složek národní
fronty.
Rovněž klub leteckých modelářů přispěl svými modely na jmenované výstavě.
Každoročně pořádá svazarm cyklisticko-branný závod pro školní mládež. Bohužel
poslední dobou upadá u žáků ZDŠ zájem o tuto činnost. Je to i tím, že sami rodiče dětí
neprojevují zájem o činnost svých dětí a nepřijdou se na ně podívat. Kus dobré práce zde
může vykonat škola a učitelé tělocviku. Vždyť svazarmovci práci s dětmi věnují hodně
volného času.
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VIII. Politický, kulturní vývoj, školství.
Stranická organisace v naší obci organisovala spolu s MNV dvě veřejné schůze, na
kterých byli občané seznámeni s nejdůležitějšími usneseními našich nejvyšších stranických a
vládních orgánů. Kromě toho vycházely mezi občany agitační dvojice, aby osobním stykem
získávaly občany pro naplňování usnesení v praxi – konkretní prací při plnění volebního
programu. Také místní noviny – Šumický zpravodaj – působí na myšlení lidí v tom dobrém
smyslu. Letos vyšel pouze 3x, jeho úroveň však byla velmi dobrá.
Místní výbor národní fronty pracoval po celý rok. Dobrou práci vykazovaly především
složky – SSM, TJ Sokol, Svazarm, Myslivecká společnost.
Podrobněji se o jejich činnosti zmíním v dalších kapitolách.

Socialistický svaz mládeže.
V současné době je v základní organisaci zapojeno 60 členů. Není to mnoho, když
zvážíme, že celkový počet mladých ve svazáckém věku je asi 300.
Proto se členové snaží získat tyto mladé spoluobčany pro práci v zájmových kroužcích.
Vedle kulturních a společenských záležitostí zajímají se svazáci o politické dění. Vždyť
každý mladý občan našeho státu, naší obci se má zajímat o současnost i budoucnost své obce,
své země. Proto organisují politická školení, přednášky a to nejen pro své členy, ale pro
všechny mladé lidi.
Svazáci se rovněž podíleli na zvelebování obce, pomáhali při úpravách veřejných
prostranství, úpravě dvora domu č. 135, který slouží účelům MNV. Nasbírali více jak 5 tun
železného šrotu.
Činnost svazáků však nejsou jen brigády a práce pro veřejnost, ale je to spousta času
ztráveného v dobré partě při dobré pohodě, legraci a smíchu, který je mladému člověku tak
přirozený.

Osvětová beseda, kultura.
Abych mohl objektivně popsat kulturní dění v naší obci za celý rok, vzal jsem si na pomoc
t. zv. „Jednotný plán kulturně výchovné činnosti“, lépe řečeno jeho vyhodnocení. Ani se mi
nechtělo věřit, kolik různých kulturně – politických, zábavných a jiných akcí se v naší obci
konalo.
Tak jsem kromě jiného zjistil, že to bylo 48 přednášek, 4 hudební koncerty, 5 divadelních
představení, 6 výstav, 26 tanečních zábav a veselic, 41 tanečních večerů při reprodukované
hudbě. Kromě toho bylo ještě 121 filmových představení a dalších 166 akcí, které nesou
označení různé / činnost zájmových kroužků, nácvik na spartakiádu, zkoušky dechové hudby
a p. /. Marně jsem mezi tou kulturou hledal něco z vlastní, místní tvorby, byla to prostě pouze
kultura dovezená. Jediný večer vlastní tvorby, který měl v minulých třech letech obrovský
úspěch – „Šumický koštéř“ - se prostě, nekonal. A důvod? Prý se nepřihlásilo dost zpěváků.
Tak nevím, ale spíš se nenašel ten „někdo“, který by věnoval svůj volný čas pro přípravu a
organisaci tohoto večera.
A zde si kladu otázku jak dál s kulturou u nás, v obci? Na stejnou otázku se pokusila
odpovědět i redakce místního zpravodaje a tak bych rád i do kroniky zapsal několik postřehů:
Kdo zná historii naší obce, potvrdí, že byla v celém širém okolí známa jako obec kultúrní,
s bohatou vlastní tvorbou. Svědčí o tom skutečnost, že brzy tomu bude 100 let co byla
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založena dechová hudba, jsou záznamy o tom, že již v roce 1910 pracoval v obci divadelní
soubor a řada starších občanů ještě pamatuje spolek „Sdružení řemeslníků“, který „dělal“
v obci kulturu a také známé „Olšaváky“, kteří zpívali pro radost sobě i svých posluchačů.
Ještě po II. světové válce pracoval v obci soubor ochotnického divadla, který se
definitivně „rozpadl“ koncem šedesátých let. Kam zapadla všechna ta iniciativa, ochota a elán
desítek lidí? Kde je vina? Je příčinou televize, uspěchaná doba, či něco jiného? Těžko říct.
Zřejmě od každého něco.
Podstatu problému vidím ale ve výchově lidí a ta začíná už ve škole, ba ještě dříve, ve
školských zařízení pro děti předškolního věku. Vedle výchovy v rodině je třeba právě v těchto
zařízeních hledat odpověď na dnešní stav.
Za jednu z nejlepších kulturních akcí pokládám výstavu prací složek NF, která byla
navštívena a velmi se líbila.

Knihovna.
V nových prostorách požární zbrojnice má své místo místní knihovna, kterou vede učitel
v důchodu, pan Kandrnál. Jak jsem se od něho dověděl, je o knihy v naší obci zájem. Trvale si
půjčovalo knihy 250 našich občanů, každý asi 8 knih za rok. Mezi čtenáři převažují ženy a
děti.
Mezi časté návštěvníky patří rovněž studující mládež, která si nejčastěji půjčuje knihy pro
povinnou školní četbu a také odbornou literaturu.

Škola a učitelé.
Úvodem uvádím několik čísel. V školním roce 1979-80 bylo ve škole 297 žáků, z toho 23
z Nezdenic a 25 z Rudic. Celkem učilo na škole 14 učitelů, 4 z nich jsou důchodci. Hlavním
úkolem učitelského sboru byla realisace nové výchovně – vzdělávací soustavy rpo 5-9
postupný ročník. Učitelé těchto ročníků se podle své aprobace zúčastňovali různých školení,
při kterých se seznamovali s novými metodami a praktickými pomůckami výuky.
Vedle těchto problémů se učitelé i žáci odpovědně připravovali na československou
spartakiádu 80. Nácvik vedli s. Jančárová M. a Jančářová J., s. Surá, s. Mlčák, s. Hasoňová, s.
Slavíčková, s. Mácová a s. Pšurný. Nácviku se zúčastnilo 191 žáků.
Úspěchem žáků i učitelů skončila matematická olympiáda, když do okresního kola
postoupil žák L. Man a soutěž a výsledky mluvnických cvičení žákyň R. Pavlištíkové, R.
Zetkové a J. Omelkové. Ve výtvarné a literární soutěži obsadilo prvních pět míst pět žáků naší
školy – Zetková, Omelková, Burský, Brumovský, Gavlas.
Školu, učitele i žáky čekají těžké roky. Plánovaná přístavba s sebou nese problémy. Také
kádrové obsazení učitelského sboru není dosud vyřešeno. Na škole chybí učitel, či učitelka
hudební výchovy. Tento nedostatek se na venek projevuje tím, že na škole není pěvecký sbor,
jako v letech minulých.
Nemohu pochopitelně o škole všechno vědět a napsat, ale jedno chci zdůraznit. Škola, její
materielně technické vybavení, dobrý učitelský kolektiv – to jsou předpoklady kvalitní výuky
a tím i znalostí žáků, našich dětí. Nemělo by tedy nikomu být lhostejné, jak postupuje práce
na přístavbě školy, na kterou jsme mnoho let čekali.
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Závěrem uvádím jména nejlepších žáků školy roku 79-80.
Jsou to:

Stanislava Hanáková, Jana Botlíková
Jiří Gajdošík, Martina Kramná
Martina Hrušková, Marcela Babáková
Jana Minarčíková, Pavel Buráň
Jindra Kramná, Renata Pavlištíková
Markéta Hanáková, Martin Šojdr
Václav Volařík, Leona Tlachová
Dana Kovářová, Hana Kozubová
Jana Slačálková, Ludmila Szymurdová
Josef Šmíd, Zdeňka Kráčmarová
Darja Šimoníková, Leoš Mann
Šárka Hrnčířová, Petr Gavlas.

Náboženství a lidé.
Náboženské obřady v místním kostele jsou stále navštěvovány. Náboženskou výuku ve
škole navštěvuje přibližně polovina žáků. Z uvedeného je znát dosud značný vliv náboženství
na vše v obci, myšlení i konání.

IX. Zábavy, sport.
Taneční zábavy a plesy si udržely svou oblibu. Návštěvnost sice kolísala, ale přesto
dosáhla průměru asi 200 na ples. K nejvíce navštíveným patřil ples pracujících, který byl co
do kvality všeobecně dobře hodnocen. Na všech plesech byla připravena tombola a hojné
občerstvení.
Oblibě se těšil průvod nasek obcí na konci masopustu, rovněž tak dětský karneval.
Zvláštní kapitolou jsou taneční večery při reprodukované hudbě. Dobré je na nich to, že se
mladí mají kde scházet, bavit; horší je, jak taková zábava končí. Jednou větou – moc se pije.
Ještě k úborům; kromě maškarního plesu se nosí pouze společenský úbor, žádné kroje,
muži tradiční obleky, kravaty či motýlky, ženy dlouhé šaty z různých materiálů.
Výjimkou v tomto směru je oblečení na večerech při reprodukované hudbě. Převažují
texasky a to i u děvčat. Košile, halenky či svetříky je doplňují.

Kino.
V našem kině se uskutečnilo celkem 125 představení. Tržba dosáhla částku 30 977 Kčs.
Počet návštěvníků 9 466, což je 75 na jedno představení. Nejvíce jsou navštěvovány filmy
veselé, dobrodružné a dětská představení.
Co říká vedoucí kina s. Hasoň: „snažíme se přes všechny potíže dosáhnout v obci co
nejlepšího výběru filmů, zkvalitňujeme prostředí i techniku promítání. Co však nemůžeme
ovlivnit je chování mnohých návštěvníků, kteří přichází pozdě, v průběhu promítání opustí sál
a opět se vrací, hlasitě pokřikují na kamarády.
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Myslivecké sdružení.
Naše sdružení nese název „Končiny“ a patří k nejaktivnějším složkám NF. S ohledem na
nízké stavy zvěře na kotáře byl odstřel opravdu minimální. Bylo to 22 ks srnčí zvěře, 62
bažantů a 1 ks černé zvěře.
Mimo povinnosti ochránců přírody mají všichni jednu další povinnost a tou je dokončení
víceúčelové chaty u lesa nad obcí – na Babí hůrce.
Byl jsem se tam podívat a mohu napsat, že opravdu udělali kus práce. Prakticky ukončili
stavební práce a chystají se na úpravu interieru. Jejich cílem je aby v září 1981 bylo vše
hotovo. Letos už odpracoval každý z nich 57 hodin na brigádách a to je dost.

Sokol.
Jako jediná složka NF, která hýbe sportem v obci si za práci v tomto roce zaslouží uznání.
Všechny oddíly se činily, ale nejvíce se činily ženy, neboť byla spartakiáda. Sokol ve
spolupráci se školou zajistil místní spartakiádu. Pestrobarevný průvod cvičenců doprovázela
na hřiště místní dechovka a pak začala velká podívaná na jednotlivá cvičení. Žáci, dorost,
rodiče s dětmi a na závěr ženy předvedly sva cvičení velkému počtu vděčných diváků, kteří
nešetřili potleskem. Byla to prostě nádherná podívaná.
Protože naše ženy cvičily také v Praze uvádím několik jejich dojmů: „Nácvik byl většinou
odpoledne a tak jsme volný čas využily na prohlídku Prahy a návštěvu kulturních programů.
Večer družby, návštěva Činoherního klubu, Smetanova divadla a pochopitelně prohlídka
Hradčan. Projely jsme metrem a čas jsme našly i na obchody. Cítily jsme se výborně a už
dnes se těšíme na další spartakiádu“.
Věřím, že československá spartakiáda 80 žije dál v srdcích cvičenců i diváků a bude tím
nejlepším agitátorem při získávání lidí ke cvičení, ke sportu vůbec.

Dárci krve.
Stává se u nás pomalu již tradicí, že každoročně z řad našich občanů se utvoří skupina lidí,
kteří se chtějí stát dobrovolnými dárci krve.
Dne 17. 5. 80. darovali krev tito občané: Struhař J., Pinďák F., Velecká F., Mudráková V.,
Hřib P., Šojdr F., Juřeník M., Tomková J., Szymurda Jaroslav a Josef, Hřib F., Kořenek S.,
Vaculín S., Vaculínová Z., Hasoň J., Bachůrek O., Zajícová H., Hřib J., Valášek V., Zajíc F.,
Hasoň V., Janča L., Matocha J., Šojdr S., Hladiš F., Tlach P.
Jejich skutek je příkladný a zaslouží si uznání a poděkování celé naší veřejnosti. Zvláště
bratři Szymurdovi a s. Struhař si zaslouží, aby jejich snaha a schopnost zorganisovat tuto
vysoce humánní akci byla oceněna. Tento příklad nechť přitáhne následníky“

X. Pohyb obyvatelstva.
Matrika.
Narodilo se 28 dětí, z toho 13 chlapců a 15 děvčat. Zemřelo 12 občanů, z toho 8 mužů a 4
ženy.
Přistěhovalo se 16 občanů. Odstěhovalo se 33 občanů. Počet obyvatel k 31. 12. 1980
dosáhl čísla 1814.
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Sčítání lidí, domů a bytů.
V letošním roce se uskutečnilo celostátní sčítání lidí, domů a bytů. Tato akce měla ukázat,
jak se změnilo bydlení, vybavení bytů a také celková životní úroveň lidí. V naší obci přineslo
toto sčítání tato základní fakta:
trvale je obydleno 421 domů; některé mají také více bytů
434 má koupelnu

tyto domy jsou vybaveny takto:

417 vodovod
360 ústřední topení
451 ledničkou
135 automatickou pračkou
319 jinými pračkami
21 má barevný televizor
395 má televizor černobílý
52 motocyklů a 171 automobilů mají naši občané ve vlastnictví. Za roky 1976 – 1980 bylo
kolaudováno 36 nových bytů. Těchto několik čísel ukazuje, že naše obec patří ve vybavení
domácnosti na přední místo v okrese.

Zlatá svatba.
Zlatou svatbu oslavili manželé – Synčák Josef a Marie Volaříková č. p. 226.
Ostatních sňatků bylo celkem 14; 7 ze Šumic. 3 sňatky byly „civilní“, ostatní se opakovaly
v kostele.

Jubilanti.
Významné životní jubileum – 80 let – oslavili tito občané: Josef Žampach 12, Anna
Stehlíčková 38, Anna Gajdošová 55, František Vaculín 66, Olga Slezáková 190, Josef Zajíc
276, Anežka Vaculínová 318, Františka Pilková 329, Tomáš Jahoda 358, Anežka Zetková
371, Anděla Červenková 385, František Lekeš 6, Kristýna Zapletalová 9, Jan Dvořáček 11.

Závěr.
Naše obec byla v rámci okresu hodnocena opět velmi dobře. Za výsledky práce let 1976
až 1980 byla doporučena k vyhodnocení vládě české socialistické republiky. To mluví za vše
a tak pro zhodnocení letošního roku neprovádím, ale požádal jsem několik našich předních
funkcionářů a ti mi v tom, jaký rok 1980 řekli následující:
František Tlach, předseda VO KSČ – „Osobně si myslím, že rok 1980 byl rokem významných
politických a společenských událostí, které se v určitém poměru přenesly i do naší obce. Mezi
nejlepší hodnotím zajištění spartakiádního nácviku, místní spartakiádu a vystoupení našich
žen v Praze na Strahově. Byl to velký společenský úspěch naší obce, jaký jsme v minulosti
nepoznali“.
Jaroslav Jančář, místopředseda MNV – „Rok 1980 byl velmi náročným rokem pro
funkcionáře NV, VO KSČ i ostatní organisace MVNF. Při plnění budovatelských akcí se
daleko více než v minulosti projevily potíže se zajišťováním materiálu i finančním krytím.
Nepodařilo se nám zvýšit návštěvnost na kulturních podnicích v obci.“
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Stanislav Janíček, předseda komise pro ochranu veřejného pořádku – „Přestupků a problémů,
které musela komise letos řešit bylo méně než v roce 1979 Převažovaly sousedské spory a
přestupky, spáchané pod vlivem alkoholu.

V Šumicích 30. 8. 1980.

Zapsal: Žampach Jaroslav,
kronikář

Obsah zápisů roku 1980
Strana

356 – 357

Úvod

357 – 363

MNV

363 – 364

Počasí

364 – 366

JZD

366 – 367

Průmysl, obchod

367

Úpravy obce

367 – 368

Veřejný život

368 – 372

Politický, kulturní vývoj, školství

372 – 374

Zábavy, sport

374 – 375

Pohyb obyvatelstva

376

Závěr

295

296

297

298

Rok 1981.
Šumice – vzorná obec ČSR.
V životě každé obce jsou chvíle, které se neopakují a které se trvale zapisují do historie obce.
Takovým byl pro naši obec 29. duben 1981, kdy delegace naší obce –
Kramný Jindřich, předseda MNV
Tlach František, předseda VO KSČ
Omelka Jaroslav, tajemník MNV
Převzala v Praze z rukou předsedy vlády ČSR – Jos. Korčáka titul – Vzorná obec ČSR.
Toto vysoké ocenění je výsledkem dobré práce velké části našich občanů, funkcionářů i
mládeže. Je to ocenění, které zavazuje, abychom i v dalších letech ve své práci neochabovali,
ale našli čas a pochopení pro další zvelebování naší obce.

I. Národní výbor.
MNV pracoval v souladu s celoročním plánem pravidelně, bez výkyvů.
Hlavním úkolem letošního roku bylo především připravit volby, volební program a vybrat
schopné lidi pro jeho realizaci. Usnesení MNV byla splněna, jak zdůraznilo plenární zasedání
z 30. 5. 1981 – poslední s aktivem poslanců zvolených v roce 1976.

Předvolební schůze občanů 8. 5. 1981.
Schůze se konala v sále kulturního domu za účasti asi 220 občanů, převážně mladších.
Schůze měla informativní charakter – představit spoluobčanům kandidáty na poslance MNV,
seznámit veřejnost s volebním programem a pozvat všechny občany k volbám, které se
uskuteční 5. a 6. června 1981.

Plenární zasedání 30. 5. 1981.
Poslední plenární zasedání začalo se zpožděním. Důvodem byla „parádní“ bouřka, která
po celou půhodinu řádila nad obcí. Plénum řídil s. Kramný, předseda MNV.
Program – závěrečná zpráva, přednesl s. Kramný
– předání čestných uznání, provedl s. Omelka
– vystoupení zástupce ONV – s. ing. Prachař
V závěrečné zprávě zdůraznil s. Kramný, že volební období 76 – 81 bylo nejúspěšnější
v historii obce. Naše obec byla v celém průběhu hodnocena na předních místech v okrese.
Vyzvedl záslužnou práci poslanců, aktivistů i členů KSČ. Ocenil pomoc našich občanů,
členů JZD i žáků ZDŠ při plnění volebního programu. s. Omelka provedl vyhodnocení
jednotlivých občanů, nejlepších brigádníků, funkcionářů. Poděkoval všem občanům, kteří
splnili své pracovní závazky.
Se závěrečným slovem vystoupil ing. Prachař, poslanec ONV. Poděkoval rovněž všem
za dobrou práci a vyslovil přesvědčení, že i příští volební období bude pro naši obec
úspěšné.
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Budování obce.
Hlavní a jedinou budovatelskou akcí byla a je přístavba ZDŠ, pavilon C. Zde bylo
odpracováno 3 940 brigádnických hodin. Hodnota díla představuje částku 1 936 000 Kčs
V rámci údržby byla provedena údržba místního hřbitova, položení litého asfaltu na
chodníky, elektrické osvětlení, odvodnění a část vodovodní přípojky. Byly zahájeny terenní
úpravy v okolí hřbitova s tím, že celá akce se dokončí v roce 1982. Za zmínku dále stojí
natření stožárů osvětlení kolem hlavní silnice nátěry rýn na MNV, oprava okapů požární
zbrojnice, nátěry propagačních tabulí. To vše představuje 420 brigádnických hodin.
V trase „Podmočidla“ byla vybudována stoka povrchových vod v hodnotě díla 34 280
Kčs. Občané této části obce zde odpracovali 282 brigádnických hodin.
Dále bylo provedeno vyčištění kanalizace kolem hlavní silnice, oprava zábradlí mostu u
nádraží, oprava a přebudování bývalé masny na sběrnu chemické čistírny s uvedením do
provozu v r. 1982. Dodavatelsky byla postavena 10-ti bytová jednotka pro učitele. Velkou
zásluhu na jejím budování mají naši občané, pracovníci OSP Tlach Fr., Kelíšek Josef,
Chromková Ludmila.

Kultura.
Kniha – Slovácká obec Šumice – konečně vytištěna. Dobrá věc se podařila. Po dlouhé,
strastiplné cestě, uviděla světlo světa kniha, která zachycuje historii naší obce od dob
nejstarších až po naši současnost. Kniha vyšla nákladem 3 000 výtisků, má 65 fotografií, 5
barevných a 194 stran textu. Knihu vytvořil autorský kolektiv vedený Metodějem Zemkem, a
to Josef Kukulka z Vlčnova, Jan a Jiří Pavelčíci z Uh. Brodu, Miloš Trapl z Olomouce, Josef
Zemánek z Uh. Brodu, bývalý učitel v naší škole.
Fotografie provedl Václav Hortvík. Ilustraci Miloš Němec. Na knize spolupracovali naši
občané – Kubáň Ludvík, bývalý kronikář a Omelka Jaroslav, tajemník MNV.
Organizační kolektiv tvořili tito naši občané: Kramný Jindřich, Omelka Jaroslav, Jančář
Jaroslav, Žampach Jaroslav, ing. Prachař Ladislav, Tlach František.
Všem patří poděkování a uznání. Jestliže jsem někoho nejmenoval, bylo to neúmyslné.

Finanční hospodaření MNV.
Výdaje

Rozpočet v tis.

Skutečnost v Kč

Odvodnění Podmočidel

20,-

19 456

Mateřská škola

72,-

76 408

ZDŠ

252,-

190 778

Jídelny

326,-

312 803

Družina

26,-

27 264

Kino

30,-

28 495

Kult. dům

-

38 800

Sbor pro obč. zál.

4,-

4 066

PO

2,-

5 478

Obřadní síň

2,-

3 750

10,-

43 703

Agit. středisko
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MNV

432,-

468 726

34,-

31 267

7,-

5 062

Drobné provozovny

20,-

41 294

Veřejné osvětlení

43,-

42 043

250,-

372 907

Čištění obce

1,-

25 852

Zeleň

3,-

1 923

11,-

9 143

857,-

866 369

« 2 372,-

2 614 867

Sociální zabezp.
Bytové hosp.

Hřbitov

Odvoz smetí
„Z“ ZDŠ

Příjmy

Rozpočet

Skutečnost

Stravné

287,-

264 715

Kino

30,-

31 898

Kult. dům

-

20 620

Byty (MŠ, MNV)

10,-

9 656

Z hrobů

10,-

10 156

Nájmy od org.

10,-

12 971

3,-

1 910

63,-

66 819

4,-

3 390

18,-

9 676

8,-

7 206

« 443,-

439 017

Správní poplatky
Daň domovní
Ze psů
Daň z příjmů
Zemědělská daň
ONV z FRR

1 007 200

Dotace z ONV

842 060
«

1 849 260

Vlastní příjmy

439 017

Odměny ze soutěže

250 000

Zůstatek z r. 1980

78 383
Příjmy celkem
Výdaje

2 616 660

"

- 2 614 867

Zůstatek

1 793
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Šumice – Horní Súča.
1. 5. 1981.
Družební setkání zástupců občanů obou obcí se tentokráte konalo u nás, v kulturním
domě.
Delegaci čtyřiceti zástupců z Horní Súče vedl předseda MNV. Za naši obec byli přítomni
všichni členové Rady, představitelé složek NF a výboru ZO KSČ. Rovněž byli přizváni
zástupci ZDŠ a MŠ. Setkání se zúčastnili rovněž zástupci okresních organů a to: Vrbová,
místopředsedkyně ONV a s. Gajdošová z OV KSČ v Uh. Hradišti. Jednání řídil tajemník
MNV – s. Jar. Omelka. Krátké proslovy přednesli oba předsedové národních výborů.
Naši hosté si prohlédli mateřskou školu a střed obce. Líbil se jim ZDŠ, svazáci a zpěvačka
Simona Jančářová. Program se všeobecně líbil, což jsem usoudil nejen z potlesku, ale
z úsměvů na tvářích jednotlivých účastníků, zvláště při vystoupení těch nejmenších.
Po slavnostním obědě začala vyhrávat „Olšavanka“ a jednání přešlo na zábavu. V jejím
průběhu vystoupil také náš rodák Fr. Svoboda, umělecky Fer + Fako, s ukázkami „černé
magie“. Jeho vystoupení bylo úspěšné a proto v dalším průběhu večera vystoupil ještě
několikrát.
Dobrá zábava se pak rozjela naplno a končila až někdy v ranních hodinách. Družební
setkání se skutečně vydařilo.

Veřejná schůze 25. 9. 1981.
Za účasti 230-ti občanů se v sále KD konala podzimní veřejná schůze KSČ, MNV a
MvNF.
Program: 1.

Kulturní vložka

2.

Vystoupení předsedy VO KSČ – s. Tlacha Fr.

3.

Projev předsedy MNV k problémům plnění volebního programu.

4.

Diskuze.

V diskuzi vystoupili s. Páleníčková, ředitelka ZDŠ; s. Omelka, tajemník MNV, s. Bradáč,
předseda MNV a občané Hasoň, Szymurda, Ptáček.
Zhodnocení schůze provedl zástupce OV KSČ.

Podzimní směna NF.
26. 9. 1981
Následovala bezprostředně po veřejné schůzi a stála za to. Směny se zúčastnilo na 400
brigádníků, z toho 246 žáků ZDŠ.
Pracovalo se na - přístavbě ZDŠ
-

úpravě hřbitova

-

úpravách prostranství v obci

-

sběru odpadových surovin

Občané se k titulu „Vzorná obec ČSR“ postavili čelem!
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Zásobování obce.
Zásobování obce základními potravinami bylo plynulé a připomínky se týkaly pouze
občasných nedostatků – na př. Nedostatek octu v době okurek a p.
Zásobování uhlím bylo jako jiné roky na objednávky, kryto sice se zpožděním, ale zatím
bez uhlí nezůstal nikdo. Občané si „dělali“ dříví v lese; problém byl s dopravou dřeva do
domácností. Cena – za 1 m³ - 1 Kčs. Dovoz 100x dražší.
V naší obci byla zřízena samostatná sběrna odpadových surovin. Je to v domě č. p. 205 –
bývalý pan Staněk, obuvník. Sbírá se zde textil a papír. Železný šrot je nutno i nadále odvážet
do Uh. Brodu.

Inventarizace majetku MNV.
K 31. 12. 1981 byla provedena inventarizace majetku národního výboru.
Majetek MNV je následující:
Doprava

-

cesty, mosty

4 799 000

Kultura

-

budovy a zařízení

1 364 000

Školství

-

včetně zařízení

6 934 000

Správa MNV -

budova, zařízení

1 731 000

Služby

budovy, vykoupené domy

-

997 000

Veř. osvětlení, kanalizace
Hodnota základních prostředků celkem

480 000
16 305 000

DKP – MNV, ZDŠ, MŠ, PO

971 000

Ostatní

600 000

Majetek MNV celkem

17 876 000

II. Průběh roku, počasí, úroda.
Zima se opět vydařila, byla sice o něco mírnější než loni, ale opět dlouhá. Mrazy
dosahovaly až -20°C. Topné období začalo v druhé polovině září a trvalo až do konce dubna.
Nejhezčími dny se může chlubit květen a červen.
Počasí nepřálo zemědělcům. V době, kdy má pršet, tedy v dubnu, v květnu, bylo sucho a
teplo; a zase v době žní – pršelo. Však také úroda byla nejhorší za posledních pět let.
Průměrný ha výnos u obilovin dosáhl 30 q.
Maximální teploty v létě, v červnu dosáhly na + 30°C. Byl zaznamenán úhyn včel, škudci,
či nemoc se jmenuje „varroaza“. Celostátně to znamenalo velké ztráty.

JZD.
Družstvo má celkem 740 evidovaných členů, aktivně pracovalo 437 pracovníků, z toho 81
důchodců a 215 žen. Ve výnosu obilovin dosáhlo družstvo 3,2 t/ha proti plánu 4,3 t/ha.
Cukrové řepy vyrobili 6 371 t na plán 6 155 t, což je překročení o 216 t. Užitkovost dojnic
představuje 3 707 l, což znamenalo překročení nákupu o 97 000 l. Do I. třídy se ovšem
dostalo jen 53% mléka. V okresním měřítku to znamená poslední místo v kvalitě! Zde má
družstvo značné reservy.
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Hovězího masa bylo vyrobeno 4 048 q na plán 4 020q. Vepřového masa vyrobili 1 116 q
na 1 000 q plánu.
Za zmínku rovněž stojí i výroba vajíček, kterých bylo dodáno na státní nákup 2 383 tisíc
kusů s užitkovostí 277 na nosnici. Drůbežího masa bylo dodáno 4 880 q na plán 4 800 q.
Z uvedených čísel je vidět, že živočišná výroba úkoly nejen splnila, ale i překročila.

Plán na rok 1982.
Polní výroba bude hospodařit na výměře 2 644 ha zemědělské půdy, z toho je 2 464 ha
orné. Obiloviny na 1 355 ha, což je 58% půdy a plán výnosu je 4,13 t, celkově 5 590 t.
Bob na 61,4 ha, hrách na 15,1 ha, řepku na 150 ha, cukrovku na 765 ha – plán sklizně
6 270 t – výnos 38 t/ha.
Do státních fondů musí být prodáno 2 625 000 l mléka, 405 tun jatečného skotu, 90 tun
jatečných prasat, 500 tun drůbeže 5,15 mil. kusů vajec.

Nezemědělská činnost.
Středisko dopravy pro cizí dosáhlo za 7 238 000 Kčs výkonů při zisku 2 065 000 Kčs.
Středisko přidružené a stavební činnosti zajistilo výrobu v realizační hodnotě 6 816 000 Kčs.
Stavební práce pro cizí vytvořily výkony za 573 000 Kčs.
V plnění plánu společensko-sociálního rozvoje byla vyčerpána částka 1 393 000 Kčs a to
z fondu KSP 719 000 Kčs a 574 000 z provozních prostředků.
Na kulturně společenskou činnost 295 000 Kčs
Na výpomoc a sociální péči

190 000 "

Na polit. vých. činnost

136 000 "

Na tělovýchovu

92 000 "

110 členů družstva se zúčastnilo zahraničních zájezdů a týdenních rekreací. 300 členůse
zúčastnilo 1-denních a dvoudenních zájezdů. Rekreovalo se také 30 dětí.
Hlavním úkolem sociálního rozvoje roku 1981 bylo uvedení do provozu stravovací
zařízení – v pořizovací hodnotě 3 127 000 Kčs. V současné době se zde vaří na 500 jídel.Z
ostatních činností družstva je třeba vyzvednout spolupráci se státními a stranickými orgány
v rámci působnosti – to je jak se Šumicemi, tak s Uh. Brodem. Podíl družstva na realizaci
volebního programu je hodnocen kladně.

V. Průmysl, obchod, služby.
Láska prochází žaludkem – říká přísloví. Jistě každý z nás potvrdí názor, že na
spokojenost občanů má vliv obchod i služby. A jak jsme si dopřávali? Zde jsou čísla.
V pohostinství utratili občané 1 387 410 Kčs. V prodejně průmyslového zboží 1 814 400 Kčs.
V potravinách 5 513 000 Kčs. V textilu 1 303 000 Kčs. V prodejně masa 1 304 700 Kčs.

Rozšiřování služeb.
Služby v naší obci byly rozšířeny o autodopravu MNV a sběrnu odpadových surovin.
MNV zakoupil nákladní automobil, který slouží celé veřejnosti. Řidičem byl jmenován Fr.
Minarčík.
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Druhou službou bylo otevření sběrny odpadových hmot v domě č. 205. Vedoucím byl
jmenován Tlach Bohumil 308.
Výsledek sběru v r. 1981 je tento:
železný šrot

24 010 kg

papír

10 840 kg

textil

3 900 kg

Cenové úpravy.
Od 30. 11. 81 oznámil federální cenový úřad snížení maloobchodních cen některého zboží a
to
-

u textilního a oděvního zboží o 18%

-

u šatovek ze syntetických střiží o 28%

-

u záclon ze syntetických vláken o 22%

-

u tesilových oděvů o 16%

-

u koberců „kovral“ o 20%

-

u podlahové krytiny o 33%

-

u tuzemských hodinek o 25%

-

hodinky dovoz z SSSR o 10% a z NDR o 20%

-

červnobílé televizory o 19%

-

tuzemské radiopřijímače o 17%

-

cívkové magnetofony o 19%

-

kombinované sporáky o 12%

-

hluboké kočárky o 17%

-

pletací stroje „Dopleta“ o 22%

-

aut. pračky „Tatramat 353“ o 24%

-

vybrané druhy nábytků o 20%

Pro porovnání uvádím některé konkretní ceny:
1m záclon potiskovaných z 58 na 44 Kčs
Pánský oblek z 870 na 730 Kčs
1 m² netkaného koberce z 78 na 60 Kčs
1 m² podlahové krytiny „Sloviplast“ ze 64 na 42 Kčs
Hodinky „Prim“ z 320 na 240 Kčs
Hodinky „Zarja“ z 410 na 330 Kčs
Od 15. 10. 81 se zvyšují ceny tekutých paliv a mazacích olejů. Zvýšení se týká
motorové a topné nafty a všech druhů benzínu a to o 1,50 Kčs na 1 litr.
Maloobchodní ceny automobilových a mazacích olejů se zvyšují v průměru o 35%
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Velkoobchodní ceny lehkého topného oleje pro socialistický sektor zvyšují o 1280
Kčs za 1 tunu.
Výkupní ceny vyjetých olejů a mazacích olejů se zvyšují v průměru o 40%

VI. Úpravy obce.
V trati Na zahumní pokračuje výstavba domů. Jedná se o t. zv. řadovou zástavbu po 6-ti
domech. Tento druh výstavby je státem zvýhodněn.
Proluky v obci zůstávají nezastavěny.
MNV vykoupil dva staré domy vedle obchodního střediska pro další celospolečenská
zařízení. Rodina Šojdrova obdržela dva nové byty v desetibytovce. Majitelka druhého domu
zemřela.
Mezi Uh. Brodem a Šumicemi pokračuje oprava silnice, ale hlemýždím tempem. Podle
vyjádření vedoucího odboru ONV je to způsobeno nedostatkem finančních prostředků.

Kolaudované domy.
V letošním roce bylo kolaudováno celkem 10 domů, z toho 1 přestavba, 1 nadstavba a 8
novostaveb.
Jedná se o tato domovní čísla: 480, 128, 478, 341, 88, 481, 340, 170.

Rybníky.
Ve směru Rudice pokračovali „rybáři“ ve výstavbě a úpravách svého areálu. Dnes už mají
„v provozu“ 3 rybníky. Na této akci mají svůj podíl i naši občané, členové Rybárského svazu.

Přístavba školy.
V loňském roce se podařilo zahájit přístavbu ZDŠ, jejíž rozsah je plánován asi na 4,8 mil.
Kčs. Je to dosud naše největší investice. Projekt je zpracován tak, aby po dokončení stavby
byl zajištěn provoz školy bez směnování a aby výuka odborných předmětů probíhala ve
speciálních učebnách s potřebným technickým vybavením, bez něhož se již moderní výuka
neobejde. Celá stavba je rozvržena do tří částí. Je to pavilon C, který je rozestavěný, pavilon
A, který bude stát na místě stávající kuchyně a spojovací krček, kterým budou oba pavilony
propojeny. A co bude v jednotlivých pavilonech?
Tak v pavilonu C bude v přízemí kuchyň a jídelna, v druhém podlaží učebna, studovna a
potřebné hygienické zařízení. V pavilonu A bude kotelna, dílny a kabinety. V přízemí pak tři
učebny včetně příslušných kabinetů. Ve druhém podlaží pak učebny fyziky a chemie,
sborovna a ředitelna. V obou podlažích je řešeno kompletní sociální zařízení pro potřebu celé
školy. Ve spojovacím krčku bude vchod do školy – a šatny.
V letošním roce byla ukončena hrubá stavba pavilonu C. Zásluhu na tom má nejen
stavební četa MNV, ale také brigádníci z řad občanů, kteří zde odpracovali asi 4 000 hodin.
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VII. Veřejný život.
Oslava osvobození.
V předvečer 1. máje se konala manifestace občanů při příležitosti 36. výročí osvobození
naší obce. Účast občanů, zvláště dětí byla dobrá. Dechová hudba Olšavanka dodala
manifestaci potřebný „říz“.
Oslavy 1. máje se konaly v Uh. Brodě za účasti i našich občanů. Naše dechová hudba
doprovázela účastníky manifestace z n. p. Slovácké strojírny.

Návštěva.
Naši obec navštívil předseda ÚV ČSTV s. Himl, který besedoval s představiteli obce a
Sokola o problémech sportovního rozvoje obce.

XVI. sjezd KSČ.
V dubnu se konal v Praze v nové budově Paláce kultury XVI. sjezd KSČ. V souvislosti
s touto událostí celostátního významu začala cizí propaganda mocně útočit proti našemu
zřízení. Mezi lidmi se šíří různé polopravdy o stavu našeho hospodářství, o dalším zvyšování
cen a podobně.
Starší lidé poukazují na špatnou pracovní morálku stávající produktivní generace,
zdůrazňují nutnost, aby byla rozlišována dobrá práce od špatné, výborná od průměrné. Sjezd
zdůraznil nutnost zhospodárnění celé společnosti.

Svazarm.
Automotoklub, střelecký klub, kynologický klub, klub leteckých a plastikových modelářů
– to jsou zájmové sféry našich svazarmovců. Je v nich zaregistrováno 110 členů.
Z uskutečněných akcí je třeba jmenovat především:
-

kurz řidičů malých motocyklů, který vedl učitel autoškoly Karel Flekač. Kurz
absolvovalo 21 zájemců.

-

jednodenní zájezd do Prahy, spojený s prohlídkou leteckého muzea,
technického muzea a letiště v Ruzini. 38 účastníků bylo spokojeno.

-

střelecká soutěž ze vzduchovky o přeborníka Šumic za účasti 23 závodníků

-

silvestrovskou taneční zábavu

Při příležitosti 30. výročí vzniku Svazarmu, na slavnostní schůzi byli vyhodnoceni
nejaktivnější členové organisace. Osobně zastávám názor, že Svazarm má u nás dobré
podmínky pro činnost a má budoucnost.

VIII. Politický, kulturní vývoj, školství.
Vliv KSČ.
Stranická organisace v obci uplatňovala svůj vliv na celý život obce prostřednictvím svých
členů v jednotlivých organisacích MVNF.
Činnost výboru byla zaměřena především k zajištění voleb do zastupitelských orgánů a
rozpracování sjezdových usnesení.
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Výbor věnoval pozornost rovněž zajišťování agitačních dnů, úpravě agitačního střediska,
zabýval se stavem obchodu a služeb v obci. Velmi pozorně se výbor zabýval výstavbou obce,
především přístavbou ZDŠ a desetibytovkou pro učitele ZDŠ.
Nejednu hodinu ze svého volného času obětovali dobrovolní funkcionáři strany na to, aby
život v naší obci byl stále lepší a bohatší. Na přístavbě ZDŠ odpracoval každý člen strany
novíc 8 brigádnických hodin.

Volby.
Ústřední výbor KSČ a Národní fronty ČSSR společně doporučily aby se 5. a 6. června
konaly volby do zastupitelských sborů všech stupňů.
Všeobecné volby, v nichž si zvolíme poslance do všech orgánů socialistické lidosprávy
jsou a vždy budou velkou politickou událostí. Je to především 60. výročí založení KSČ, 30.
výročí založení Svazarmu, v roce kdy se konal XVI. sjezd KSČ, v roce zahájení sedmé
pětiletky.
Základním smyslem a cílem voleb je další upevnění socialistického zřízení, posílení
jednoty strany a lidu, morálně politické jednoty celé společnosti. Volby do zastupitelských
sborů mají rovněž velký mezinárodně – politický význam. Jde o to, aby se staly výrazem
aktivní, uvědomělé podpory lidu KSČ a Národní frontě. Všechny organisace sdružení
v Národní frontě by měly především ve spolupráci s komunisty rozvinout širokou masově
politickou práci, aby své členy a všechny naše občany seznámily se závěry XVI. sjezdu KSČ
a získaly je pro jejich plnění.
Zde cituji slova jednoho našeho rodáka, který říká: „Na naší cestě k socialistické
společnosti jsme ukončili první etapu revoluce a čeká nás etapa další, daleko obtížnější, t. j.
revoluce hlav, srdcí a myslí. Je nutno přesvědčovat lidi, aby vytvářeli hodnoty ne pro hodnoty
samé, ale proto, aby celé společnosti byly ku prospěchu, aby vedly lidi k vzájemné úctě a
lásce.
V naší obci měla přípravu voleb na starosti komise volební a okrsková.
Komisi volební tvořili:
1. Josef Mudrák

-

předseda

2. Ladislav Šidlo

-

místopředseda

3. Jiřina Vaculínová

-

tajemník

4. Jiří Košiba

-

člen

5. Josef Švec

-

"

6. František Hřib

-

"

7. Vlastimil Šidlo

-

"

8. Jaroslav Vaculín ml. -

"

9. Josef Jankůj

-

"

10. Milada Ondřejová

-

"

11. Libuše Tlachová

-

"

12. Jaroslava Jančářová -

"
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Okrskovou komisi tvořili:
1. Jaroslav Žampach

-

předseda

2. Bohumil Tlach

-

místopředseda

3. Jarmila Prachařová

-

tajemník

4. Lubomír Kramný

-

člen

5. ing. Ivan Jančář

-

"

6. František Mudrák

-

"

7. Jaroslav Bachůrek

-

"

8. Marie Mandíková

-

"

9. Stanislav Horecký

-

"

10. Ludmila Žampachová -

"

Od letošního roku bude aktiv poslanců rozšířen z původních 30-ti členů na 45. To proto, aby
se zlepšil styk poslanců s voliči a práce byla rozdělena na větší počet lidí.
Za kandidáty na poslance byli navrženi tito občané:
Jméno

narození

č. p.

Bartoš Josef

1952

294

SDR

1

Bartošová Jarmila

1951

99

SDR

34

Bradáč František

1939

157

KSČ

43

Juřeník Zdeněk

1936

KSČ

45

Brumovská Marie

1947

31

Botlík Petr

1946

450

Bezp.

26

ing. Dvořák Mir.

1946

48

"

15

ing. Dvořáková Marie

1955

138

SDR

38

Garajová Ivana

1957

470

SSM

18

Hasoň Josef

1949

445

SDR

27

Hasoň Vojtěch

1943

87

TJ Sokol

28

Hasoň Rostislav

1938

47

SDR

13

Krása Antonín

1946

347

Bezp.

3

Hrnčíř Josef

1944

170

KSČ

44

Janíček Stanislav

1938

390

"

42

Ing. Juřeník Josef

1935
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Bezp.

8

Juřeníková Frant.

1945

338

"

40

Jurčík Václav

1935

304

MS

12

Jančář Jaroslav

1934

388

KSČ

30

Košibová Štěpánka

1942

327

ČSŽ

16

Kramný Milan

1949

402

KSČ

17
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kandiduje za

SPRŠ ZDŠ

vol. obvod

7

Kráčmar František

1934

109

TJ Sokol

36

Krátký Stanislav

1955

340

Bezp.

41

Kráčmarová Marie

1943

119

ČSŽ

33

Krhůtková Drahomíra

1941

44

Bezp.

11

Kubín Jiří

1941

363

KSČ

24

Marek Václav

1959

98

SDR

32

Mikulec Josef

1952

62

KSČ

14

Omelka Jaroslav

1936

18

ČSOZ

Páleníčková Jana

1941

110

SRPŠ ZDŠ

Podškubka Josef

1948

438

SDR

ing. Pražan Josef

1953

451

TJ Sokol

25

Surovcová Ludmila

1941

256

DV SD

22

Szymurdová Ludmila

1947

330

SRPŠ MŠ

37

Synčáková Ludmila

1950

35

SRPŠ MŠ

10

Slámečka Stanislav

1938

412

SDR

21

Šojdrová Ludmila

1955

217

ČČK

29

Tlach František

1941

452

KSČ

19

Vaculín Jaroslav

1926

402

MS

9

Vaculín Petr

1945

25

SPO

6

Zahálka Jaroslav

1949

220

Svazarm

31

Zálešáková Alena

1949

216

TJ Sokol

39

Žampachová Marie

1951
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DV SD

Živnéřová Jarmila

1949

430

SDR

Poslanec do ONV – ing. Prachař Ladislav 1935

91

5
35
2

4
20

KSČ

Pro volební období 1981 – 85 je navrženo 45 poslanců, z toho 18 dělníků. Složení je
následující: 24 členů KSČ, 21 bezp., 9 členů SDR, 4 ost., 21 je věkem do 35 let. Kandiduje 16
žen.
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Volební obvod

Domovní čísla

1

-

351, 354, 352, 345, 153, 380, 295, 294, 151, 153

2

-

438, 341, 162, 358, 447, 140, 441, 144, 124, 342, 435

3

-

393, 347, 448, 308, 309, 218, 425, 337, 349, 405, 193

4

-

1, 334, 2, 122, 3, 4, 5, 6, 7, 311, 8

5

-

9, 10, 11, 248, 12, 13, 14, 15, 16, 17

6

-

18, 19, 20, 21, 22, 23, 312, 24, 313, 314

7

-

25, 26, 28, 472, 27, 29, 30, 31, 32, 33

8

-

465, 374, 462, 401, 302, 387, 469, 343, 409, 410, 346

9

-

416, 344, 310, 292, 306, 470, 402, 301, 300, 290, 37

10

-

38, 39, 40, 41, 362, 36, 42, 43, 35, 44, 315

11

-

45, 46, 116, 303, 48, 317, 224, 49, 50, 51, 52

12

-

318, 53, 319, 54, 55, 235, 56, 459, 474, 305, 427

13

-

304, 449, 473, 58, 57, 59, 212, 321, 60, 61, 322

14

-

62, 176, 63, 201, 174, 175, 159, 223, 171, 177, 204

15

-

212, 323, 64, 65, 307, 66, 86, 67, 68, 69, 70, 71, 454

16

-

72, 73, 324, 325, 74, 75, 326, 76, 77, 78, 327, 79
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17

-

81, 444, 396, 296, 268, 269, 274, 288, 281, 282

18

-

283, 377, 366, 199, 361, 383, 356, 434, 463, 364

19

-

453, 452, 395, 473, 371, 430, 439, 422, 433, 413

20

-

370, 376, 373, 34, 428, 414, 369, 412, 360, 382

21

-

357, 408, 372, 161, 284, 417, 348, 192, 272, 219, 293

22

-

257, 265, 263, 260, 436, 359, 261, 287, 404, 270

23

-

420, 457, 456, 421, 225, 445, 478, 426

24

-

477, 458, 392, 363, 381, 257, 271, 244, 280, 479

25

-

460, 384, 200, 207, 471, 231, 152, 232, 451

26

-

179, 262, 264, 279, 437, 481, 418, 407, 429, 455

27

-

432, 406, 367, 467, 450, 419, 431, 445

28

-

378, 328, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89

29

-

91, 90, 92, 93, 94, 249, 239, 242, 241, 240

30

-

194, 388, 220, 385, 289, 286, 276, 277, 278, 98

31

-

316, 379, 285, 267, 256, 255, 466, 254, 291, 95

32

-

228, 229, 275, 119, 96, 97, 99, 102, 104, 106

33

-

107, 108, 109, 329, 110, 111, 114, 115, 121, 123

34

-

118, 227, 125, 126, 330, 233, 128, 127, 129, 331

35

-

130, 131, 132, 332, 440, 133, 134, 135, 191, 247, 136

36

-

235, 137, 138, 139, 245, 141, 142, 143, 169, 155

37

-

216, 253, 186, 168, 250, 221, 160, 251, 259, 181

38

-

209, 163, 257, 145, 205, 211, 230, 196, 189, 273

39

-

206, 187, 190, 203, 222, 168, 198, 442, 213, 338

40

-

109, 390, 446, 105, 166, 466, 339, 335, 364, 468

41

-

173, 172, 340, 297, 101, 146, 298, 299, 208, 210

42

-

150, 147, 415, 112, 333, 156, 234, 202, 82, 167

43

-

226, 157, 149, 193, 424, 170, 182

44

-

183, 184, 246, 411, 397, 423, 365, 386

45

-

148, 475, 164, 185, 394, 165, 214
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Volební program NF 1981 – 1985
I. Oblast ekonomicko sociální
1.

Každoročně zpracovat plán akcí na kterých se budou podílet JZD Uh. Brod,
SD Jednota, Velaz a využívat těchto prakticky jediných výrobních podniků a
služeb v obci pro její zvelebení.

2.

Zkvalitňovat zásobování v obci, kulturu prodeje a obsluhy v prodejnách
Jednoty i služeb NV. V tomto směru dořešit rozšíření skladových ploch a
sociálního zařízení.

3.

Plánovitě zajišťovat údržbu všech veřejných budov, obnovu fasád a nátěrů
všech zbudovaných objektů.

4.

Ve spolupráci s JZD dosáhnout:
a)

využívání zemědělské půdy, ochranu a údržbu porostů, travin a parků,
jako protislužbu, případnou výpomoc při zabezpečování zemědělské
výroby v případě nepříznivého počasí

b)

výpomoc ze strany JZD mechanizačními prostředky za režijní náklady
hlavně u speciálních strojů a nákladní přepravy

c)

dodržovat a dále rozšiřovat přijatá opatření ke snížení znečištění řek,
potoků a studánek fekálními vodami.

d)

řešit postupně osazování vybraných ploch porosty a ovocnými stromy,
jakékoliv kácení stromů provádět výhradně jen po projednání s MNV.

5. Přehodnotit a najít vhodnou formu pro využívání řemesel našich důchodců
ve prospěch občanů. Pro tuto činnost zajišťovat potřebné stroje a zařízení.
6. Nekompromisně řešit skládky domácího odpadu, dosáhnout, aby každá
domácnost měla popelnici s pravidelným odvozem odpadků. Zajišťovat
pravidelnou úpravu prostranství stávajících skládek.
7. S konečnou platností dokončit záměr zbudování zařízení pro zpracování
ovoce organizací ČSOZ.
8. Ve spolupráci s JZD vybavit a dát do provozu místnost pro pečení při
svatbách a p.
9. Dosáhnout zlepšení zásobování ovocem a zeleninou i za cenu zkušebního
zavedení samostatné prodejny
10. Seznamovat občany s obsahem územního plánu naší obce a jeho platnost
za všech okolností respektovat
11. Dořešit postupně 15 míst pro tuto výstavbu.
12. Přehodnotit stávající zaměření nových stavebních míst v trati Nad mlýnem.
Navrhnout nejmodernější projekty vhodných rodinných domků a tyto
schválit pro jednotné typy individuální zástavby.
13. Postupně realizovat projekt ozdravění zeleně v obci, jehož částí je
likvidace oplocení zahrádek podél státní silnice.
14. Rozvoj materiálně technické základny hospodářství řízeného NV:
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a) Dodavatelské investice:

1. Budování silnice Uh. Brod – Šumice
HD 2,560 tis. Kčs
2. Stavba 10ti bytovky HD 1, 980 tis Kčs

b) Investiční část akce „Z“: 1. Přístavba ZDŠ HD 4,200 tis. Kčs
V průběhu 7. 5LP budou vytvářeny podmínky pro zahájení stavby smuteční
síně.
c) Údržba základních fondů z rozpočtu NV
1. Úprava komunikací

1982 -

100 tis. Kčs

2. Rozšíření obřadní síně

1983 -

500 "

3. Úprava hřbitova a okolí

1982 -

500 "

4. Úprava kanalizace

1983 -

37 "

5. Rekonstr. el. inst. v KD

1982 -

470 "

6. Údržba ZDŠ

1981 -

79 "

7. Úprava pož. zbrojnice

1984 -

30 "

d) Údržba zařízení z prostředků organisací NF
1. Oprava šaten a zvelebování sport. areálu - ročně 30 tis. Kčs
2. Úprava klubovny a zařízení Svazarmu

- 1981

30

"

3. Dostavba víceúčelového zařízení MS

- 1981

50

"

4. Strojové vybavení zahrádkářů

- 1982

30

"

e) Neinvestiční část akce „Z“
Bude zaměřena po celé období na údržbu a rozšiřování zeleně v obci.
Jedná se i o týdenní úklid komunikací, úpravu a ošetřování
předzahrádek, opravu a údržbu fasád apod. Činnost v této oblasti bude
zaměřena na akce:
1.

V plánované údržbě komunikací podle přidělených financí zajistit
údržbu a opravu cesty za hřbitovem, zpevnění cesty Pod močidly,
Na nivkách, na Michovci a úpravu povrchu na Záhumní.

2.

Věnovat větší pozornost důvodům vysokého opotřebení
komunikací těžkými vozidly JZD či ČSAD nebo jiných podniků a
vyvozovat závěry včetně finančních úhrad.

3.

Vhodným přesvědčováním občanů dosáhnout dokončení všech
fasád a v budoucnu tyto vyžadovat při všech kolaudačních
řízeních.

Oblast ideově výchovná

II.
1.

Řídícím článkem této činnosti se stane „Jednotný plán kulturně výchovné
činnosti“ na jednotlivá léta se zaměřením na: vzdělávací činnost občanů,
zájmovou činnost, agit. prop. Činnost, úkoly na úseku kina, knihovny a
kroniky a ostatní akce.

2.

Pro tuto činnost udržovat a dále vybavovat potřebné místnosti.
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3.

Dosáhnout zkvalitnění kulturních akcí a především účasti občanů na těchto
akcích formou obnovy předplatného na kulturní akce v obci.

4.

Přebudovat agitační středisko, které ve vztahu ke knihovně bude sloužit jako
čítárna.

5.

Podporovat kulturní akce pořádané SSM a pro tyto pronajímat 2x ročně KD
bezplatně. Stejně tak podporovat i ostatní akce organizací NF s vlastní kulturní
tvorbou.

6.

Mezi mladým kolektivem našich občanů obnovit vlastní zdroje kulturní tvorby
jako je taneční kroužek, kroužek malých divadelních forem, kroužek hudební a
p.

7.

Nadále získávat mládež i ostatní občany k rozšíření tělovýchovné činnosti,
organizování branných a sportovních soutěží, uličních turnajů a p. Pokračovat
v pořádání sportovních akcí 1. května, 9. května, na MDD atd.

8.

Zkvalitňovat občanské obřady organizované Sborem pro občanské záležitosti,
hlavně rozloučení se zemřelými, odchodu branců a příchodu vojáků, předávání
občanských průkazů.

9.

Zajišťovat vhodnou projekční přípravu pro stavbu smuteční obřadní síně tak,
aby tato akce splnila očekávanou náročnost a důstojnost.

10.

Podporovat činnost dechové hudby „Olšavanky“, spolupracovat na udržení její
velmi dobré výkonnosti a hledat vhodné formy další výuky mladých
hudebníků.

11.

Ve spolupráci se školským odborem ONV hledat podmínky pro zlepšení
situace v obsazení učitelských míst v ZDŠ, hlavně ve vtahu k potřebné
aprobaci učitelů a jejich stabilizaci v obci.

12.

V daleko větším měřítku pořádat výstavy knih, uměleckých prací, fotografií,
besedy s občany, kteří měli možnost navštívit vzdálené a pro nás málo známé
země, besedy o historii naší obce.

13.

Organizovat pravidelně ročně dobrovolný odběr krve, vyhodnocovat sociální
politiku v obci, starat se o občany přestárlé a nemocné hlavně tam, kde žijí
sami.

14.

Na úseku agitační a propagační práce se zaměřit na:

-

pravidelnou obměnu „Tabule cti“

-

zbudování „Galerie nejlepších občanů“ v agitačním středisku, po dokončení
přístavby ZDŠ „Galerii nejlepších učitelů a žáků“

-

úpravu památníku obětí světových válek a hrobu rumunských vojáků

-

pravidelné dopisování do Slovácké jiskry a Rovnosti

-

vyhodnocování nejlepších brigádníků a nejaktivnějších funkcionářů a
zveřejnění této činnosti v obecní kronice
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III.

Rozvoj politické a pracovní iniciativy občanů a socialistické
soutěže NV.

Budeme chtít, aby se:
-

poslanci stali nositeli aktivity, propagace a agitace mezi občany s využíváním
formy osobního příkladu

-

zkvalitnila úroveň uzavírání a plnění soc. závazku jednotlivců i složek NF ve
smyslu – není důležité zavázat se, ale především splnit

-

každoročně naši občané zavázali a odpracovali 9 000 brigádnických hodin na
investičních akcích a 5 000 hodin na akcích neivestičních

-

přednostně vycházet vstříc občanům, kteří dělají pro společnost a pro obec,
před těmi, kteří myslí jen na sebe

-

stále vylepšovat obsah „Šumického zpravodaje

Vlastní volby v naší obci byly doslova demonstrací uvědomělosti našich občanů a dobré
organizátorské práce odpovědných lidí. Svědčí o tom skutečnost, že v první volební den
odvolilo 96% všech voličů, kterých bylo celkem zapsáno 1 200.
Druhý den v 9.00 hodin už odvolilo plných 100% voličů. Je to nejlepší výsledek voleb od
r. 1945. Pro poslance na všech stupních hlasovalo 100% voličů. Velmi kladně je třeba
hodnotit agitaci, propagaci, výzdobu obce i výzdobu volební místnosti, jakož i místnost
agitačního střediska.
Zvláštní ocenění zaslouží složky MVNF, které nastoupily k volbám manifestačně. Byly to
JZD, ČSŽ, ČČK, MS, TJ Sokol a další. V neposlední řadě je třeba vyslovit uznání naší
dechové hudbě za vytvoření dobré, optimistické atmosféry.
Prvními voliči byli manželé Hrnčířovi č. 17. Nejstarší voličkou paní Růžena Lišková (90
let). Všichni tito a další byli srdečně přivítáni a od organizátorů voleb obdrželi knihu
„Slovácká obec Šumic“.
Ustavující plenární zasedání, konané 3. 7. 1981 zvolilo do funkce předsedy Františka
Bradáče, místopředsedu – Jaroslava Jančáře a tajemníka – Jaroslava Omelku. Složení dalších
orgánů a komisí:
Rada
Předseda

-

Bradáč František,

1939, č. p. 157

Místopředseda

-

Jančář Jaroslav,

1934, č. p. 388

Tajemník

-

Omelka Jaroslav,

1936, č. p. 18

Předseda fin. komise

-

Vaculín Jaroslav,

1926, č. p. 402

Předseda stav. "

-

ing. Dvořák Miroslav, 1946, č. p. 48

Předseda soc. zdrav. "

-

Košibová Štěpánka

1942, č. p. 327

Člen

-

Janíček Stanislav

1938, č. p. 173

Předseda KMH

-

Zahálka Jaroslav

1949, č. p. 220

Člen

-

Žampachová Marie

1951, č. p. 308

Předseda KŠK

-

ing. Juřeník Josef,

1935, č. p. 306

"
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Předseda KMT

-

Juřeníková Frant.,

1945, č. p. 338

Komise finanční a plánovací.
Vaculín Jaroslav,

1926, č. p. 402

-

předseda

ing. Dvořáková Marie,

1955, č. p. 138

-

poslanec

Šojdrová Ludmila

1955, č. p. 217

-

"

Slámečka Stanislav

1938, č. p. 412

-

poslanec

Bartoš Josef

1952, č. p. 294

-

"

ing. Vaculín Ladislav

1930, č. p. 426

-

člen

ing. Dvořáček Petr

1946, č. p. 161

-

"

Essendrová Marie

1935, č. p. 310

-

"

Ing. Dvořák Miroslav

1946, č. p. 48

-

předseda

Jančář Josef

1954, č. p. 189

-

poslanec

Krátký Stanislav

1955, č. p. 340

-

"

Marek Václav

1959, č. p. 98

-

"

Hrůza Antonín

1946, č. p. 347

-

"

Šojdr Josef

1930, č. p. 80

-

"

Ondřej Stanislav

1940, č. p. 378

-

"

Březina Pavel

1953, č. p. 146

-

člen

Volařík Antonín

1923, č. p. 379

-

"

Žampach Jaroslav

1931, č. p. 393

-

"

Ing. Jančář Ivan

1939, č. p. 427

-

"

Komise stavební.

Komise sociální a zdravotní.
Košibová Štěpánka

1942, č. p. 327

-

předseda

Bartošová Jarmila

1951, č. p. 99

-

poslanec

Brumovská Marie

1947, č. p. 31

-

"

Krhůtková Drahomíra

1941, č. p. 44

-

"

Mikulec Josef

1952, č. p. 62

-

"

Švec Josef

1922, č. p. 257

-

člen

Jankůjová Ludmila

1944, č. p. 419

-

"

Manová Marie

1944, č. p. 165

-

aktivista

Horčicová Ludmila

1947, č. p. 435

-

"

Bradáčová Ludmila

1942, č. p. 157

-

"

317

Komise pro ochranu veřejného pořádku.
Podškubka Josef

1948, č. p. 438

-

předseda

Janíček Stanislav

1938, č. p. 173

-

poslanec

Kramný Milan

1949, č. p. 444

-

"

Surovcová Ludmila

1941, č. p. 259

-

"

Jurák Jaroslav

1948, č. p. 223

-

"

Kráčmar František

1934, č. p. 109

-

"

Vaculín Petr

1945, č. p. 25

-

"

Hrnčíř František

1941, č. p. 17

-

člen

Mandíková Marie

1943, č. p. 414

-

"

Šedivec Josef

1935, č. p. 315

-

"

Tlach František

1941, č. p. 452

-

poslanec

ing. Prachař Ladislav

1935, č. p. 90

-

člen

ing. Juřeník Josef

1935, č. p. 306

-

předseda

Szymurdová Ludmila

1947, č. p. 330

-

poslanec

Hasoň Josef

1949, č. p. 445

-

"

Jurčík Václav

1935, č. p. 304

-

"

Komise školská a kulturní.
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Botlík Petr

1946, č. p. 450

-

"

Páleníčková Jana

1941, č. p. 110

-

"

Kubín Jiří

1944, č. p. 363

-

"

Živnéřová Jarmila

1949, č. p. 430

-

"

Urbánek Jaroslav

1935, č. p. 288

-

"

Bartoš Josef

1936, č. p. 324

-

"

Kutnarová Anna

1950, č. p. 292

-

"

Bosák František

1952, č. p. 89

-

"

Komise místního hospodářství.
Zahálka Jaroslav

1949, č. p. 220

-

předseda

Žampachová Marie

1945, č. p. 308

-

poslanec

Kráčmarová Marie

1943, č. p. 119

-

"

Juřeník Zdeněk

1936, č. p. 344

-

"

Hasoň Vojtěch

1943, č. p. 87

-

"

Vaculínová Jiřina

1931, č. p. 402

-

člen

Košiba Jiří

1942, č. p. 327

-

"

Dvořáčková Zdena

1951, č. p. 213

-

aktivista

Pospíšil Jan

1944, č. p. 244

-

"

Mudrák Vladimír

1950, č. p. 96

-

"

Komise pro mládež a tělovýchovu.
Juřeníková Františka

1945, č. p. 338

-

předseda

Garajová Ivana

1957, č. p. 470

-

poslanec

Zálešáková Alena

1949, č. p. 216

-

"

ing. Pražan Josef

1953, č. p. 451

-

"

Jančářová Jaroslava

1959, č. p. 388

-

aktivista

Tlachová Libuše

1962, č. p. 285

-

"

č. p. 403

-

"

Jančář Jaroslav

1934, č. p. 388

-

předseda

Hasoň Rostislav

1939, č. p. 47

-

poslanec

Kramný Jindřich

1922, č. p. 164

-

člen

Žampach Jan

1945, č. p. 308

-

"

Jankůj Josef

1943, č. p. 419

-

"

Jančářová Marie

1936, č. p. 388

-

"

Ondřejová Jarmila

5

196

Sbor pro občanské záležitosti

5

Kompletní údaj v kronice chybí.
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Dančíková Marie

1932, č. p. 404

-

"

Ondřejová Milada

1939, č. p. 403

-

"

Mandík Josef

1940, č. p. 414

-

"

Suchanovský Jan

1940, č. p. 30

-

aktivista

Szymurda Josef

1944, č. p. 121

-

"

Savarová Dana

1955, č. p. 310

-

"

Urbánek Jaroslav

1935, č. p. 288

-

předseda

Hasoň Stanislav

1922, č. p.

8

-

člen

Suchanovský Jan

1940, č. p. 30

-

"

Kráčmar Vojtěch

1938, č. p. 119

-

"

Janča Josef

1951, č. p. 159

-

"

Živnéř František

1948, č. p. 430

-

člen

Kutnar Miroslav

1948, č. p. 292

-

"

Zetka Václav

1929, č. p. 316

-

"

Petrka Miroslav

1941, č. p. 422

-

"

Hanáková Františka

1946, č. p. 337

-

"

Bachůrek Jaroslav

1947, č. p. 431

-

"

Ondřejová Marie

1948, č. p. 302

-

Osvětová beseda.

"

Svaz socialistické mládeže.
Činnost svazácké organizace byla skutečně velmi pestrá a také rozsáhlá, což mělo za
následek, že některé akce byly uspěchané a málo navštívené. Jak říkají sami svazáci – je málo
těch členů, kteří jsou u všeho. Těch pohodlnějších je stále většina.
Je pochopitelné, že hlavním pilířem svazácké činnosti je kulturní oblast a sportovní akce.
Především chci vyzvednout II. ples mládeže, kvíz pro žáky ZDŠ a diskotéky. Pokulhává
činnost ideově výchovná.
Ze sportu je to činnost fotbalového mužstva jménem Skalka a turistické akce, především
4-denní zájezd do Tater.
Na brigádách svazáci odpracovali 1 566 hodin, nasbírali 8,5 t železného šrotu, na fond
solidarity odevzdali 450 Kčs. Dětem v MŠ koupili hračky za 500 Kčs. Při vítání dětí do života
a dalších akcích zajišťují kulturní program. To vše se daří. Nedaří se jim však to hlavní –
získat většinu mladých lidí v obci pro své akce, pro členství v SSM.

TJ Sokol.
Stav členů je 132, nad 18 let a 42 mladších. Každou sobotu či neděli vyvíjí svou činnost
některý z oddílů. V létě je to kopaná, kde se dařilo žákům i dospělým, jen dorost putoval od
porážky k porážce.
V zimním období se zapojili šachysté, kterým se také nedařilo. Zde bude zapotřebí, aby
oddíl posílili žáci, jejichž výkonnostní růst by opět zajistil oddílu „místo na slunci“. Oddíl
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ZRTV si udržuje pravidelná cvičení žáků, dorostenek i žen. Mužové i nadále „spí na
vavřínech“, nebo také v hostinci. Optimisté sice tvrdí, že mužský oddíl ZRTV bude, ale to se
pozná příští rok.
Vedle sportovní činnosti, která je hlavní náplní a posláním této organisace vyvíjel Sokol
také činnost kulturní a brigádnickou. Při zvelebování svého areálu odpracovali členové 760
hodin. Ocenění zaslouží dvacet sportovců, kteří darovali svou krev – bezplatně. Celková
dobrá činnost organisace byla oceněna 3. místem v soutěži složek MVNF.

Zahrádkáři.
Měl bych napsat – spali na vavřínech, i když to tak docela není pravda.
Pro své členy pořádali přednášky a uskutečnil se zájezd do Věžek. Jinak úkoly z MNV –
sušárna ovoce, moštárna a další zůstávají stále jen na papíře.

Požárníci.
Mají 76 členů, z toho do 18 let 9 členů a v základní vojenské službě jsou čtyři členové.
Mládež do 15-ti let je organisována v kroužku mladých požárníků.
Výbor se za rok sešel 10x, konaly se pouze 3 členské schůze. Hlavní úkoly organisace –
prevence, represe a výcvik, práce s mládeží jsou plněny, což dokazují konkretní výsledky.
Do preventivní činnosti se zapojilo 30 členů, kteří prohlédli 425 domů, což představuje
270 brigádnických hodin. Na úseku represe a výcviku udělali požárníci kus poctivé práce.
Absolvovali soutěžní výcvik pro zásah, námětová cvičení a propagační cvičení v Uh. Brodě
při příležitosti 105. výročí požárního sboru v Uh. Brodě. Zúčastnili se soutěží – v Častkově,
kde z 31 družstev byli 22, ve Véskách z 15 byli 12. Úsek práce s mládeží zaznamenal oživení
činnosti tím, že se podařilo obnovit klub mladých požárníků. Jsou vytvořena dvě družstva –
mladší a starší žáci.
Také dorostenci se zúčastnili soutěží v rámci okresu.
Z další činnosti zaznamenávám:
-

brigádnickou při údržbě zbrojnice – 112 hodin

-

sběr šrotu – 150 hodin a 53 centů

-

údržbu výstroje, výzbroje – 230 hodin

-

pomoc zemědělcům – 53 hodin

-

8 dárců krve

Každý, kdo si tyto řádky přečte uzná, že se požárníci činili, ale kdo zná naši obec ví, že ke
spokojenosti je třeba ještě hodně vykonat.

Český svaz žen.
Organisace svazu žen patří už řadu let do popředí mezi složkami NF. Bylo tomu tak i
letos.Organisaci řídí 13-ti členný výbor a 3 členky revizní komise. Je organizováno 100
členek. Jejich činnost byla značná a zaslouží uznání. Zvláště zorganizování masopustního
průvodu a tradičních „Šibřinek“ bylo příkladné. Vtipné nápady při volbě masek, kázeň
v masopustním průvodu, to všechno ženy ctí. Z dalších vydařených akcí zaznamenávám kurz
studené kuchyně a stolování, který pomáhal organizovat i dohlížecí výbor Jednoty. Rovněž
spolupráce se sborem pro občanské záležitosti při vítání dětí do života, slibu pionýrů je chvály
hodná. Při zvelebovacích pracích v obci odpracovaly 600 brig. hodin.
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Český červený kříž.
Školení o poskytování první pomoci, organizování dárců krve, přednášky lékařů, péče o
přestárlé občany, to byla hlavní náplň práce této organisace.
Z další činnosti uvádím:
-

prohlídku veřejných studní, popis zaslán na okresní hygienickou stanici

-

rozprodej 500 ks losů ČSČK

-

kontrola a doplňování lékárniček v KD, na MNV a na hřišti

Práce této nevelké organisace je drobná, ale velmi potřebná. Lze si jen přát, aby nikdy
neochabla.

Myslivecké sdružení.
Šumicko-Rudické sdružení Končiny má 38 členů, 17 ze Šumic a 16 z Rudic.
Obhospodařují 2 069 ha půdy, z toho 360 ha lesa. Zlí jazykové jim říkají „ozbrojení
brigádníci“ a něco na tom je. Na jednoho z nich totiž připadá 78,5 odpracovaných
brigádnických hodin, čímž se nemůže pochlubit žádná jiná organisace.
Největším problémem, který MS řeší již několik let je stav zvěře na svěřeném katastru.
Rok od roku klesá počet bažantů, jen málo se zlepšil stav zajíců a na stejné úrovni je stav
srnčí zvěře. Podle t. zv. operativního odhadu žije v honitbě asi 62 ks srnčí zvěře, 130 zajíců a
105 bažantů. Velké starosti působí myslivcům poměrně velký počet škodné, hlavně dravců,
kteří jsou hájeni a svůj podíl na ztrátách zvěře mají i lišky, toulavé kočky a psi.
Letos myslivci zastřelili celkem 21 ks srnčí, 53 bažantů a 2 kňoury.

Dechová hudba Olšavanka v NDR.
V říjnu se vrátila z týdenního zájezdu do NDR naše dechová hudba. Byla zde hosty
městečka Oscherstebenu nedaleko Magdeburku. Vyhrávala zde při oslavách 32. výročí vzniku
NDR. Tento státní svátek slaví naši sousedé v NDR daleko okázaleji, než třeba my slavíme 9.
květen. V NDR již několik dnů před 7. říjnem se konají slavnostní schůze a oslavy ve všech
větších podnicích, spojené se zábavou a tancem.
Jsou zde vyhonocováni a poměrně značně odměňováni nejlepší pracovníci, jsou předávána
čestná uznání jednotlivcům i kolektivům. Olšavanka vyhrávala na dvou takových schůzích.
Letos byly v NDR spolu s hudebníky také jejich manželky a přítelkyně, které si
pochopitelně nenechaly ujít návštěvu obchodních domů v Drážďanech, Halle a dalších
městech a vůbec jim nevadilo, že se všude mluvilo jen německy.
Zájezd skončil, ale zůstala dobrá propagace české lidové hudby v NDR, vznikla nová
přátelství mezi lidmi dvou zemí.

Výstava.
V prostorách KD byla ve dnech 12 a 13.12. uspořádána výstava výtvarných prací našich
občanů a to:
Zdeňka Vlčka
Oldřicha Páleníčka
Stanislava Žampacha
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Tři tvůrcové, tři různá pojetí malby. Zatímco nejstarší z nich, Zdeněk Vlček vystavoval
realistické obrazy na motivy Šumic, ale také přírody a jiných míst naší vlasti, oba mladší
tvůrci se představili s docela odlišným pojetím, také velmi zdařilým. Zdeněk Vlček daroval
obrazy s šumickými náměty MNV se slovy: „Z úcty ke své rodné obci daruji tyto obrazy
národnímu výboru k výzdobě budov občanského vybavení.
Výstava měla u našich občanů mimořádný ohlas a zasloužený obdiv. Uznání zaslouží
rovněž organizátoři této akce – členové kulturní a školské komise.

„Bleší trh“.
Pod tímto pseudonymem se ve vestibulu KD prodávalo především sportovní zboží,
převážně dětské. Prodávajících bylo možná víc než kupujících, ale to nic nemění na
skutečnosti, že tato užitečná akce začíná i v naší obci zapouštět své kořeny. Patronem
tentokráte byli členové sdružení rodičů a přátel školy.

Kulturní dům.
Kulturní dům má vlastní kroniku, proto o něm řeč nebude. Chci výčtem akcí v něm
konaných uvést jakési jeho využití a zároveň mít nějakou srovnávací tabulku pro příští léta.
10. 1. 1981 -

Myslivecký ples, hudba ČSAD z Uh. Brodu

14. 1. 1981 -

ZDŠ, SRPŠ - Výchovný koncert LŠU z Bojkovic k 57. výročí úmrtí
V. I. Lenina

17. 1. 1981

-

Ples pracujících, hudba Olšavanka

24. 1. 1981

-

Mládežnický ples, hudba Experiment z N. Města n. V.

7. 2. 1981

-

Ples požárníků, hudba Olšavanka

13. 2. 1981

-

Rodičovský ples, hudba Horalka z Bojkovic

22. 2. 1981

-

Dětský maškarní karneval, hudba Olšavanka

27. 2. 1981

-

Výroční schůze JZD Uh. Brod. Zde vystoupily soubory:
Šablička a Rozmarýn, hrála Olšavanka

28. 2. 1981

-

Šibřinky, průvod masek, pořadatel ČSŽ, Olšavanka

8. 3. 1981

-

Oslavy MDŽ, kulturní program dětí MŠ a ZDŠ, Olšavanka

12. 3. 1981

-

Oslavy MDŽ, pořadatel JZD Uh. Brod, v programu vystoupil
národopisný soubor Světlovánek

13. 3. 1981

-

Veřejná schůze, kulturní program ZDŠ, organizoval MNV,
ZO KSČ, MVNF; prodejnán socialistický závazek, vyhodnocena
soutěž složek MVNF.

3. 4. 1981

-

Sokol – taneční zábava, hudba „KASIOPEA“.

11. 4. 1981

-

ČSŽ, OB – divadelní představení SSŽ z Horní Sůče s názvem
„Nemorálný príbeh“. Hráno v rámci družby obou obcí.

19. 4. 1981

-

SSM – Velikonoční zábava, hudba „SPEKTRUM“.

2. 5. 1981

-

MNV, ZO KSČ, NF – Družební setkání představitelů obou obcí
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Šumice – Horní Súča
8. 5. 1981

-

ZO KSČ, MNV, MVNF – Předvolební schůze občanů.

9. - 10. 5. 1981

- Výstava o činnosti složek MVNF za období 1976 – 81.

16. 5. 1981

-

Sokol – taneční zábava, hudba „WEGA“.

26. 5. 1981

-

Sociální komise MNV – Beseda s důchodci – program:
- kulturní vložka žáků MŠ a ZDŠ
- beseda s lékařkou, MuDr Exnerovou
- vystoupení představitelů MNV
- celovečerní film

5. - 6. 6. 1981 -

Volby do zastupitelských orgánů

3. 7. 1981

-

Ustavující schůze MNV

26. 7. 1981

-

Družební setkání sportovců, Šumice – H. Súča, hudba „LUNA“

22. 8. 1981

-

Setkání ročníku 1921 – 60 –

11. 9. 1981

-

TJ Sokol – předhodová zábava, hudba „KASIOPEA“

12. 9. 1981

-

13. 9. 1981

-

"

hodová zábava, hudba „HORALKA“

" hodový kulturní program, vystoupení národopisného souboru
Světlovan z Bojkovic

25. 9. 1981 -

ZO KSČ, MNV, MVNF – Veřejná schůze občanů

25. 10. 1981 -

OB – vystoupení národopisného souboru „OLŠAVA“ z Uh. Brodu
s programem: V Uh. Brodě na rynečku.

24. 10. 1981 -

SSM – taneční zábava, hudba „WEGA“.

5. 12. 1981

OB – divadelní představení ZKP z Uh. Brodu s názvem:

-

„Mrtvý přišel na návštěvu“.
12. – 13. 12. 1981 -

KŠK, OB – Výstava obrazů našich rodáků; Zdeňka Vlčka, t. č. žije
v Gottwaldově, Stanislava Žampacha, t. č. v Uh. Brodě a Oldřicha
Páleníčka.

13. 12. 1981 -

Komise pro mládež a tělovýchovu uspořádala tělovýchovnou akademii
za spoluúčasti MŠ a ZDŠ.

31. 12. 1981 -

Svazarm – Silvestrovská veselice, hudba Olšavanka.

Škola a učitelé.
Naše škola má letos 13 tříd a v nich 317 žáků. O výuku se staral tento učitelský kolektiv:
Jančářová, Hasoňová, Haluza, Slavíčková, Surá, Mečiarová, Nováková, Novotná, Babula,
Matějík, Pšurný, Krahulová, Dvořáčková, Mácová, Gabrhelová, Michalcová, Šidlo,
Páleníčková. Při hodnocení prospěchu a chování žáků bylo konstatováno, že všichni žáci
prospěli, 69 z nich s vyznamenáním. Za dobrou práci ve škole, vzorné chování a reprezentaci
školy byli vyhlášeni tito nejlepší žáci:
1. A

Krhůtek Michal

5. A

Horecký Luděk

1. B

Páleníček Jan

5. B

Kolínková Miroslava
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2.

Dvořáčková Pavlína

6. A

Ťulpíková Michaela

3.

Dvořáčková Leona

6. B

Malcová Petra

4.

Kramný Lubomír

7. A

Juřeníková Lenka

7. B

Tlachová Leona

8. A

Dvořáčková Věra

8. B

Pomykalová Monika

Všichni žáci obdrželi od vedení školy diplom a knihu. Ze školy vychází celkem 39 žáků.
Jejich rozmístění je následující:
17 jde na studia středních škol
22 jde do středních odborných učilišť
9 je nezařazeno a pokračuje ve studiu 9. třídy v Bojkovicích.
Podrobně je činnost školy popsána ve školní kronice.

IX. Zábavy, sport, zdravotnictví.
Konalo se celkem 5 plesů a maškarní ples na závěr sezony, 8 tanečních zábav včetně
silvestrovské. Základní rozdíl byl v tom, že mládež velmi málo navštívila plesy, kde hrály
dechové hudby, zatímco na ostatních zábavách hrály kapely současnou moderní, tendenční
hudbu a také je ponejvíce navštívili převážně mladí lidé.
Sport v obci nedoznal žádné změny, pouze u svazáků se utvořilo družstvo kopané se
jmenem „Skalka“. Ve zdravotnictví nenastaly žádné změny.

Kino.
Kino si udržuje svoji úroveň. Ročně je to kolem sta představení. Průměrná návštěvnost asi
80 diváků. Roční tržba asi 31 000 Kčs.

X. Pohyb obyvatelstva.
Narodilo se celkem 24 dětí, 13 chlapců a 11 děvčat.
Zemřelo 25 občanů, z toho 11 mužů.
Přistěhovalo se 28 občanů.
Odstěhovalo se 29 občanů.
Počet obyvatel k 30. 12. 1981 – 1813.
Sňatky: uzavřeno celkem 19 sňatků, z toho 15 se opakovalo v kostele.
Zlaté svatby se konaly dvě:
Jančařík Martin a Františka, č. p. 236
Vaculín František a Františka, č. p. 321
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Závěr
Rok 1981 byl pro naši obec úspěšný. Získala ocenění na úrovni vlády ČSR, titul „vzorná“;
podařilo se vydat knihu o naší obci, splněn byl volební program.
Lze si jen přát, aby se zlepšila ekonomická situace v celé naší zemi, aby nedocházelo ke
zdražování, aby se zmírnilo mezinárodní napětí, aby mír a pokoj vládl světu. To jsou záruky
spokojeného života všech lidí a také naší obce.

Obsah zápisu:

V Šumicích 31. 8. 1982.
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-

Úvod

379 – 384

-

MNV

385 - 386

-

Počasí, úroda, JZD

387 - 388

-

Průmysl, obchod, služby

388 - 389

-

Úpravy obce
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-

Veřejný život

391 - 410

-

Politický život, škola, NF

411

-

Zábavy, sport, matrika

412

-

Závěr

Zapsal: Žampach Jaroslav, kronikář
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Rok 1982.

Obec Šumice na II. místě.
Usnesením rady ONV č 299-01 byly zveřejněny výsledky socialistické soutěže NV okresu
Uh. Hradiště za rok 1982. Naše vzorná obec se umístila v kategorii obcí do 2 500 obyvatel na
čestném 2. místě za Bánovem. Obec obdržela za toto umístění Čestné uznání rady ONV a
peněžitou odměnu 20 000 Kčs
Tento úspěch nás všechny zavazuje k tomu, abychom ještě více vystupňovali iniciativu
našich občanů, udrželi si toto vysoké hodnocení a pokusili se o to, abychom si příští rok
pořadí s našimi bánovskými sousedy zaměnili.
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I. Místní národní výbor
1.

Ve složení MNV nenastala žádná změna.

2.

Naše obec se má údajně slučovat s Rudicemi a Nezdenicemi. Podle posledních
informací má k tomu dojít k 1. 1. 1986.

3.

Počet zaměstnanců, umístění MNV, úřední hodiny jsou bezezměny. Změna nastala
pouze u správce MNV, kde místo paní Dvořáčkové nastoupila Eva Tlachová. Do funkce
topiče a řidiče nákladního automobilu nastoupil František Minarčík.

4.

Činnost MNV. Práci MNV řídí Rada, jejichž 11 členů se scházelo pravidelně 2x
měsíčně, aby rozhodovali o řešení hlavních úkolů naší obce, aby zajišťovali plány pro
budoucnost. Z hlavních bodů jednání zaznamenávám:
Ochrana životního prostředí – při MNV je jmenována komise, která má řešit problémy
s tím související. Jedná se především o:
-

projekt ozelenění obce, zrušení předzahrádek

-

skládky v obci

-

využívání pitné vody z 5-ti obecních studních, opravu studánek u Kubáňů a
JZD (Korábek).

-

osázení vybraných častí pozemků JZD okrasnými i ovocnými stromy

-

využití ladem ležící půdy

Závěry 4. zasedání ÚV KSČ na podmínky obce –
-

věnovat velkou pozornost zásobování obce. Nedopustit, aby určití občané
skupovali ve velkém základní potraviny a vytvářeli tak předpoklady pro paniku

-

zajistit maximální využívání zemědělského půdního fondu

-

zajistit odprodej ovoce, zeleniny a hospodářských přebytků v prodejně
potravin

-

zajistit sběr kovového šrotu, papíru a textilu. Naše obec má pro tento rok úkol:
41 tun železného šrotu
30 " papíru
3 tuny textilu

Ceny vykupovaného odpadu jsou tyto: papír a textil 0,80 Kčs za 1 kg;
akumulátorové baterie 4 Kčs za 1 kg; olovo 5 Kčs za 1 kg.

Mládež v obci, její podíl na budování a zvelebování.
Rada se zabývala zapojením všech mladých občanů, nejen členů SSM a hledala odpovědi
na tyto základní otázky:
-

proč velký počet mladých občanů stojí mimo veřejný život

-

proč klesá počet mládeže na kulturních a společenských akcích

-

proč mládež nemá vlastní kroužky zájmové činnosti
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-

jak využít umu mladých lidí pro práce v obci

Rada zhodnotila úroveň zájmové umělecké činnosti. Vzala na vědomí zprávu kulturní a
školské komise, že v současné době pracuje v obci pouze dechová hudba Olšavanka. Ocenila
skutečnost, že byl založen dětský taneční kroužek „Dřinky“ a vyslovila poděkování kolektivu
vedoucích – Fr. Hanákové, Fr. Živnéřovi, Marii Petrkové, Janu Bláhovi, Jitce Kalousové,
Petru Hřibovi a Aleně Tlachové.
Z dalších významných jednání uvádím:
1. Stavba televizního převaděče.
Se správou radiokomunikací projednala Rada stavbu převaděče na našem katastru. Jedná
se o finanční náklady asi 500 tisíc. Stavba byla zařazena na rok 1984.
2. Využití bytového fondu.
Podle výsledku prověrky je v naší obci celkem neobydleno 24 domů. U 12-ti z nich se
počítá s obnovou, zbytek je určen k demolici.
3. Problémy školy.
Na společném zasedání s učitelským sborem byly projednány tyto problémy:
-

rekonstrukce tělocvičny

-

založení pěveckého kroužku

-

chování dětí na veřejnosti (zdravení starších občanů, i učiteli)

-

využití volného času dětí

-

přístavba ZDŠ

-

účast dětí a učitelů na veřejných akcích

4. Perspektiva budování obce.
Pro léta 1985 – 1990 se žádá po ONV zařadit do plánu:
-

stavbu smuteční obřadní síně

-

dům služeb včetně pošty

-

stavbu tělocvičny

-

nástavbu stávající budovy požární zbrojnice na novou obřadní síň

Inventarizace majetku MNV.
K 1. 1. 1982 vlastní NV tento majetek:
Cesty, mosty ve výši

4 799 000 Kčs

Kultura – budovy a zařízení

1 364 000

"

Školství – budovy, zařízení

6 934 000

"

Správa MNV, budovy, zařízení

1 731 000

"

Služby, budovy a vykoupené domy

997 000

"

Veřejné osvětlení, kanalizace

480 000

"

16 305 000

"

971 000

"

Hodnota základních prostředků celkem
Drobné krátkodobé předměty
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Ostatní

600 000

"

17 876 000 Kč

Majetek celkem

Finanční hospodaření
S ohledem na skutečnost, že členění finančního hospodaření je značně rozsáhlé, uvádím
pouze zásadní položky výdaje.
Název

Provoz mateřské školy
Provoz ZDŠ

plán

skutečnost

64 000 Kčs

67 215 Kčs

474 000 "

Provoz kult. domu

485 453 "

0

MNV

153 000 "

Místní hospodářství

63 357 "
187 830 "

0

Veřejné osvětlení

44 922 "

33 000 "

22 856 "

Výkup rod. domku č. 227

-

95 600 "

Úhrada za pozemky pro řadovku

-

9 823 "

Nákup auta V3S

-

15 000 "

Komunikace

455 000 "

450 407 "

Přístavba ZDŠ

900 000 "

971 739 "

Příjmy celkem

2 498 323 Kčs

Výdaje celkem

2 480 524 Kčs

Zůstatek

9 800 Kčs

II. Průběh roku, počasí, úroda.
Počasí lze hodnotit jako málo stálé, mírná zima, rok ani suchý ani mokrý, něco mezi
těmito póly. V prvních zářijových dnech vystoupila teplota na +26°C, což je nebývale vysoko.
Zvláštních škůdců nebylo. Jen velké množství vos
Úroda na polích byla průměrná. Byla velká úroda jablek a ovoce vůbec.
Také úroda na zahrádkách byla pěkná. Poprve se sekla tráva na stráních zv. Čupa. Sena
bylo opravdu dost. Byla nižší úroda cukrové řepy.

III. Jednotné zemědělské družstvo.
Letos uvádím pouze přehled výsledků hospodaření, protože podle dohody popisuje
podrobně činnost družstva kronikář v Uh. Brodě.
Výroba obilovin – průměrný výnos 4,11 t/ha
Cukrovka – výnos 380 q/ha = 84% plánu
Hrubá rostlinná produkce: plán 19 490 000
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skutečnost 18 912 000 = 98,76%
Ve srovnání s rokem 1981 je to více o 2 872 000 = + 17%
Užitkovost dojnic je 3 744 l mléka na dojnici a rok.
Šití rukavic – plán

6 500 000 Kčs

skutečnost 7 001 600 Kč
Ceny a náklady – přehled
pšenice

1 580 Kčs/ 1 tunu

ječmen

1 380

"

826

"

řepka

4 000

"

2 773

"

314

"

432

"

cukrovka

1 266 Kčs

mléko

3,74 Kčs za 1 l

3,35 " - ztrátové

vejce

0,32 Kčs za 1 kus

0,72 " -

skot

20,78 Kčs za 1 kg

21,24 "

prasata

16,17 "

11,44 "

jatečná drůbež

15,95 "

14,70 "

"

Další údaje –
Členů 393 (208 žen, 40 důchodců)
Rekreace se zúčastnilo 60 členů, zájezdů 410 členů, do zahraničí vycestovalo 85
členů.
Závodní kuchyň vaří 550 jídel denně.
Do socialistické soutěže je zapojeno 13% členů. ZO SSM má 39 členů.
Dluhy v 7. pěliletce
Výroba obilí

1 507 t

Cukrovka
Přebytky:

550 t

jateční drůbež

7t

mléko

72 000 l

vejce

53 000 ks

Hodnocení farmy Šumice očima a řečí bývalého zaměstnance: neuvěřitelný nepořádek,
špatný stav budov, asi „to nemá pána“.

V.

Průmysl, státní a družstevní obchod.

Velaz, n. p
- je jediným podnikem v naší obci. Chovají se tu t. zv. laboratorní myši. Roční produkce
je 30 000 kusů, což činí 1 500 000 Kčs tržby. Je zde zaměstnáno 7 žen a 5 mužů.
Vedoucím je ing. Borák.
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Jednota
-

ve službách Jednoty nic nového, jen maloobchodní obrat poněkud roste:

prodejna

plán MO

skutečnost

%

Potraviny

5 740 000 Kčs

5 903 760 Kčs

102,8

Maso

1 508 000 "

1 668 485 "

110,6

Textil

1 293 000 "

1 232 675 "

95,3

Průmyslové zboží

1 864 000 "

1 932 600 "

103,7

Pohostinství

1 447 000 "

1 571 000 "

108,5

12 308 520 Kčs

103,85%

Celkem

11 852 000 Kčs

Pěstitelská pálenice
-

vedoucí Martin Bartoš. Obsluhu tvořili: Trchalík Josef, Horecký František, Bartoš
Václav. Napálilo se asi 17 045 l destilátu v celkové částce 1 500 000 Kčs. Slivovice
měla dobrou kvalitu.

VI. Úpravy obce.
Nová cesta
V trase Nad mlýnem se občané dočkali nového povrchu na stávající prašné cestě. Černý
„koberec“ z obalované drti zdobí povrch jmenované vozovky od příjezdu u Pipalů až po
konec řádku u jmenovců Tlachových.

Přístavba školy.
Pavilon „C“ ukončen a předán do užívání žákům. Je tam sice ještě hodně práce, ale děti už
nemusí dojíždět do Rudic, zlepšilo se stravování i personál kuchyně. Přístavba pokračuje
budováním kotelny.

Oplocení Jednoty.
Za místním pohostinstvím a prodejnou potravin vzniklo několikatisícové dílo. 20 m zdi
z bílých cihel na betonové podezdívce se železnými pilíři tu ohraničilo prostranství Jednoty
od volných ploch. Velká ocelová vrata účelně a vhodně obě plochy rozdělují. Na vybudování
se nejvíce podílela vedoucí potravin – Žampachová Marie, dohlížecí výbor – jako pilní
brigádníci.

Doprava.
V souvislosti s úspornými opatřeními pohonných hmot ve veřejné dopravě, byly zrušeny
autobusové linky, které lze nahradit železniční dopravou. U nás to byly autobusové spoje ráno
v 5.00 do Uh. Brodu a zpět v 14.30.

Výstavba bytů.
Byly kolaudovány dva nové rodinné domy. Jedná se o č. p. 483 – Jaroslav Bachůrek a č.
p. 484 – Josef Dvořáček. V trati Nad mlýnem pokračovala výstavba řadových rodinných
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domů. Zatím se uvažuje 3 x 6 domů. Začala se rovněž zástavba některých ploch – proluk
přímo v obci.

VII. Veřejný život.
37. výročí osvobození obce
– se tentokráte konalo v sobotu. Tradičního průvodu obcí, položení věnců na hrob padlých
vojáků, se letos zúčastnilo méně občanů i dětí. Dechová hudba Olšavanka doprovázela oslavy
ráznými pochody i hymnami.

65. výročí VŘSR
– lampionový průvod žáků ZDŠ, dětí MŠ doprovázela dechová hudba Olšavanka a malá
skupina dospělých občanů. Předseda odbočky č.-sovětského přátelství Juřeník Zdeněk
v krátkém projevu zdůraznil význam oslav VŘSR pro naši republiku a světový proletariát
vůbec.
Vyzdvihl současné úsilí Sovětského svazu o zachování míru ve světě. Dechová hudba
ukončila oslavu inernacionálou.

Svazarm.
112-ti členná branná organizace pracovala i v letošním roce dobře i když některé její sekce
se vinou neodpovědných funkcionářů dostaly do stagnace.
Střelecký klub – vedl Pavel Šmíd. Klub má 47 členů a je nejpočetnější sekcí organisace.
Kromě pravidelné práce s mládeží uspořádali jako každoročně střeleckou soutěž o přeborníka
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obce, střelecké závody na počest „Vítězného února“ a květnových dnů osvobození. Účast
soutěžících byla potěšitelná – 28-26-34 členů.
Automotoklub – stagnoval vinou vedoucího, který si neplnil své povinnosti.
Klub sběratelů plastik. modelů – je nejmenší, má pouze 8 členů, udržuje spolupráci se
sběrateli v Uh. Brodě. Vedoucím je Jiří Kubec z Uh. Brodu.
Letecko-modelářský klub – má evidováno 22 členů; vedoucí Milan Jančář odešel na studia.
Úspěšně ho nahradil Milan Surý. Pracují pravidelně, schází se každý týden.
Kynologický klub – má 12 členů, pracoval pod vedením Staně Krátkého. Jejich úspěchem
bylo, že se jim podařil výcvik 4 psů.
Z výsledků práce celé organizace stojí za zaznamenání:
-

odpracovali 540 brigádnických hodin při údržbě vlastních zařízení a 40 hodin
na přístavbě školy

-

na Fond solidarity odeslali 200 Kčs

-

uspořádali „Jozefovskou“ zábavu

-

při všech svých akcích vzorně spolupracovali s žáky ZDŠ

-

soutěží o titul „Vzorná organizace II. stupně“.

VIII. Politický, kulturní vývoj, rozvoj školství.
Vliv KSČ.
Uplatnit vliv na celou veřejnost je věcí stále složitou. Poměrně malá členská základna
stranické organizace to nemá v naší obci jednoduché. Proto také jdou komunisté osobním
příkladem při budování naší obce, společně, ne dlouhými projevy, ale konkretními činy
získávají spoluobčany. Celý agitační kolektiv spolu s poslanci 2x ročně navštívil naše občany,
pozval je na směny Národní fronty, na veřejné schůze, prostě agitoval.

Veřejné schůze.
Jarní i podzimní veřejná schůze měly jeden společný ráz – velmi bohatou obsahovou
náplň, slavnostní charakter a nízkou účast veřejnosti, i když účast 180 občanů není nejhorší.
Všechny výbory složek NF se do příprav a jednání aktivně zapojily. Veřejnost byla
seznámena se všemi zásadními problémy obce, byl řečen způsob řešení výstavby, ochrany
životního prostředí, soutěže i kulturního vyžití. Přál bych si, aby naši občané alespoň 2x ročně
si udělali čas na řešení věcí společných.

Čestné uznání.
Při plenárním zasedání 28/5/82 předal tajemník ONV – s. Marvan představitelům naší
obce čestné uznání III. třídy ONV za dobré výsledky práce MNV v roce 1981.

Nepodařené divadelní představení.
Hodně se hovořilo a hlavně oprávěně kritizovala úroveň divadelní hry, kterou našim
divákům předvedl dramatický soubor ZKP Sigma Olomouc – Chudák manžel. Pořadatel OB
se nechala stejně jako 120 přítomných diváků zaskočit zvučným jménem souboru. Odcházeli
jsme zklamáni výkonem herců, režií, ale hlavně přemodernizovanou výpravou.
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Osvětová beseda se již podruhé přesvědčila, že pro naše náročné obecenstvo musí hry a
programy velmi pečlivě vybírat. Společnou nespokojenost s vystoupením souboru tlumočil
vedoucímu souboru předseda MNV s. Bradáč ihned po skončení představení a můžeme věřit,
že si hlavně režisér souboru uvědomí, že diváckou úroveň v naší obci a na vesnici vůbec,
nelze podceňovat.

Socialistický svaz mládeže.
Nerad to píši, ale činnost SSM měla sestupnou tendenci. Přesto, že se konal III. sjezd
SSM, přesto že je v obci řada příležitostí, kde se mohou svazáci zapojit – zvelebování
klubovny, přístavba ZDŠ, sportovní oblast, jsou výsledky chudé.
Rovněž politické vzdělávání svazáků plně nesplnilo očekávání. Navštěvovalo je pouze
65% členské základny.
Malá účast členů byla také na výborových i členských schůzích. Veškerá činnost spočívá
na malém počtu „tahounů“. Aby se situace zlepšila bude nutné aktivizovat celou členskou
základnu. Jen tak bude možné vrátit svazáckou organizaci na výsluní složek MVNF.

Český svaz protifašistických bojovníků
40. výročí vyhlazení českých obcí – Lidic a Ležáků – fašisty stále varuje. Mezinárodní
situace se od nástupu nového prezidenta USA – Ronalda Regana neustále zhoršuje.
Proto se členové SPB zaměřují ve své práci především na výchovnou činnost, při které je
zdůrazňována nesmyslnost válek. Působí především mezi mládeží na škole. I když má
organizace jen 19 členů, její činnost je stále potřebná.

Český svaz žen.
Stav členské základny se zvýšil na 108 členek. Jako u jiných složek i zde spočívala tíha
veškeré činnosti na těch členkách, které byly u všeho, na brigádách, při spolupráci se Sborem
pro občanské zaležitosti, zájezdu, přednáškách; všude. ČSŽ udržoval rovněž družební styky
s Horní Sůčou. Výsledky práce: nasbíráno 1469 kg papíru, 157 kg textilu
Na přístavbě ZDŠ odpracovaly ženy 143 brig. hodin
Na úpravách zeleně a předzahrádkách odpracovaly 2 200 hodin. Pravidelně se členky ČSŽ
zúčastňují vítání dětí do života a předávají jim malé dárky.
V říjnu se uskutečnilo setkání se zástupkyněmi H. Sůče. Ženy zde projednaly daší rozvoj
spolupráce na rok 1983.

Spotřební družstvo Jednota.
Jeho dohlížící výbor má nového předsedu, či lépe předsedkyni. Jmenuje se Zdeňka
Pavlištíková č. p. 346. Další členové DV:
František Hudeček

–

místopředseda

Jaroslav Žampach

–

hospodář

Ludmila Surovcová –

jednatel

Jarmila Suchanovská –

člen

Jiří Košiba

–

člen

Eva Šotová

–

člen
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Jaroslav Urbánek

–

revizor

Jidřich Kramný

–

revizor

Český svaz ovocnářů a zahrádkářů.
Členská základna této organizace neustále roste. Už 124 členů sdružuje. Pro letošní rok se
výbor organizace řídil ve své práci těmito zásadani:
1. Spolupracovat s MVNF a podřídit zájmy jednotlivců zájmům celé společnosti.
2. Organizovat pomoc našemu zemědělství a přispět svou činností k uspokojování
požadavků na dodávky ovoce a zeleniny na trh.
3. Prohlubovat občanské soužití.
Svým členům přidělil výbor celkem 3,5 ha půdy na t. zv. „Čupech“. Tato stráň byla
rozdělena na 36 parcel, každá o 9 arech. Výbor organizace převzal pro vybudování
víceúčelového zařízení (moštárna, vaření povidel) prostory bývalé norkárny JZD.
Pro své členy vyobjednal a prodal 609 kusů ovocných stromků za 11 518,- Do
socialistické péče převzal výbor pěstitelskou pálenici. Na brigádách odpracovali
zahrádkáři 566 hod. na přístavbě ZDŠ, na vlastních zařízeních pak 1 980 hodin. Na poli
kulturním uspořádal výbor zájezd na jižní Moravu a v měsíci červnu posezení u táboráku.

TJ. Sokol.
Rok 1982 byl významný především pro fotbalový oddíl, který oslavil 60. výročí založení
kopané. Vlastní oslavy se konaly po dva dny:
v sobotu 17. 7. – od 17.00 byla slavnostní schůze, na níž byli odměněni všichni hráči a
funkcionáři kopané. Od 19.00 byla taneční zábava při které hrála
Olšavanka.
V neděli 18. 7. -

fotbalové utkání žáků proti Sp. Uh. Brod
13.30 – slavnostní průvod obcí – pak oslavy na hřišti
14.00 – utkání dorostu se Sp. Uh. Brod
15.45 – utkání hráčů nad 40 let proti Sokolu Újezdec
17.30 – hl. zápas – Šumice – Slovácká Slávia Uh. Hradiště.

Historie šumické kopané do roku 1945.
Všechno začalo v roce 1922. Tehdy měli lidé jinší starosti než věnovat se novinovým
zprávám, či vyprávění občanů, kteří jezdili za prací do světa o nové hře pro dospělé, které se
říká fotbal a pochází až z Anglie.
Studentské mládí bylo však již tehdy progresivní a tak dva naši studenti – Ludvík Jahoda a
Jan Juřeník začali agitovat pro fotbal mezi svými vrstevníky.
Zájem by byl, nikdo však neznal pravidla a co hlavně – nebyl míč, do kterého se kope.
Oba jmenovaní studenti však dokázali přesvědčit profesora z Gymnázia v Uh. Brodě, že jim
na prázdniny roku 1922 zapůjčil „opravdický“ míč.
Hrálo se první utkání, hrál každý kdo přišel a po svém. Výsledek byl a je neznámý.
Podle vyprávění spoluobčanů, kteří pracovali v Trnavě a Žilině se začala formovat první
fotbalová jedenáctka. Na t. zv. „stržoch“ se pak hrálo první velké utkání. Na tomto plácku,
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který neměl ani poloviční rozměry dnešního hřiště nastoupili první šumičtí fotbalisté
k prvnímu fotbalovému klání. Byli to hráči:
Bartoš Tomáš (1905), Liška Josef (1907), Jančář Josef (1909), Fr. Jančář (1909) Bublík
Josef (1909), Bartoš Martin (1909); Hřib Fr. (1909), Havlíček Ota (1909), Jahoda Ludvík
(1909), Prachař Jan (1910), Dvořák Ludvík (1910), Jan Juřeník (1910).
Leta ubíhala, měnili se i hráči. Dosavadní hřiště „Na stržoch“ muselo ustoupit veřejným
zájmům a tak se fotbalisté stěhovali z místa na místo. Čupa, Kučný žlébek, Malé páté, tam
všude se hrával fotbal. Bylo to ovšem daleko od obce a tak se organizátoři rozhodli pro místo
„Na výpustě“. Aby se zde mohl hrát fotbal, to si vyžádalo velké množství práce. Přes celé
hřiště vedl půldruhého metru široký a asi půl metru hluboký járek, který bylo třeba zavést,
srovnat travnatou plochu, která byla narušena vyrytými drny, jež občané používali
k obkládání hrobů na nedalekém hřbitově. K provedení těchto prací byly jen lopaty a kolečka.
Tato práce se udělala zadarmo, ale potřeba peněz se stále stupňovala. Snem každého hráče
bylo mít dres a kopačky. Dosud se hrávalo v košilích, nebo bez, trenýrky někdy nahradily
podvlékačky vyhrnuté pod kolena. Samozřejmě, že k tomu byly výhrady maminek či
manželek. Byly to výhrady oprávněné – jednak proto, že se rychle opotřebovaly a také proto,
že hřiště bylo celý týden pasinkem dobytka a jen v neděli hřištěm. Tak si dovede každý
představit, jak taková košile a trenýrky po zápase vypadaly.
Až přišel rok 1930. V hospodě u Tlachů byl uspořádán první „Sportovní ples“. Návštěva
byla velká a tak čistý zisk byl 600 Kčs. Z těchto peněz bylo zakoupeno bílé a červené plátno a
paní A. Jančářová, maminka Mikuláše a Františka Jančáře ušila zdarma první „slávistické“
dresy. Ze zbytku peněz se postavily skutečné branky a činnost započala na vyšší úrovni.
K utkání se hráči převlékali pod vrbami, zápasy byly pouze přátelské, protože nebyla
organizovaná soutěž. To vše trvalo až do roku 1939. V tomto roce byla v hostinci u Hřibů
ustavující schůze sportovního klubu.
Byl zvolen první výbor kopané, jehož funkce si rozdělili:
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Josef Lorenc

-

předseda

František Pilka

-

1. místopředseda

Antonín Jančář

-

2. místopředseda

Vladimír Bachůrek

-

jednatel

Josef Jančář

-

pokladník

Josef Juřeník

-

hospodář

Jan Juřeník

-

trener

Do sportovního dění se aktivně zapojil Ant. Novák, místní holič. Převzal funkci
pokladníka za Jančáře Josefa, který odejel pracovat mimo obec.
Mužstvo bylo přihlášeno do soutěže. V prvním utkání naši hráči porazili Havřice 2 : 1.
V tomto historickém utkání hráli tito hráči: Juřeník Josef, Tomek Alois, Milko Rudolf,
Šopík Rudolf, Bachůrek František, Kutnar František, Bartoš František, Vaculín František,
Hřib František, Volařík Ant. ml., Jančář Mikuláš, Lorenc Vlastislav, Chromek Jaroslav,
Novák Antonín, Hudeček František a Slíva Oldřich.
V letech 1943 – 44 se podařilo výboru sportovního klubu zajistit potřebný materiál na
stavbu „sportovních kabin“. Byla postavena srubová chata o dvou místnostech (domácí –
hosté), která sloužila kopané až do roku 1975.
První velkou překážku položili naší kopané němečtí fašisté, kteří zatkli, uvěznili a v roce
1943 popravili aktivního funkcionáře Mikuláše Jančáře. Dalším vězněným byl jednatel
Vladimír Bachůrek.
Konec okupace a porážku Německa přivítali nejen hráči a členové SK Šumice, ale všichni
občané. Otevřel se prostor pro skutečný rozvoj svobodné tělovýchovy a sportu.

Kopaná v letech 1946 – 1958.
Poválečná léta v naší obci byla velmi složitá. Začal se v základech měnit život pracujícího
člověka, zničené hospodářství volalo po pracovních silách, znovu otevřené školy dávaly
možnost studia. To bylo hlavním důvodem rozpadu mužstva. Navíc, poválečné politické boje
rozdělily obec do několika táborů. I v tělovýchově stály proti sobě dva tábory – Sokoli a Orli.
Každý prosazoval své zájmy, rozbila se potřebná jednota. Tak právě toto období 1946 – 52
hodnotím jako pasivní snahu o zachování kopané. Fotbal se hrával, ale bez výraznějšího
výsledku.
Na lepší časy se zablýsklo až začátkem padesátých let. V této době začal velmi aktivně
kopat dorost (ročníky 1934 – 36). V letech 1953 – 54 přišla řada hráčů a I. mužstva, které
hrálo v roce 1953 III. třídu.
Kádr hráčů tvořili:
Jaroslav Synčák (brankář), Ladislav Bachůrek, František Hladiš, ing. Stanislav Vaculín,
Václav Jančařík, Antonín Bublík, Josef Šuranský, Vojtěch Žampach, Ladislav Ondřej,
František Pilka, Jaroslav Krhůtek, ing. Ladislav Prachař, František Chmela, Stanislav
Dvořáček. Tento kádr doplnili František Mudrák, Stanislav Pilka, Jaroslav Omelka, Josef
Chmelina.
Sezóna 1957/58 přinesla naší kopané dosud největší úspěch. Byl to postup do II. třídy,
kterou tvořila mužstva okresů Uh. Brod, Gottwaldov a Uh. Hradiště.
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Kopaná v letech 1958 – 1982.
Jako na houpačce – tak se dá nazvat období let 1959 – 64. Mužstvo hrálo dobře jednu či
dvě sezony. Pak nastal obrat k horšímu a v říjnu 1960 došlo k události, která je dnes černou
skvrnou naší kopané. Při utkání se Sokolem Huštěnovice došlo k inzultaci rozhodčího.
Mužstvo bylo přeřazeno do nižší soutěže.
Osvědčené hráče nahradili další dorostenci: Juřeník Josef, Jar. Žampach, ing. Ivan Jančář,
Ludvík Volařík a další. Každým dalším rokem se výkon mužstva snižoval až v sezoně
1964/65 sestoupilo do IV. třídy. Po období stagnace se podařilo v roce 1969 postoupit zpět do
III. třídy a od sezony 1973/74 se trvale hraje na našem hřišti okresní přebor. Už devět sezon
se snaží mužstvo postoupit výš. Zda se to podaří, to ukáží další léta.
Jinak vykazovala tělovýchovná jednota celoročně činnost. Nejvíce práce bylo
s fotbalovým oddílem. Má v soutěži tři mužstva – žáky, dorost a muže. Neděli co neděli,
pěkně kolem dokola se hrál fotbal a s ním na padesát obětavých hráčů a funkcionářů věnovalo
svůj volný čas ve prospěch veřejnosti.

Škola a učitelé.
Ve školním roce 1982/83 navštěvovalo školu 334 žáků ze Šumic, Nezdenic a Rudic.
Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:
I. A

–

Bartošová Adéla

I. B

–

Synčáková Ludmila

II.

–

Kráčmarová Iva

III.

–

Dvořáčková Dagmar

IV.

–

Botlíková Jana

V. A

–

Kramná Martina

V. B

–

Pilátová Alena

VI. A

–

Bachůrek Pavel

VI. B –

Juráková Jitka

VII. A

–

Botlíková Marie

VII. B –

Ulek Jaroslav

VIII. A

–

Juráková Jarmila

VIII. B–

Pummerová Miluška

Na škole se podařilo založit dětský taneční soubor lidové umělecké tvořivosti, který nese
název „Dřínky“. V rámci družebních styků došlo k neformálnímu setkání žáků a učitelů naší
školy a Horní Sůče; uskutečnily se soutěže v branných disciplinách a stolním tenisu.
Rozmístění žáků z 8. tříd:
kolik

chlapci

dívky

Na gymnázia

6

4

2

Na střední odborné školy

9

3

6

11

7

4

Kam

Na učiliště s maturitou
Na vojenské školy

1

1

-

Do učebních oborů

26

15

11

3

-

3

Ostatní

Žáci a učitelé odpracovali na brigádách 3 350 hodin.
Sesbírali: 2 610 kg textilu
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3 785 kg papíru
Aktivně se zúčastňovali všech kulturně-politických akcí v obci.

Dětský národopisný soubor Dřínky.
Kolik radosti, spokojenosti a snad i hrdosti jsme prožívali při prvním veřejném
celovečerním programu dne 15. května, kdy v našem kulturním domě oslavil své narozeniny
soubor, jaký ještě nikdy v obci nepracoval. Radostí rozzářené oči 34 členů souboru,
maximální snaha o to, aby písničky zněly čistě a tanečky byly bez přešlapů; to vše bylo
odměnou naplněnému sálu tleskajících diváků.
Pragram připravili: Josef Bláha z Uh. Brodu, Františka Hanáková, Alena Tlachova, Marie
Petrkova, Petr Hřib a František Živnéř. Průvodní slova vypracoval a pořad režíroval –
Jaroslav Omelka.
První představení vystřídalo druhé veřejné vystoupení souboru dne 11. prosince za
spoluučinkování cimbálové muziky Lipina z Nivnice. Opět zněly sálem slovácké písničky a
byla zatačnena tři taneční pásma. Bouřlivý potlesk svědčil o tom, že vystoupení se líbilo.
Velkým úspěchem je skutečnost, že pro toto vystoupení měli vedoucí souboru již 51 členů.

Dechová hudba Olšavanka.
Každý pátek se pravidelně schází více jak desítka nadšenců dechovky – členové
olšavanky. Po celý rok hráli pro potěchu publika, na tancovačkách, na veřejných oslavách, ale
i při cestách posledních. Olšavanka zůstává jediným kulturním souborem obce.

Z tabule cti.
Na tomto čestném místě se v průběhu roku objevila jména těchto občanů:
Milada Ondřejová – narozená 23. 2. 1939. Je příkladnou funkcionářkou MVNF, kde
zastává funkci předsedkyně ČSŽ.
Ing. Ladislav Prachař – narozen 31. 8. 1935. Již 18 let zastává funkci poslance ONV, je
členem rady ONV, významně se podílí na budování a zvelebování naší
obce.
Josef Horňák

– narozen 9. 2. 1932. Je obětavý, dlouholetý funkcionář TJ Sokol
Šumice; zastává funkci pokladníka.

František Bachůrek – narozen 3. 10. 1920. Je vyhodnocen jako dlouholetý člen a obětavý
funkcionář mysliveckého sdružení Končiny a za budování
socialistického zemědělství.

Zlato ani stříbro….
se tam nekutá, to vám zcela určitě a přesto se stráně podél řeky Olšavy, zvané Čupa, ldmi
jen hemžily. Co se tedy stalo, co bylo příčinou tohoto hemžení, této pracovní píle?
Jednotné zemědělské družstvo, které bylo až dosud majitelem této půdy a
neobhospodařovalo ji, předalo pozemek pro účely MNV. Tak se půda dostala českému svazu
zahrádkářů, který ji přidělil svým členům.
Lidé postupně celou plochu vyhrabali, ošetřili stromy, vysazují stromy nové.
Zlato ani stříbro se zde nekutá, to naši občané z této zanedbané stráně budují kvetoucí sad
pro užitek sobě a celé společnosti.
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IX. Zábavy, sport.
Jaké jsou zábavy mladých lidí?
Hodně slov již bylo řečeno i napsáno o tom, jaká je to dnes mládež, jak se neumí bavit,
atd. Zašel jsem se na jednu takovou zábavu podívat.
Bylo to v pátek, v kulturním domě, návštěvníci byli jen a jen mladí lidé, řekl bych do
dvaceti let.
Oblečení – děvčata i chlapci neměli společenský úbor, většinou rifle, svetříky, chlapci košile,
či lehké bundy. Tedy oblečení je značně prosté.
Tanec – je dán zřejmě hudbou. Tančí všichni pohromadě, taneční dvojice jaksi není vidět.
Tančící utvoří menší, či větší skupinu v kruhu a tak tančí každý s každým.
Chování – je zřejmě stejné jako vždy bylo. Jsou jedinci slušní, ukáznění, ale jsou také hulváti
i ožralové. Chování děvčat působí ve srovnání s generací jejich maminek poněkud okázaleji,
řekl bych, že se blíží chování chlapců. Velká část děvčat kouřila, což dříve nebylo.
Jinak jsem žádný rozdíl neviděl. Dnešní mladí lidé mají pochopitelně více peněz než před
léty jejich rodiče, takže se i více mohou dovolit. To ovšem mohou ovlivnit jedině rodičové.
Jiná doba, jiná hudba, jiná zábava.

Hodové slavnosti
Pátek – sobota – neděle. Tak se letos hodovalo. Pořadatel Sokol Šumice připravil
návštěvníkům tři večery dobré zábavy, každý si mohl vybrat. V pátek hrála beatová skupina
Kasiopea, v sobotu dechová Horalka a v neděli cimbálová muzika z Bojkovic.
Kolotoče, střelnice i houpačky pro děti i mládež byly rozmístěny u starého MNV i před
pohostinstvím. Do slavnostního rámce vhodně zapadlo i mistrovské utkání mužů v kopané, ve
kterém naši hráči porazili Ostr. Novou Ves 4:2

Kopaná o postup.
Šumické fotbalové hřiště mělo svůj svátek. V sobotu 19. června se zde hrálo závěrečné
utkání okresního přeboru mužů mezi domácím Sokolem Šumice a Bílovicemi. Vítěz tohoto
utkání postupuje do I.b třídy. Hostům k postupu stačil nerozhodný výsledek. Naši hráči utkání
nezvládli a prohráli překvapivě vysoko 2:5. Asi 800 diváků, mezi nimi dobré 200 z Bílovic
bylo překvapeno výbornou kopanou, především hostujícího mužstva.
Sláva vítězům, čest poraženým! Za dva měsíce začne nový ročník okresního přeboru a
s ním i nové naděje.

Myslivecká společnost „Končiny“.
Méně lovu, více práce pro zachování drobné zvěře na katastru; tak nějak se dá velmi
stručně popsat činnost této organisace. Špatná je situace u bažantů, koroptví, kde za jeden rok
poklesly stavy o více jak 50%. Obdobná sitauce je u zajíců. Relativně je na tom dobře srnčí.
Co bylo uloveno:

22 ks srnčí zvěře

1 ks pes

2 ks kohout

3 straky

2 ks zajíc

6 sluk

4 ks lišky

7 holubů

343

1 ks kuna

8 kachen

12 ks kočka

2 šedivky

1 ks sele
Brigádnická činnost se soustřeďovala do těchto oblastí:
-

pro národní frontu

300 hodin

-

pro vlastní myslivost

660 hodin

-

na vlastní zařízení (chatu)

-

pro zemědělství

1570 hodin
150 hodin

Velmi vydařenou kulturní akcí byla myslivecká noc. Za zaznamenání rovněž patří
skutečnost, že pracuje kroužek „Přátel přírody, který navštěvuje 16 dětí

X. Pohyb obyvatelstva
Celkem se narodilo 31 dětí (13 chlapců, 18 děvčat).
Zemřelo 24 občanů (14 mužů, 10 žen)
Přistěhovalo se 52 občanů.
Odstěhovalo se 30 občanů.
Počet obyvatel k 31. 12. 1982 = 1841

Zlaté svatby
- manželé Josef a Anna Jančářovi 198 – 24. 1. 1982
Josef a Františka Šuranští 16
František a Marie Kudelovi 293
Kristina a Jaroslav Slačálkovi 418

Trojčata
- zpráva, že máme v obci trojčátka, byla z počátku chápána s úsměvem a podezřením, že
se jedná o smyšlenou senzaci. Nevěřili tomu ani nejbližší příbuzní šťastné maminky.
A přece to byla pravda.
3. července 1982 se narodila manželům Parýzkovým zdravá trojčata v pořadí Pavlína,
Radek, Kateřina. Váha Kateřinky byla 1,70 kg, dléka 43 cm, Pavlína vážila 1,90 kg, měřila 43
cm; Radek vážil 1,90 kg a měřil 44 cm.
Novomanželé Parýzkovi uzavřeli občanský sňatek 9. 1. 1982. Maminka Jana je narozena
5. 8. 1961 a je dcerou Ludmily a Františka Kokoše, bytem Šumice č. p. 200. Otec Petr je
synem manželů Parýzkových z Uh. Brodu.
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Autohavárie.
23. 9. 1982 v ranních hodinách havárovalo v zatáčce u nádraží nákladní auto T148 plně
naložené drti, narazilo do zábradlí a spadlo do Olšavy. Řidiči se podařilo z kabiny vyskočit
dříve, než spadlo do Olšavy.

Neštěstí.
Při autonehodě zahynuli dva naši občané – Lubomír Vaculín a Josef Bartoš spolu
s dalšími dvěma spolupracovníky, když se vraceli z fotbalového utkání v Ostravě. Stalo se 12.
8. 1982.

Krupobití.
V pátek 13. 8. 1982 se nad naší obcí přehnala bouřka, kterou doprovázelo krupobití.
Největší kroupy měřily ½ palce. V ten den byly ukončeny žně. Krupobití způsobilo velké
škody na ovoci, stromech a obytných budovách.

Jubilantka – 90-ti let se ve zdraví dožila paní Anděla Hasoňová č. 89.

Závěr.
Rok 1982 byl rokem plodné práce. Naše obec je zase o něco krásnější a bohatší. V soutěži
mezi obcemi si naše udržuje přední místo. Čestné uznání od ONV je toho jasným důkazem.
Zahrádkaři otevřeli mnoho možností práce na přidělených parcelách v oblasti Čupa.
Pokračovala výstavba rodinných domů v obci i Nad mlýnem. Obec má národopisný taneční
soubor řad žáků ZDŠ.
Naše děti se začaly učit v nově přistaveném pavilonu C. Život v obci má pravidelný,
mírový rytmus.

Obsah zápisu:

V Šumicích 31. 8. 1983
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Zapsal: Žampach Jaroslav, kronikář

347

348

349

350

Rok 1983.
Každý rok se poctivě snažím zapsat vše, co přispělo k zlepšení života lidí v naší obci ať se
to týká výstavby či životního prostředí.
Je pravdou, že nejsou všechny roky stejně úspěšné. Socialistický závazek, lépe řečeno
jeho naplněné činy přineslo naší obci další úspěch. Je to ocenění v podobě 1. místa
v socialistické soutěži obcí i národních výborů v kategorii do 2 000 obyvatel a tím i odměnu
25 tis. Kč. Proto do úvodu zápisu letošního roku píši tuto dobrou zprávu a vyslovuji
přesvědčení, že to nebyl úspěch poslední.

I. Národní výbor.
1. Místní národní výbor zůstal nezměněn. Ke sloučení naší obce s Rudicemi a Nezdenicemi
nedošlo. Počet zaměstnanců se rovněž nezměnil. Komise národního výboru se scházely
pravidelně podle plánu. Rada národního výboru projednávala návrhy jednotlivých komisí
k jednotlivým problémům obce a ty nejzávažnější uvádím do zápisu.
a) Letecké postřiky zemědělských plodin – jedná se často diskutovaný a kritizovaný
problém. Je skutečností, že postřikům zabránit nelze a budou i v budoucnu prováděny,
protože škůdců je tolik, že jinak je zničit nelze. JZD však musí bezezbytku dodržovat
přísné hygienické podmínky, které zajišťují ochranu lidí, přírody i zvěře.
b) Využívání zemědělské půdy – k zajištění tohoto důležitého úkolu byla přijata tato
opatření:
-

využití parcely u teltníku – rozloha 0,96 ha pro sklizeň sena pro potřeby JZD

-

zalesnění parcely – výměra 14,96 ha v Kopánkách

-

využít neobdělávanou plochu humna č. p. 135 prostřednictvím nové
organizace – Českého svazu chovatelů

-

zajistit kosení trávy na železničním svršku v obci a podél státní silnice dostal
za úkol místní výbor NF

c) Péče o přestárlé občany – tato práce je velmi důležitá a přitom má národní výbor
omezené především finanční možnosti. Sociální a zdravotní komise může rozdělit
příspěvek ve výši 35 000 Kčs ročně, avšak výhradně osobám osamoceným
s přihlédnutím k výši důchodu. Rada musela s politováním konstatovat, že se hlavně
finanční podpory domáhají občané a mnohdy i děti rodičů, kteří nemají na podporu
nárok, navíc děti vůbec zapomínají na své povinnosti vůči rodičům v jejich stáří.
d) Zájmová činnost v obci – přesněji umělecká, je u nás stále větším problémem. Také
touto otázkou se Rada zabývala. Kladně zhodnotila práci dětského národopisného
kroužku „Dřinky“ i dramatický kroužek při škole a nacvičenou divadelní hru
„Spiknutí proti lepovému listu“ včetně hereckých výkonů, režie i scény. Kazem byla
jen slabá účast našich občanů na tomto divadelním představení. Dlužna zůstává své
pověsti i možnostem dechová hudba Olšavanka, která bezdůvodně upustila od svých
veřejných vystoupení.
e) Kádrové změny ve vedení Osvětové besedy – ze zdravotních důvodů požádal Jaroslav
Urbánek o uvolnění z funkce předsedy OB, kterou vykonával po více než 15 let.
Národní výbor vyslovil jmenovanému veřejné poděkování a byl mu předán věcný dar.
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Do funkce předsedy OB byl schválen Ing. Ivan Jančář, bude zde pracovat rovněž jeho
žena Ivana Jančářová ve funkci jednatelky.
f) Úprava památníků válek – poněvadž připravovaná výstavba smuteční obřadní síně
má zasáhnout i do míst kde je dnes hrob padlých rumunských vojáků za osvobození
naší obce, rozhodla rada NV připravit projekt přeložení hrobu a jeho celkovou úpravu.
Současně bylo rozhodnuto zabývat se i opravou pomníku padlých, který byl poškozen
neznámým vandalem. Úkolem byla pověřena KŠK.
g) Místní pošta – na základě doporučení výboru ZO KSČ požádal národní výbor znovu
„Okresní správu spojů o změnu pracovní doby na místní poště tak, aby alespoň jednou
týdně byla pracovní doba do 17.00 hodin a tak umožněno občanům, kteří mají
pracovní dobu do 16 hodin zajistit si služby na poště. Jenže odpověď OSS byla
zamítavá, takže pošta je i nadále „tabu“ pro řadu našich lidí, kteří právem reptají.
h) Sběr odpadových surovin – je jedním z důležitých ukazatelů při hodnocení naší obce
v socialistické soutěži NV okresu. Není důvod ke spokojenosti. Na plán 30 tun papíru
jsme měli pouze 7,4 tuny, u textilu na 3 t pouze 2 a u železa na 41 plánu pouze 12 t
skutečnost. (Foto č. 3A) Rada přijala potřebná opatření.
i) Zabezpeční akce „Z“ – přístavba školy – vedle problémů materiálových a poměrně
malé brigádnické výpomoci odborníky, hlavně zedníky, musela se rada NV zabývat i
problémy udržení stavební skupiny. Situaci zkomplikovala i výpověď stávajícího
stavbyvedoucího Stanislava Šojdra č. p. 328, který ze zdravotních důvodů chtěl odejít
k 1. 9. 1983. Přes opakovaná jednání s téměř deseti občany nebyl získán náhradník. A
tak dědeček Šojdr (ročník 1908) to „táhne“ dál.
j) Finanční zhodnocení služeb NV – je přinejmenším zajímavé. Tak zisk z kadeřnictví
činí 45 Kčs, čistírny a prádelny 7 Kčs, dopravy 17 000 Kčs. Podotýkám, že uvedený
zisk je po odečtení všech nákladů (mzdy, opravy, elektřina a p.)
k) Komise pro ochranu životního prostředí – byla sice ustavena v naší obci již v roce
1982, ale nepracovala. NV byl pod stálou kritikou nadřízených orgánů, poněvadž
problematika ochrany životního prostředí je v současnosti natolik vážná, že se jí
pravidelně zabývají nejvyšší vládní i politické orgány. V naší obci bude komise
tvořena těmito občany:
Jaroslav Omelka, předseda
členové: Ing. Dvořáková, Babula, Žampach Jan, Hrnčíř Fr., Pilka St., Krátký St.,
Urbánková L., Petrka Mir.
l) Zajištění obsluhy v pěstitelské pálenici – bylo předmětem jednání přesto, že provoz
naší pálenice byl předán ČZS. Národní výbor má zájem na odstranění nedostatků a
připomínek, které vznikly v průběhu minulé sezony. Pro letošní sezonu byla dána
důvěra obsluze:
Josef Trchalík – vedoucí, Václav Bartoš, František Horecký a Miroslav Plášek.
m) Rozvoj tělovýchovy a sportu – je jeden z velmi složitých úkolů, který je před TJ
Sokol, ale i NV. Všichni víme, že pro další rozvoj tělovýchovy je zapotřebí nejen
peněz, ale i obětavé trenéry, funkcionáře a lidi, kteří jsou pro sport zapáleni. To
všechno zatím v naší TJ zajišťujeme; nedaří se zajišťovat plánovanou výstavbu t. zv.
areálu zdraví. Snad by stálo zeptat se jak to dělají na př. V sousedním Újezdci či
Nivnici, prostě tam, kde to jde!
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n) Plynofikace obce – se dostala opět na pořad jednání proto, že se do problému
iniciativně zapojil závod VELAZ Šumice. Nyní je třeba, aby se přidalo také JZD a pak
by naděje pro realizaci tohoto záměru v letech 1986 – 90 byla značná.

Finanční hospodaření NV.
Příjmy:

Vydání:

Daň domovní

69 913 Kčs

" zemědělská

1 133 "

" z příjmů
Poplatky ze psů
Správní poplatky

Vodní hospodářství 38 988 Kčs
Mateřská škola

10 542 "

Údržba ZŠ

235 263 "

3 430 "

Provoz ZŠ

168 017 "

Jídelny

2 100 "

Provozovny služeb

77 360 Kčs

595 "

496 081 "

KD

96 838 "

Pokuty

1 350 "

Sbor pro OZ

3 818 "

Nájem z kavárny

26 300 "

Požární ochrana

9 391 "

z KD od JZD 20 000 "
CSK Uh. Hradiště 18 000 "
Nájem z bytů

70 699 "

Obřadní síň

24 704 "

Agit. středisko

22 018 "

Mzdy funkcionářů

73 518 "

Za stravné

305 766 "

Provoz MNV

Dotace z ONV

675 000 "

Sociální zabezpeč.

34 603 "

Dotace z FRR

627 400 "

Místní hosp.: mzdy

18 052 "

Příslib ONV

337 412 "

114 780 "

uhlí

9 890 "

materiál 1 461 "
Celkem

2 169 630 Kčs

elektřina 6 943 "
práce

5 236 "

oprava aut 76 256 "
Veř. osvětlení
Za trafo

9 422 "

Hřbitov

19 622 "

Veř. zeleň

13 885 "

Odvoz odpadků

12 629 "

Akce „Z“
Celkem
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44 989 "

589 703 "
2 159 665 Kčs

II. Počasí, průběh roku.
Začátek roku nijak nenasvědčoval tomu, že počasí bude nějak vyjímečné. Zima byla opět
mírná, sněhu málo. Jarní deště skončily 10. května. Od tohoto dne se datuje období
osmasedmdesáti slunečních dnů, kdy až na krátké dešťové přeháňky prakticky nepršelo. Byl
to tedy suchý rok, který se vyznačil velkým poklesem hladiny spodní vody. O vodu je vůbec
velká potíž. Teploty v tomto letním období se pohybovaly kolem 30 °C. Tepla, slunce si mohl
každý užít. Zbytek roku byl ve znamení chladného i když málo deštivého podzimu.
Úroda obilovin byla rekordní, horší to bylo s cukrovkou a krmivovou základnou vůbec;
druhá sena skoro žádná. Byla zaznamenána velmi dobrá snůška medu. Nepříznivým jevem
v zemědělství byl výskyt brouka mandelinky bramborové.
Ostatní údaje zaznamenávám v následující kapitole.

III. Sloučené JZD.
Rostlinná výroba splnila a překročila úkoly plánu o 881 tisíc Kčs a tržby z ní pak o
1 970 000 Kčs. Na těchto výsledcích má největší podíl zvýšený prodej obilovin, řepky a
hlavně prodej semene jetele červeného.
Ve výrobě obilovin dosáhlo družstvo dosud nejvyšší ha výnos ve své historii. Na plán 4,1
t/ha dosáhlo výnosu 4,64 t/ha.
Také výnos řepky ozimé byl výborný a plán 2 t/ha byl překročen na 2,63 t/ha. Výroba
cukrovky nesplnila úkol a plnění představuje pouze 80% plánu. Finančně to sice družstvu
vyšlo, protože obsah cukru v řepě byl vysoký a dosáhl 15,57%.
Výsledky živočišné výroby:
mléko

-

3 104 000 l

na plán

2 801 000 l

vejce

-

5 840 000 ks

na plán

5 315 000 ks

hovězí maso

-

391 tun

na plán

386,6 tun

vepřové maso

-

107,6 tun

na plán

106,8 tun

Zvláštní uznání patří výrobě mléka, kde průměrná denní užitkovost činila 11,52 l na
dojnici a den, což je roční průměr 4 206 l. Do I. kategorie bylo zatříděno 94,5% mléka, zbytek
do II. kategorie. Spotřeba jádra na 1 l mléka byla 0,21 kg – plán 0,25 kg.
Úspěšně si vedlo také středisko dopravy, které své plánované výkony – 3 400 000 Kčs
přeplnilo na 4 065 000 Kčs. Přidružená výroba letos své úkoly nesplnila. Plánované výkony
6 835 000 Kčs splnila pouze na 6 364 000 Kčs. V následující tabulce uvádím ekonomický
rozbor nákladů a prodeje základních výrobků družstva.
Název

Výrobní cena

Prodejní cena

Pšenice ozimá

115,65 Kčs/q

160,19 Kčs

Ječmen ozimý

108,16 Kčs/q

155

Kčs

Kukuřice na zrno

249

Kčs/q

230

Kčs

Hrách

250

Kčs/q

480

Kčs

Řepka

199,8 Kčs/q

400

Kčs
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Cukrovka

46,68 Kčs/q

39,4 Kčs

Jatečné maso

23,82 Kčs/q

21,6 Kčs

Vepřové maso

10,25 Kčs/q

15,94 Kčs

0,69 Kčs/q

0,87 Kčs

Vajíčka

V družstvu pracovalo 746 členů, z toho 399 trvale. Průměrný výdělek na 1 pracovníka
činil 2 562 Kčs měsíčně. V oblasti sociální péče projednávala komise příspěvky k důchodům,
které družstvo vyplácí v průměru pro 120 členů v celkové částce 124 000 Kčs.
Téměř 30% pracovníků se zúčastnilo zahraničních zájezdů, tuzemské i zahraniční
rekreace.
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V. Průmysl, obchod.
V naší obci i letos zůstávají pouze Velaz, podnik, který zajištuje chov laboratorních zvířat,
Jednota, která zajišťuje veškerý obchod v obci, služby místního hospodářství a pěstitelská
pálenice.

Velaz - dvanáct pracovníků tohoto minizávodu dokázalo vyprodukovat na 130 000 kusů
laboratorních zvířat.

Jednota – jako vždy „bohatla“, protože naši občané si letos nakoupili zboží v celkové
částce 12 218 747 Kčs. Jednotlivé provozovny měly tržby rozděleny takto:
Potraviny

–

plán

6 031 000 Kčs,

skutečnost

5 949 843 Kčs

Maso

–

"

1 596 000 Kčs,

"

1 618 424 Kčs

Textil

–

"

1 286 000 Kčs,

"

1 192 480 Kčs

Průmyslové

–

"

2 021 000 Kčs,

"

1 948 000 Kčs

Pohostinství –

"

1 583 000 Kčs,

"

1 510 000 Kčs

To znamená, že každý náš občan „utratil“ v Jednotě průměrně 6 684 Kčs za rok.

Služby – zaznamenávám rozšíření služeb o jednu, zajišťuje ji zahrádkářský svaz a je to
moštárna. Vedoucí: Josef Mandík. V prvním se zde vytlačilo 4 000 l jablečného moštu.

Pěstitelská pálenice – jako služba občanům a nejen našim, si trochu pošramotila dobrou
pověst několika reklamacemi. Bylo vypáleno 22 310,57 l absolutní slivovice za 1 963 330
Kčs.

Změna cen u služeb.
Od 1. 2. 1983 se změnily ceny služeb pro obyvatelstvo. Zvýšení činí v našem okrese 20%.
Bylo provedeno proto, že ceny materiálu a energie stoupaly a služby se stávaly nerentabilní.

Žena za pultem.
Tak se jmenoval populární televizní seriál, ve kterém se autor (Jaroslav Dietl) snažil
přiblížit radosti, ale především starosti prodavaček.
I v naší obci by se mohl psát takový malý seriál, ve kterém by se mohli prodavači našich
prodejen svěřit, se svými starostmi. Říká se, že v Šumicích se obtížně vykonávají nejen
veřejné funkce, ale i těžko prodává. Proto uvádím co o tom říkají naše ženy za pultem.
Marie Žampachová, vedoucí prodejny potravin: „Úvodem bych chtěla potvrdit, že šumičané
jsou skutečně nároční kupující a jsou někteří, kteří nám svými trvalými a mnohdy
nezdůvodněnými požadavky dělají starosti. Převážnou část našich kupujících však musíme
pochválit, protože mají pro naši práci pochopení. Dovedou ocenit to, že náš sedmičlenný
kolektiv musí v průběhu týdne přemístit a prodat 3 200 l mléka, což je asi 270 beden o váze
5 500 kg chleba, 7 centů mouky a 8 centů cukru a dalších 30 centů ostatních potravin.
Veškerá mechanizace jsou naše ruce.
Jistě zajímavý údaj je, že se v naší obci prodá za měsíc 160 kg zrnkové kávy (v roce 1960
to bylo 12-15 kg), která se v obchodě pomele. Za stejné období prodáme 2 500 láhví vína a
alkoholu.“
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Marie Botlíková, prodavačka průmyslového zboží: „Snem každé prodavačky je, aby nemusela
nikdy říkat „Nemáme“. Bohužel, v naší prodejně je toto slovo slyšet často. Věřte ale, že to
není naší vinou. Je nám proto někdy smutno, když mnozí občané nám ne zrovna vybíravým
způsobem vytýkají, že nemáme šicí stroje, jídzní kola, porcelánové zboží, smaltované zboží,
svíčky, mrazničky atd. Musíme pochopit, že tento sortiment zboží momentálně v obchodní
síti schází. Naše prodejna obdržela za celý rok pouze minimální množství tohoto
nedostatkového zboží.“
Anna Pummerová, kuchařka v pohostinství: „ Mám výhodu, že jsem denně 8 hodin
v kuchyni, kde není slyšet chválu ani kritiku na naši práci. Přesto si myslím, že naši občané
jsou s kvalitou našich jídel spokojeni. Radost mám i z toho, že se v naší obci ujal dobrý nápad
našeho vedoucího, uspořádat „Srnčí hody“ a později „Vepřové hody“. Pro mne a mé
spolupracovníky to znamenalo navařit 340 porcí, osmažit 150 jitrniček, 150 jelítek, 180 porcí
vepřového se zelím atd. A když k tomu přidám 300 ks knedlíků, které týdně vařím pro naše
občany, mám se čím bavit. Dělám svou práci ráda a mám radost, když vidím spokojené tváře
našich zákazníků nad talířem našich dobrot.“
Marie Kráčmarová, vedoucí prodejny textilu: „Když se zúčastňuji hodnocení výsledků naší
práce v oblasti služeb v naší obci, myslím si, že jsem na tom relativně lépe než ostatní
vedoucí. Ne, že bychom byly se sortimentem, který dostáváme a prodáváme, úplně
spokojeny. Chybí nám větší množství bavlněného prádla, pracovní oblečení, pracovní košile.
Nestačíme rovněž pokrýt poptávku pro teplých ponožkách a podkolenkách. Přeji si spokojené
zákazníky v naší prodejně.“

VI. Úpravy obce.
Přístavba školy.
Nejdůležitější a nejnáročnější akcí v roce 1983 byla přístavba základní školy, druhá část –
učebny. Přes značnou náročnost asanačních prací staré jídelny a dílen, potíže se spodní
vodou, se podařilo dokončit téměř celou hrubou stavbu za 7 měsíců. Vytvořená hodnota díla
představuje 1 185 tisíc Kčs.

Rekonstrukce tělocvičny.
Druhou náročnou stavbou byla rekonstrukce tělocvičny. Bylo provedeno zateplení stropu
skelnou vatou, vyměněna el. instalace včetně zářivkového osvětlení.

Další úpravy.
U areálu zdraví bylo vybudováno parkoviště aut, komunikace pod Močidly byla
prodloužena, stejně jako komunikace k rybníkům na Nivkách. Upravena byla rovněž silnice
na Michovec. V obci také probíhala oprava chodníků. Nové chodníky byly rozpracovány
v Kůtě, na Michovci a dokončen byl u lávky přes Lecké. Dokončeny úpravy hřbitova. (Foto č.
1A) a (Foto č. 4A).
Výstavba rodinných domků pokračovala hlavně na Záhumní. Letos byla zahájena
adaptace a výstavba celkem devíti rodinných domů.
Český zahrádkářský svaz vybudoval velmi pěknou zahrádkářskou oblast na Vinohradech,
lisovnu a moštárnu ovoce. Velmi pomalu pokračovaly dokončovací práce na víceúčelovém
zařízení MS Končiny a výstavba výcvikového střediska kynologů na Nivě za rybníky.
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VII. Veřejný život.
Oslavy osvobození obce
Letos se oslavy skutečně vydařily. Rovněž počasí přálo. Účast zástupců složek i ostatních
občanů byla dobrá. V krojích se průvodu zúčastnili žáci souboru „Dřinky“, požárníci,
myslivci i členové TJ Sokol. (Viz foto č. 5/83; 6/83; 7/83; 9/83;).
Účast dechové hudby je samozřejmá. (Viz foto č. 8/83).

Oslavy 1. máje.
Vlastní oslavy se konaly v Uh. Brodě. U nás v obci pouze dechová hudba Olšavanka,
tentokrát v krojích, provedla ráno budíček v obci a svými pochody připoměla občanům oslavy
1. máje. (Viz toto č. 10/83; 11/83; 12/83).

Dětský den.
V neděli 5. června se na sportovním hřišti konaly oslavy dětského dne. Za krásného počasí
se sešlo plno dětí i rodičů. Garantem oslav byla Národní fronta. Každá ze složek MV NF
přispěla svým dílem k tomu, že po celé odpoledne si děti mohly hrát a bavit se.

Veřejné schůze.
Jarní i podzimní veřejná schůze ZO KSČ, MV NF a MNV se konaly v kulturním domě.
Programem jarní veřejné schůze bylo kromě vyhodnocení socialistické soutěže složek NF
také seznámení občanů s hlavními úkoly volebního programu a socialistickým závazkem pro
rok 1983.
Při podzimní veřejné schůzi se hodnotila celková práce, dosažené výsledky. Je trochu
smutné, že naše veřejnost se obou těchto schůzí zúčastnila v malém počtu – (120-130
občanů). Všichni přední funkcionáři naší obce by jistě raději vystoupili před naplněným
sálem, než před poloprázdným.

Mírová manifestace.
V předvečer zahájení světového mírového shromáždění mírových sil v Praze, konala se i u
nás manifestace občanů za mír, proti válce. Průvodu obcí i vlastní manifestace na sportovním
hříšti se zúčastnilo velké množství dětí, mládeže i dospělých občanů. Kulturní program
připravili žáci a učitelé základní školy. Hlavní projev přednesl předseda MVNF s. Petr
Dvořáček. (Viz foto č. 13/83; 14/83; 15/83; 16/83).

Oslavy VŘSR.
Tradičním lampionovým průvodem obcí a pietním aktem u pomníku padlých si naše
veřejnost připoměla již 66. výročí významných dnů revoluce 1917 v Rusku. V hlavním
projevu s. Bradáč, předseda MNV, ocenil význam vítězství lidu ve VŘSR a také současné
úsilí Sovětského svazu za trvalý mír na celém světě.
Účast občanů, především dětí a mládeže byla dobrá.

Oslava MDŽ.
Letošní ohlédnutí za oslavou MDŽ v naší obci je naplněno skutečností, že oslava byla
důstojná i když program byl netradiční. Oceňuji dobrý nápad, aby kulturním dárkem našim
ženám se stalo divadelní představení Slováckého divadla s hrou „Ženský zákon“. Herci tohoto
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divadla se doslova překonávali, aby děj získal srdce každého diváka. A to se jim skutečně
podařilo. Patří jim za to poděkování více než 240 spokojených diváků, hlavně našich žen.
Všichni se sjednotili na názoru, že tak hezké divadelní představení, které svým dějem zapadlo
do atmosféry oslav i prostředí Moravského Slovácka, jsme již dlouho v Šumicích neviděli.
I letos jako každoročně se při příležitosti MDŽ uskutečnilo přijetí žen – funkcionářek
představiteli obce, funkcionáři výboru ZO KSČ a MV NF. Předseda MNV s. Bradáč
poděkoval všem ženám za obětavou práci vystoupení členů národopisného souboru „Dřinky“.
(Viz foto č. 17/83; 18/83; 19/83; 20/83).

VIII. Politický, kulturní vývoj, školství.
Základní organisace KSČ.
Vedle ostatních organisací MV NF hodnotili výsledky své práce taky členové ZO KSČ
v naší obci. Hodnotící zpráva byla obsáhlá, vyjadřovala znepokojení nad současnou světovou
situací, kdy myšlenky míru a života bez válek jsou vážně ohroženy; vyslovovala uspokojení
nad dosaženými výsledky práce v naší obci, ale současně kriticky hovořila k nedostatkům,
které v naší práci přetrvávají.
Podrobně byly hodnoceny dosažené výsledky zejména v oblasti vnitrostranického života,
hospodářské politiky i práce na úseku ideologickém. Členové KSČ se nikdy nespokojují
s tím, čeho dosáhnou, musí si stanovit noví, náročnější úkoly.
V průběhu jednání zazněla kritická slova k těm členům, kteří si neplní své základní
povinnosti.
„Komunisté si musí být vědomi své společenské odpovědnosti k docílení těsnějšího sepětí
politicko-výchovné práce s životem ostatních našich občanů, bez jejichž pomoci a aktivní
spolupráce bychom nebyli schopni splnit náročné úkoly, které před nás vyplynuly z jednání
XVI. sjezdu KSČ i následných jednání ÚV KSČ.“
To jsou slova, která zdůraznila při svém vystoupení nová předsedkyně ZO KSČ v naší
obci – soudružka Marie Essenderová. Poděkování a uznání za obětavou funkcionářskou
činnost bylo vysloveno s. Fr. Tlachovi, který 11 roků pracoval ve funkci předsedy ZO KSČ
v naší obci.
O tom, že v naší obci máme ještě hodně práce svědčí i obsáhlé usnesení výroční členské
schůze KSČ, které ukládá řadu náročných úkolů především na úseku agitace a propagace,
práce s mládeží, světonázorové výchově, zvýšení účinnosti organisací NF, zkvalitnění práce
NV.
A to už se týká nás všech a je naší povinností přiložit rku k dílu, aby se plány staly
skutečností a přinesly další zlepšení života v naší obci. (Viz foto č. 21/83; 22/83; 23/83).

Národní fronta.
MVNF na svém lednovém zasedání uvolnil z funkce předsedy dlouholetého a obětavého
funkcionáře soudruha Fr. Bradáče v souvislosti s jeho zvolením do funkce předsedy MNV a
pověřil ho funkcí druhého místopředsedy MVNF.
Do funkce předsedy MVNF byl zvolen Ing. Petr Dvořáček, který v lednu 1983 zahájil
výkon svěřené funkce. Soudruh Dvořáček dosud zastával funkci ve výboru zahrádkářů.
Zároveň byl zvolen do výboru ZO KSČ.
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Každoročně je vyhodnocována socialistická soutěž složek NF. Pořadí složek za hodnocené
období 1982 je následující:
1. místo

-

Myslivecké sdružení „Končiny“

-

1 463 bodů

2. místo

-

Socialistický svaz mládeže

-

587

"

3. místo

-

Český zahrádkářský svaz

-

371

"

4. místo

-

TJ Sokol

-

220

"

5. místo

-

Český červený kříž

-

181 "

6. místo

-

Český svaz žen

-

172 "

7. místo

-

Svazarm

-

161 "

8. místo

-

Svaz požární ochrany

-

115 "

9. místo

-

SRPŠ MŠ

-

86 "

Ostatní složky nebyly hodnoceny.
V letošním roce pokračuje soutěž složek NF s tím, že budování bylo doplněno o
brigádnickou činnost pro vlastní organisaci a pro MNV zvlášť. Otvířá se tím možnost složek
přispět k vyšší aktivitě všech členů.

Český svaz žen.
Mezinárodní demokratická federace žen vyzvala ženy všech kontinentů, všech zemí, aby
pokračovaly v boji za mír ve světě. Také naše ženy touží po mírovém životě a svou prací a
společensko prospěšnou činností k udržení míru napomáhají.
Na úsecích politické a zájmové činnosti, na úseku kultury a sportu, při zajišťování
volebního programu i na úseku práce s dětmi vykonaly naše ženy kus poctivé práce, která
obohatila náš společný život. Uspořádaly kurz vyšívání a drhání a svými pracemi se
pochlubily na výstavce v družební obci Horní Sůča. Zorganizovaly 3 přednášky na temata:
Ženy při budování socialismu.
Hygiena ženy.
Kosmetika.
Připravily zájezd do lázní Piešťan a na hrad Bechov. Spolu s ženami z H. Sůče uspořádaly
zájezd na památník SNP Lubina. Nejvydařenější a také nejnáročnější akcí kulturně
společenského významu bylo uspořádání masopustního průvodu obcí, ve kterém ženy
uplatnily svůj vkus a dobrý nápad. (Viz foto č.6
Večer byly „Šibřinky“ s programem, který ženy ČSŽ uspořádaly společně s členkami TJ
Sokol. Celá naše veřejnost ocenila tuto mimořádně zdařilou akci.
Při zvelebování naší obce, na úpravě zeleně, okrasných keřů, na prostranstvích před
kulturním domem, národním výborem odpracovaly ženy celkem 3 844 brigádnických hodin.
Práce s dětmi je v popředí zájmu organizace. Pravidelně se ženy zúčastňují vítání dětí do
života a předávají jim malé dárky. Tři členky pracují jako vedoucí PO SSM.
Také při sběru odpadových surovin nezůstaly ženy pozadu a odevzdaly 2 660 kg papíru a
240 kg textilu. Reagovaly na výzvu ÚV ČSŽ a na Fond solidarity zaslaly 300 Kčs.
6

Údaj v kronice chybí.
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Dohlížecí výbor Jednota.
Jak již název říká, dohlíží na prodej v provozovnách Jednoty a současně se zapojuje do
akcí MVNF jako její součást. Obě tato poslání se snažili členové DV zajišťovat i když se jim
vždy ne vše dařilo. Je třeba říct, že převážná většina členské základny jsou muži i ženy
v důchodu takže práce s nimi s sebou nese problémy, které někdy ani nelze řešit. Přesto lze
kladně hodnotit spolupráci se Svazem žen, kde výbor se zúčastňuje vítání občánků do života a
nese polovinu finančních nákladů.
DV rovněž podporuje finančně PO SSM a přispívá i sociální komisi na besedu s důchodci.
Při příležitosti MDŽ navštívili členové DV deset nejstarších členek Jednoty a předali jim
kytičku a dárkový balíček.
Veškerou brigádnickou činnost zajišťují pouze členové dohlížecího výboru a zaměstnanci
provozoven. Letos provedli položení dlažby do betonu před prodejnou potravin.

Český červený kříž.
8 dobrovolných zdravotnic provádělo v obci ošetření drobných poranění, lékařskou pomoc
u náhlých onemocnění a úrazů. Celkem třináct dárců krve, to je výsledek dobrého vztahu
členů ke svým spoluobčanům.
Návštěvy přestárlých občanů – babiček u příležitosti MDŽ, zdravotnické přednášky,
proškolení 20-ti členek v poskytování první pomoci, to všechno představuje obsah práce této
organizace v letošním roce.
Z ostatní práce zaznamenávám, že členky ČČK prodali 500 losů, odevzdaly 240 kg papíru
a 30 kg textilu. Na brigádách, při úpravě zelených ploch odpracovaly 37 brig. hodin a na
přístavbě ZŠ 16 hodin.

Svaz požární ochrany.
Naši požárníci to letos neměli snadné. Členů, kteři by byli ochotni pracovat po celý rok je
málo, ubývají; noví členové nejsou. Rok od roku klesá popularita požárnické organizace a tím
i její přirozená autorita v očích veřejnosti. Co všechno je toho příčinou nevím, ale skutečností
je, že současná organizace nemá mezi sebou tolik obětavců, jako jejich předchůdci.
V průběhu roku prováděli požárníci preventivní prohlídky obytných domů a provozoven
MNV. Rovněž pravidelně prováděli vycvik družstva pro boj s požárem, či jinými přírodními
živly. Během roku se zúčastnili dvou požárních cvičení. Na úseku práce s mládeží,
brigádnické činnosti si jim moc nedařilo. Opravu požární zbrojnice nedokončili.
V příštím roce oslaví požárníci 90. výročí založení. Proto věřím, že se vynasnaží, aby to,
co letos neudělali dokončili do termínu oslav 90. výročí.

Český zahrádkářský svaz.
Opět chválím naše zahrádkáře za jejich aktivitu. Přitom se nejedná o jednoho, či dva
členy. Dnes tato organizace má velmi schopný a hlavně činný výbor, který svou prací dává
dobrý příklad ostatním členům. Organizace má 127 členů.
Hlavní úkol organizace – obdělat každý m² půdy se podařilo zabezpečit. Zahrádkáři byli
pilní a odpracovali celkem 4 300 brigádnických hodin, z toho pro MNV 732. Na zařízeních
organizace (pálenice, lisovna ovoce, oplocení kolonie) odpracovali 1 288 hodin. Na
přidělených parcelách 1 920 a při ošetřování parku v obci 350 hodin.
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V lisovně ovoce se vylisovalo na 4 000 l moštu, také úroda třešní byla velká, zatím ale
chybí organizování výkupu nadúrody, převážně jablek. Jednota sice výkup prováděla, ale jen
v malém množství, takže hodně jablek zůstalo pod jabloněmi. Zahrádkáři vykazovali také
osvětovou činnost a to jednak organizováním odborných přednášek a také relacemi do
místního rozhlasu.

Tělovýchovná jednota Sokol.
TJ Sokol si i letos udržela své velmi dobré postavení mezi složkami NF. Činnost
vykazovaly všechny tři oddíly – kopaná, ZRTV i šachy. Byl založen nový oddíl –
kulturistiky. Oddíl kopané – žáci, dorost i muži se zúčastnili svých soutěží. Žáci skončili na 2.
místě, muži na 4. místě, dorost vyhrál soutěž slušnosti. Vedoucím oddílu kopané je Ludvík
Tlach.
Oddíl ZRTV – vykazuje pravidelnou činnost. Úspěšné bylo vystoupení na „fašanku“.
Oddíl vede Františka Juřeníková. Šachový oddíl – skončil svou soutěž na 5. místě. Oddíl vede
Jaroslav Mudrák.
Mimo sportovní činnost se sportovic věnovali výstavbě areálu zdraví. Odpracovali tu 500
brigádnických hodin. Začíná se tu „rýsovat“ běžecká dráha a zpevněné plochy pro míčové
hry. Práce je tu ovšem ještě hodně. Do celostátní spartakiády 85 to má být hotovo. Kulturně
společenské akce, pořádané Sokolem měly dobrou úroveň. Tou nejlepší bylo koncertní
vystoupení dechové hudby „Mistříňanky“ v říjnu před vyprodaným sálem kulturního domu.

Myslivencké
Končiny.

sdružení

–

Svou celoroční činnost hodnotili
myslivci na výroční schůzi. Jako každá
organizace i oni mají svou práci
rozdělenu na politicko-výchovnou,
hospodářskou, mysliveckého střelectví,
mysliveskou kynologii a svazovou
činnost.
Uspořádali
myslivecký
ples
v Rudicích,
mysliveckou
noc
v Šumicích a poslední lec v Rudicích.
Nedařila se činnost kroužku mladých
přátel přírody pro velké zatížení dětí
jinými zájmy.
V brigádnické činnosti pro národní
výbory odpracovali 394 hodin, z toho
220 na přístavbě školy v Šumicích.
Letos se podařilo myslivcům uspořádat
cvičné střelby. (Viz foto č. 27/83)
Na úseku myslivecké kynologie se
nepodařilo zvýšit počet lovecky
upotřebitelných psů.
Z výsledků práce uvádím:
1. Brigádnické hodiny

-

2 157
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2. Odevzdání kožek

-

80 kusů

3. Vysázení stromků

-

120 kusů

4. Sečení a sklizeň sena

-

22 centů (Viz foto č. 24/83; 25/83; 26/83;27/83)

Z uvedeného vyplývá, že myslivci si ani tak moc nezastříleli jako spíš zabrigádničili, za což
jim patří uznání.

Pionýrská organisace SSM.
V současné době má organizace 236 členů. Jsou zařazeni do 10-ti oddílů. Hlavním
prostředkem při práci s pionýry je výchovný systém „Plameny“, který slouží obsahové náplni
práce po celý rok.
Značnou pozornost věnovali oddíloví vedoucí zájmové činnosti pionýrů. Celkem čtrnáct
zájmových kroužků svědčí o pestrosti zájmů pionýrů. Největší zájem byl o kroužek taneční
(vedoucí Hanáková a Jurková) a divadelní (vedoucí Jančářová). Vedle kulturní činnosti se
pionýři zúčastňují různých sportovních soutěží. Letos to byl „Uličkový turnaj v kopané“ a
v zimě „Pionýrská hokejová liga“. Dvě družstva pionýrů se zúčastnila branných závodů v D.
Němčí i okresního přeboru ve střelbě ze vzduchovky. Také na úseku brigád a sběru
odpadových surovin jsou pionýři aktivně zapojeni. Letos odpracovali na přístavbě školy 200
hodin a nasbírali 1 300 kg textilu a papíru. Pro n. p. Léčiva odeslali 40 kg sušených léčivých
bylin.

Místní lidová knihovna.
Letos zaznamenala úbytek výpůjček i čtenářů.

Škola a učitelé.
Přístavba školy silně ovlivňuje život školy. Je to stále provisorium. Kádr učitelů je
stabilizován. Projevil se kladný vliv dostatku bytů pro mladé učitele.
Mladí učitelé se pomalu zapojují do veřejného života v obci. Do náboženské výuky se
přihlásilo více než 50% žactva.
Socialistický svaz mládeže.
Organizace zřejmě začíná prožívat určitou krizi. Starší členové odešli a ti mladší asi
nemají dost schopností, aby dokázali činnost organizace přivést „na výsluní“. Proto rozhodl
výbor ZO KSČ, aby s. Pražan, mladý člen KSČ byl garantem svazáckého výboru a pomohl
svazákům v jejich práci. Činnost mládežnické organizace spočívala především v oblasti
kulturní a sportovní. S brigádnickou pomocí pro MNV to bylo dost slabé. Svazáci rozdělali
opravu budovy bývalého MNV. (Viz foto č. 3/83; 4/83).
Zřejmě bude nějaký čas trvat, než organizace dosáhne lepších výsledků.

Kulturní podniky.
Vedle divadelních představení mělo největší ohlas v obci kulturní představení našeho
souboru „Dřinky“, při kterém spoluučinkoval známý lidový zpěvák Joška Černý. Vystoupení
se uskutečnilo 8. 5. 83 v 19.30 v kulturním domě před vyprodaným sálem. Spoluúčinkovala
cimbálová muzika „Burčáci“.
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Olšavanka v Rakousku.
Na pozvání hudebního spolku v St. Kathareinu ve Štýrsku se naše dechová hudba
Olšavanka zúčastnila hudebních slavností na počest 90. výročí vzniku tohoto spolku.
První zastávka byla ve Vídni. Po krátké prohlídce tohoto téměř dvoumilionového města se
výprava vydala do St. Kathareinu. Naši hudebníci byli přivítáni na náměstí čtyřmi kapelami a
projevem místního starosty.
Samotné oslavy byly rozděleny do dvou dnů. První den se konala přehlídka dechových
hudeb. Druhý den byl slavnostní průvod a další koncerty za přítomnosti přizvaných souborů
z celého okolí. Naše Olšavanka zde svým uměním dominovala, což potvrzoval nadšený
potlesk asi 700 posluchačů. Získala si oblibu a ocenění nejenom výběrem skladeb, ale i
zpěvem a svými nádhernými kroji.

Slavnostní vyřazení z vojenské evidence.
V pondělí 21. února se v agitačním středisku konalo vyřazení vojáků ročníku 1922
z vojenské evidence. Slavnostní shromáždění řídil předseda MNV s. Fr. Bradáč. V kulturním
programu vystoupili žáci základní školy a členové souboru „Dřinky“.
Slavnostní projev přednesl zástupce Okresní vojenské správy, náš rodák pplk. Gajdoš. Na
návrh MNV a MVNF udělil náčelník OVS v Uh. Hradišti čestná uznání těmto našim
občanům: J. Kramnému, Ant. Kudelovi, Fr. Horeckému, Jos. Švecovi, St. Hasoňovi, Vojt.
Vaculínovi a Mil. Pipalovi za dlouholetou aktivní činnost v oblasti veřejného, kulturního a
společenského života v obci.

Darovali krev.
28. 11 darovalo dvacetjedna občanů ze Šumic v nemocnici v Uh. Hradišti svou krev. Mezi
nimi byl i Jaroslav Struhař, který je nositelem Bronzové plakety Mdr. Jánského. Daroval svou
krev už po devatenácté!

Tabule cti.
V průběhu roku se na tomto čestném místě vystřídali tito občané.
Josef Juřeník – č. p. 30, patří mezi občany, kterým rodná obec přirostla k srdci. Pracoval 20
let jako poslanec MNV, 15 roků pracoval ve stavební komisi. Obětavě
vykonával funkci vedoucího stavební skupiny při výstavbě mateřské školy.
Marie Hrnčířová – č. p. 17, byla zvyklá celý život pracovat a tak ani v důchodu nedovede
zahálet. Již několik let udržuje zeleň v obci bez nároku na odměnu. Za ty
desítky hodin obětovaných pro veřejnost a za pěkný vztah k obci si
zasloužila místo na tabuli cti.
Antonín Kandrnál – č. p. 384, učitel v důchodu, člověk, který stále pomáhá ve veřejné práci.
Pracoval jako předseda DV Jednoty, v Sokole a co zvlášť nutno ocenit je
jeho 23 letá funkce knihovníka, který má rád knihy i lidi.
Stanislav Šojdr – č. p. 328, oslavil v září 75. narozeniny. Přesto denně i o sobotách nastupuje
do práce při přístavbě školy jako vedoucí stavební skupiny. Má velký podíl
na všech budovaných stavbách v obci i jako brigádník.
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František Gabrhel – č. p.
, byl dlouholetým obětavým dělníkem na stavbách NV i při
zvelebování obce. Po 19 let pracoval v obci na všech možných úkolech. Jeho
pracovní morálka byla vždy příkladná. Tohoto veřejného ocenění se nedožil.
Zemřel ve věku 79 let. Čest jeho památce!

Nová složka NF.
Český svaz chovatelů byl založen i v naší obci. Prvním předsedou této organizace byl
zvolen Alois Tomek.

IX. Zábavy, sport.
Nejvydařenější taneční zábavu roku uspořádalo Myslivecké sdružení „Končiny“ na hřišti
TJ Sokola. Hrála hudba „Madizon“ a návštěvníků bylo na 600, téměř všichni do 25 let.

Hody.
Taneční zábavy a celé hody režírovala Tělovýchovná jednota. Tak v pátek, pro mladé,
hrála oblíbená skupina „Kasiopea“ a bylo tam tolik návštěvníků, že si neměli ani kam
sednout. Jen s chováním některých mladíků nebyli pořadatelé spokojeni a museli je nechat
„vyvést“ příslušníky VB.
V sobotu 10. září se opět konala taneční zábava v sále. Tentokráte hrála dechová hudba
„Horalka“. Návštěvníci byli spokojeni a jejich počet jsem odhadl na 300.
V neděli byl na programu „Večer u cimbálu“. Hrála cimbálová muzika „Světlovan“. Byl
to pěkný večer, jen návštěvníků málo, asi do 100.

Fašank.
O hromniční zimě pranostika říká, že bývala tuhá, zvláště cikáni se jí báli „jako čert
kříže.“ Ta letošní se vydařila a tím dostal i fašank ten správný ráz.
Průvod, který čítal 60 masek včetně muzikantů, prošel celou vesnicí. Za průvodem bylo
dětí „jako za parním válcem“, takže o jásot nebyla nouze.
Večerní maškarní bál byl rovněž pod taktovkou žen a dodávám, že se vydařil. V programu
vystoupily dvě skupiny tančnic, velmi vkusně kostýmované. Rozhodně potěšily srdce
přítomných mužů. Tombola byla bohatá, hudba se také snažila, návštěvníci byli spokojeni.

Plesy.
15. ledna – Ples mladých, pořadatel SSM.
22. ledna – Ples požárníků, pořadatel SPO.
4. února – Ples rodičů a přátel školy, pořadatel SRPŠ.
Plesy měly dobrou úroveň, pěknou výzdobu a byly také poměrně pěkně navštíveny.
„Kritika“ mluvila o tom, že kromě „Tombol“ postrádaly nějaký program.

7

Údaj v kronice chybí.
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Fotbalový turnaj.
Tradiční pohárový turnaj v kopané uspořádala TJ Sokol 24. 7. za účasti mužstev: Prakšic,
Hradčovic, Bánova a domácích.
Výsledky:

Konečné pořadí

Sokol Šumice

–

Sokol Hradčovic

: 0:2

Sokol Prakšice

–

Sokol Bánov

: 1:0

Sokol Šumice

–

Sokol Bánov

: 1:0

Sokol Hradčovice

–

Sokol Prakšice

: 2:1

: 1. místo

–

Sokol Hradčovice

2.

"

–

Sokol Prakšice

3.

"

–

Sokol Šumice

4.

"

–

Družst. Bánov

Asi 150 platících diváků vidělo pohlednou kopanou. Dobré výkony mužstev, nechť jsou
pro naše hráče pobídkou před nastávající mistrovskou soutěží!

Svazarm.
Svazarm žil svým zaběhnutým způsobem. Členové se podíleli dvakrát ročně na vlajkové
výzdobě obce a jinak se věnovali zájmové činnosti ve svých klubech.
Na počest osvobození obce uspořádali cyklisticko-branný závod pro žáky i dospělé.
Závody měly dobrou účast a tak uvádím alespoň vítěze.
Žáci: I. místo

–

Bemmer Bohumil

Muži: I. místo

–

Pavel Šmíd

Ceny vítězům odevzdal předseda MNV – 1. Bradáč (Viz foto č. 28/83; 29/83; 30/83; 31/83).
Úspěšně se svazarmovci zapojili do příprav a prací na oslavě mezinárodního dne dětí.
Připravili dětem střelnici, závodiště v hodu míčkem na přesnost zásahu, ukázky z cvičení psů.
Také modeláři se předvedli novými letadly.
Na přístavbě základní školy odpracovali členové jednu sobotní brigádu.

Kino.
Obliba kina se nemění! Rozdílné návštěvy jsou dány kvalitou nabízeného filmu. Průměrná
návštěvnost – 80 osob.

X. Pohyb obyvatelstva.
Narodilo se 24 dětí; 16 děvčat, 8 chlapců.
Zemřelo 25 občanů; 12 mužů, 13 žen
Počet sňatků: 20
Zlaté svatby: Kráčmarovi 108
Přistěhovalo se: 18 občanů
Odstěhovalo se: 21

"
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Počet obyvatel k 31. 12. 83 – 1838.
Počet domů: 490
Nejstarší občan: Růžena Lišková, 20. 9. 1891, č. p. 397

Návštěva v domově důchodců.
Sociální komise při NV zorganizovala návštěvu našich občanů, kteří jsou v domovech
důchodců.

Beseda s důchodci.
Dne 18. 11 poděkovali představitelé obce našim důchodcům, kteří podle svých možností
pomáhají zvelebovat naši obec. Besedu zorganizovala sociální komise při MNV.
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Neštěstí.
Další obětí vlaku, se stala Fr. Kudelová 293, když přecházela přes koleje před nádražím a
zřejmě přeslechla přijíždějící vlak, rychlík z Brna do Tr. Teplé ji srazil a usmrtil.

Zhodnocení popisovaného roku.
Letošní rok byl ve znamení práce lidí pro věc společnou - přístavbu základní školy. Byla
oceněna činnost MNV a tím celé obce v socialistické soutěži 1. místem.
Horší situace je v účasti lidí při plenárních zasedáních MNV, veřejných schůzích, ale i na
některých kulturních akcích. Lidé jsou pohodlní a televizní obrazovka je mocný konkurent.
Ve světě kolem nás je to mnohem horší. Zbrojení se neomezuje, lidstvo se otevřeně chystá
k válce. Prostí lidé však chtějí žít v míru. Proto se v Praze konalo „Světové mírové
shromáždění“, aby se lidé celého světa spojili v protiválečnou mírovou frontu. Věřím, že mír
bude zachován.

Obsah zápisu:

434

–

Úvod

435 – 438

–

Národní výbor

439 – 440

–

Počasí, JZD

441 – 442

–

Průmysl, obchod

443 –

Úpravy obce

444 – 445

–

Veřejný život

446 – 454

–

Politický, kulturní vývoj, školství

454 – 456

–

Zábavy, sport

457

–

Pohyb obyvatel, závěr

V Šumicích 31. 8. 1984

Zapsal: Jaroslav Žampach, kronikář

Přečetl a schválil:
BRADÁČ František

OMELKA Jaroslav

předseda NV

tajemník NV
V Šumicích 3. 9. 1984
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ROK 1984.
Úvod.
Čeká nás rok práce, nijak jinak se nedá nazvat. Volební program – to je práce, nácvik na
celostátní spartakiádu 85 – to je spousta práce. Tak ať nám slouží zdraví, ať je mír a chuť
k práci si už najdeme, protože vše, co děláme, děláme pro všechny.

I.Národní výbor.
1. Místní národní výbor pracoval v roce 1984 ve stejném složení jako v letech
předcházejících. K žádným změnám nedošlo ani v MVNF.
2. Naše obec byla v roce 1984 stejně jako v minulosti vedena jako středisková.
K územním změnám nedošlo.
3. MNV má dva nové zaměstnance – Ondrůšek Luděk 372, Tomala Karel 400. Oba
pracují jako řidiči, opraváři. K jiným změnám nedošlo.
4. Činnost MNV, pléna i rady byla pravidelná, řídila se kalendářním plánem. Schůze rady
byly 1x za 14 dní, plénum bylo 6x ročně.
5. Podle informací na plenárních zasedáních byla všechna usnesení splněna.
6. Činnost komisí byla pravidelná, nejvíce práce kromě komise stavební měla komise pro
ochranu veřejného pořádku. Značné oživení činnosti zaznamenala komise pro ochranu
životního prostředí.
7. Veřejné schůze se konaly v březnu a říjnu. Měly tento program:
1.

Kulturní vložka

2.

Úvodní slovo předsedkyně ZO KSČ

3.

Úkoly volebního programu, jejich realizace

Jedinou skvrnou je účast občanů na schůzích. Přes všechnu snahu poslanců, MVNF, členů
KSČ, se nepodařilo účast občanů zvýšit. Ten počet – 120-130 je jako začarovaný!
8. Plán hospodářského a kulturně politického rozvoje obce:
1.

Pokračování v přístavbě ZŠ.

2.

Dokončit opravu tělocvičny

3.

Zahájit generální opravu kulturního domu

4.

Vybudování televizního převaděče

5.

Oprava chodníků

6.

Pokračovat v ozelenění obce

7.

Oprava komunikací

8.

Provést opravu fasád domů MNV

9.

Budovat areál zdraví
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10.
Zajistit terenní úpravy v trati „Za drahou“ tak, aby v roce 1985-86 mohl
být proveden odvod povrchových vod ze dvorů obyvatel této trati.
9. Rozpočet obce.
Příjmy:

rozpočet

předpis

skutečnost

nedoplatky

Daň domovní

71 000

70 111

70 360

-

Daň zemědělská

1 000

857

857

-

Daň z příjmu

7 000

6 056

7 366

11 410

Poplatky ze psů

4 000

3 480

3 510

-

Správní poplatky

1 000

2 620

2 620

-

Pokuty

1 000

1 700

1 300

Vodní hospodářství

-

-

5 371

-

292 379,40

Školství

290 000

Nájem KD

62 000

Vnitřní správa

400
-

53 413

4 000

6 595,50

Místní hospodářství

65 000

80 973,50

Stavební poplatky

-

236,80

Poplatky z místa

-

660,-

Převody na akci Z

1 075 000

ONV dotace z FRR

159 950

Plánovaná dotace ONV

1 140 000
- na KD

173 300

- na TVP

649 000

Příjmy celkem……………………………………...3 724 451,20 Kčs
Výdaje:

rozpočet

Vodní hospodářství

skutečnost

5 000

7 291,88 + 2 973,10

Jedná se o překlenutí potoka u občana
Pokorného a vyčištění studní v obci
Mateřská škola

70 000

76 030

Základní škola – provoz

307 000

292 589

– údržba

660 000

661 457

460 000

467 970

6 000

41 437

200 000

118 947

Jídelny MŠ a ZŠ
Kulturní dům
KD údržba

Prostředky na údržbu nebyly vyčerpány, protože se
nepodařilo zajistit podnik, který by provedl instalaci
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ústředního topení. Byly zakoupeny pouze radiátory, které
jsou uskladněny a kotle. Zbývající částka 81 050 Kčs byla
vrácena na účet ONV.
Knihovna

1 000

1 060

Do knihovny byla zakoupena el. kamna.
Sbor pro OZ

7 000

8 183

Byly zakoupeny záclony, rovněž bylo více jubilantů, což
si vyžádalo zvýšení nákladů.
Požárníci

1 000

4 766

Překročeno čerpání v důsledku nákupu tiskopisů pro
preventivní prohlídky rod. domů a ost. zařízení
Obřadní síně

10 000

18 833

Překročeno nákupem koberce.
Agitační středisko

0

7 284

Výtisk Šumického zpravodaje a propag. materiálu.
Poslanci NV

0

7 004

Odměny pro poslance a refundaci poslanců
Správa NV

54 000

67 697

Překročení je v nákupu poštovních známek a telefonu o
7 965 Kčs a v nákupu spotřebního materiálu o 8 365 Kčs.
Péče o občany

35 000

34 683

Veř. osvětlení

29 000

68 498

Tělovýchova

6 000

6 278

Bytové hosp.

20 000

40 490

Drobné provozovny

12 000

10 277,70

Veřejná zeleň
Odstranění odpadků
Akce Z II. stavba
III. stavba

3 000

7 256

34 000

39 757

1 010 000

1 010 000

65 000

64 872

(mzdy za rok 1984 na II. stavbu 245 915 Kčs)
Tel. Převaděč

537 000

536 713

Výdaje celkem

3 717 903,89 Kčs

10. Zásobování obce potravinami, uhlím a elektřinou bylo plynulé a v podstatě bez závad.
11. Soutěžení MNV – je zapojen do socialistické soutěže v rámci okresu, kategorie do 2 500
obyvatel. O výsledcích na jiném místě.
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II. Průběh roku, počasí, úroda.
12. Zima a špatné počasí skončilo teprve 10. května, takže jaro bylo chladné a deštivé.
Potom následovala řada krásných, slunečných dnů. Teploty až +30°C. Pěkné,
předčasné léto trvalo až do poloviny června. Potom, až do konce července bylo počasí
nestálé, střídaly se pěkné dny s deštivými. Srpen a září byly ve znamení pěkného
počasí i když rána byla chladná. Topné období začalo už koncem září. Celý rok lze
hodnotit jako průměrný teplotně a srážkově podnormální. Také sněhu nebylo mnoho.
17. Naše JZD zaznamenalo nejvyšší hektarové výnosy obilovin v historii. Průměr 5,36
t/ha. V přírodě se vyskytlo značné množství škůdců, především mandelinky
bramborové, mravenců a hmyzu vůbec. Zaznamenávám rovněž značný úbytek
ptactva, především vlaštovek a jiřiček.

III. a IV. Dokončení výstavby socialismu na vesnici.
JZD v obci.
Sloučené družstvo zaznamenalo v roce 1984 tyto výsledky:
Plánovaná rostlinná produkce

20 175 000 Kčs

Skutečná

21 375 000 Kčs

"

"

U zrnin bylo dosaženo sklizně 7 315 tun při výnosu 5,36 t/ha včetně kukuřice na zrno.
Plán produkce zrnin byl splněn na 128,9%. Neplněny byly úkoly ve výrobě olejnin a také
cukrovky. Nepodařilo se rovněž zabezpečit plán výroby zelené píce, kde docílených 90%
plánu nepříznivě ovlivnilo výrobu sena a siláže. Hlavním důvodem tohoto neplnění je špatné
přezimování víceletých pícnin na 100 ha jarní nepříznivá vegetace, kde náhradní osev směsek
nedosáhl potřebného množství a kvality.
Středisko rostlinné výroby překročilo plánované tržby o více než 2 200 000 Kčs, ale také
překročilo o 150 000 Kčs vlastní náklady. Celkový zisk činil 5 milionů Kčs.
Pozitivním zjištěním v rostlinné výrobě je skutečnost, že při správném stavu dobytka a
hospodaření se slámou jsou reálné předpoklady, že 25% půdy bude vyhnojeno chlévskou
mrvou.
Živočišná výroba.
Hrubá živočišná výroba byla překročena o 500 000 Kčs. V porovnání s dosaženými výsledky
r. 1983 se však jeví jako pokles na 94,8%. Tento pokles byl již zakotven v plánu snížením
výroby živočišného (drůbežího) masa a vajec.
Plánované tržby (32 mil Kčs) byly překročeny o 350 000 Kčs. Rovněž mzdové náklady byly
překročeny o 100 000 Kčs, což je špatné. Středisko živočišné výroby se na čistém zisku
podílelo 3 mil. Kčs.
Výroba mléka – je zde trvale dosahováno dobrých výsledků. Současnost je 4 293 l na dojnici
a rok. Meziroční nárust je 87 l při spotřebě 0,22 kg jádra na 1 l mléka.
Plánovaná výroba hovězího masa (390 tun) byla splněna. Denní přírustek byl pouze 0,75 kg
na kus. Rovněž při výrobě vepřového masa není dosahovaný přírustek 0,55 kg na kus
plánovanému -0,57 kg na kus a den. Spotřeba jaderného krmiva poklesla z 3,4 kg na 3,21 kg.
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Při výrobě jatečné drůbeže byl plán 330 tun splněn. Zvýšila se i porážková váha na 1,8 kg.
Spotřeba jaderného krmiva se snížila, ale stále je o 8 dkg nad plánovaným množstvím. Úhyn
představuje 12%, což je příliš mnoho. Plán je 7%.
Ve výrobě vajec bylo dosaženo snůžky 292 kusů na jednu nosnici při spotřebě 138 g na 1
vejce, což je jeden z nejlepších výsledků v celé ČSR.
Přidružená výroba – šití rukavic – překročila plán výroby o 800 000 Kčs.
Součet všech úseků a výkonů – plán 58 974 tis. Kčs
skutečnost 63 056 tis Kčs
výnosy – plán 62 000 tis Kčs, skutečnost 67 697 tis Kčs
náklady - " 54 400

"

57 294

Pro zajímavost uvádím malou tabulku výrobních nákladů a realizační ceny u určitých
zemědělských plodin:
Výrobek

Výrobní náklady

Realizační cena

Pšenice 1 q

118,30 Kčs

170,45 Kčs

Ječmen 1 q

95,30

169,85

Kukuřice na zrno 1 q

187,23

205,40

Hrách 1 q

177,14

400,-

Řepka ozimá 1 q

378,96

400,-

Cukrovka 1 q

34,90

36,55

2,97

3,69

Hovězí maso 1 kg

17,39

22,46

Vepřové maso 1 kg

16,25

17,43

Vejce 1 kus

0,78

0,88

Drůbeží maso 1 kg

14,80

16,76

Mléko 1 l

Přehled finančního hospodaření:
Plán

Skutečnost

Bilanční zisk včetně dotací

7,8 mil. Kčs

10,403 mil Kčs

Zdroje k rozdělení

7,8

"

10,943

"

Daň a odvody státu

1,2

"

2,682

"

Příděl – fondu výstavby

1,8

"

2,-

"

fondu obratovému

1,-

"

1,-

"

FKSP

1,-

"

1,11

"

fondu odměn

1,-

"

1,038

"

fondu bytové výstavby

-

0,09

"

fondu reserv

1,-

3,104

"

Plnění úkolů 7. pětiletky:

plán 81-84
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skutečnost

obilí
cukrovka
drůbeží maso

22 973 t

23 300 t

dluh 180 vagonů
1 945 t

1 922 t

mléko

10,7 mil l

11,35 mil. l

vejce

16,556 mil kusů

17,785 mil. kusů

Složení družstva: 770 členů, 420 trvale pracujících. Důchodců je 393. Žen 397. V družstvu je
122 mladých do 30-ti let.
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V. Průmysl, státní a družstevní obchod.
Prodejny Jednoty.
Vyjádřením výsledků je plnění maloobchodního obratu. V jednotlivých prodejnách bylo
dosaženo těchto výsledků:
plán

skutečnost

Potraviny

6 024 tis. Kčs

6.118 tis. Kčs

Masna

1 487

"

1 374

"

92,4%

Textil

1 213

"

994

"

81,9%

Průmyslová prodejna

1 934

"

2 025

"

104,7%

Pohostinství

1 533

"

1 456

"

95%

101,6%

Změny cen.
K 15. 10. 1984 vstoupily v platnost nové ceny piva, limonád, sirupů, minerálních vod.
Název

Původní cena

Nová cena

Pivo 8°

1 Kčs

1,50 Kčs

Pivo 10°

1,70 Kčs

2,50 Kčs

Pivo 12°

2,80 Kčs

4 Kčs

Plzeň, Budvar a další

3,60 Kčs

6 Kčs

Limonáda

0,70 Kčs

1,1 Kčs

Sirup

5 Kčs

10 Kčs

Všechny uvedené i další neuvedené ceny se upravavaly směrem nahoru. Ani v jednom
případě nedošlo ke snížení ceny.

Velaz.
Pracovní kolektiv dokázal vyprodukovat
hodnotě …….. Kčs.8

……..tisíc laboratorních myšek v cekové

Pěstitelská pálenice.
V pálenici působili: Karel Tomala
Celkem bylo vypáleno 5 680 l slivovice a utrženo 500 tis. Kč Domácí úroda byla slabší,
takže se pálilo více přivezených trnek. Kvalita byla dobrá.

Další služby v obci.
Pro občanskou veřejnost byly zřízeny a slouží:

8

-

mandlovna prádla

-

sběrna čistírny

-

opravna obuvi

Údaje v kronice chybí.
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-

autodoprava a bagr MNV

-

kadeřnictví

-

moštárna ČZS

-

malíři a natěrači

-

dámské krejčové

VI. Úpravy obce.
Soukromá výstavba rodinných domů pokračovala úspěšně především na Záhumní. (Viz foto
9
1/84) Ale také na ostatních místech (prolukách) se stavělo. Kolaudovány byly domy:
Hlavní budovatelskou akcí „Z“ byla přístavba základní školy. (Viz foto 2/84)
Mimo akce „Z“ bylo provedeno:
-

odvodnění ulice za mlým, zvané Podmočidla; náklad představoval částku
39 091 Kčs.

-

odvodnění v Kůtě u Kubáňové; finanční náklad 13 582 Kčs

-

vybudování betonové plochy 24 m x 40 m v areálu zdraví

-

generální oprava střechy mateřské školy, fin. náklad 190 tis. Kčs (viz foto 3/84;
4/84; 5/84; 6/84)

-

dokončeny úpravy místního hřbitova (viz foto 7/84; 8/84; 9/84).

-

Stavba televizního převaděče nad hřbitovem (viz foto 10/84; 11/84; 12/84; 13/84)
finanční náklad 537 tis. Kč

V souladu s plánem ozelenění obce pokračovala úprava ploch pro budoucí park podíl
železniční trati. I na dalších místech byly vysazovány okrasné stromy a keře (v kůtě) Park
uprostřed obce (viz foto 14/84) byl také doplněn novými stromy a keři. Dnes je skutečnou
ozdobou obce.
Aby bylo možné vybudovat tolik nového, bylo odpracováno tisíce brigádnických hodin.
Byly organizovány jarní směny NF na podporu volebního programu ve dnech 7. 4; 14. 4.;
28. 4 a podzimní směny NF 20. 10 a 27. 10. 1984.
Nebudu vyčíslovat kolik se odpracovalo hodin, kolik sběru nasbírali žáci ZŠ atd., chci
pouze zapsat, že směny MVNF měly významnou roli při naplňování a realizaci volebního
programu v naší obci.

Příprava hřiště.
Kdysi koryto řeky Olšavy bylo po dlouhá léta místem, kam lidé vozili odpad všeho druhu.
Koryto se zaplnilo, byla sem navezena hlína a celé prostranství srovnáno buldozerem. Říká
se, že v budoucnu zde bude hřiště pro žáky mateřské školy.

9

Údaje v kronice chybí.
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Místní rozhlas.
Pro lepší účinnost místního rozhlasu byla provedena jeho oprava a seřízení amplionů tak,
aby se navzájem nerušily. Pravidelná hlášení se konají ve středu a pátek mezi 16.15 – 16.30
hodinou. Hlášení jsou sledována. Upustilo se od celosobotních výzev a vyhrávání rozhlasu,
což občané přijali s povděkem.

Úpravy domu č. p. 135 (Válků).
Půl domu bylo rozebráno, upraveno humno, průjezdem může nyní projíždět těžká technika
MNV (bagr) i nákladní auta k uskladnění přes zimní období.

Místní pošta.
Toto významné místo služeb slouží pouze lidem, kteří buď nepracují (důchodci) nebo těm,
kteří jsou doma i dopoledne. Pro ostatní je to služba – vždy zavřená. Pracovní doba zde končí
v 15.00 hodin, tedy v době, kdy by měla pro ostatní pracující právě tak začínat.

Oprava pomníku.
Příští rok – 1985 bude jubilejní. Pomník obětí obou světových válek si proto jistě zaslouží
renovaci. Úpravy budou ukončeny do dubnových oslav osvobození obce.

VII. Veřejný život.
Oslava osvobození obce
Za doprovodu dechové hudby slavnostní průvod obcí prošel až k pomníků obětí obou
světových válek. Poměrně dobrá účast občanů a mládeže dodala celé akci potřebnou
důstojnost. Celá obec byla slavnostně vyzdobena.

Oslava 1. máje.
Oslava se konala v Uh. Brodě. Z naší obce tam zajíždí řada občanů, pracujících v tamních
podnicích – Slovácké strojírny, Agrozet, Lidová tvorba a další. Všechny průvody tentokrát
směřovaly až na stadion za sokolovnou. Byla značná zima, organisace vázla, ale účast lidí
byla velká.

Oslava MDŽ
I letošní 8. březen se stal svátkem všech žen, i letos jsme vyslovili uznání a poděkování
všem ženám, maminkám i babičkám za jejich obětavou a záslužnou práci pro rodinu i pro
společnost.
Na MNV byly pozvány k oslavě tohoto svátku naše občanky Marie Essenderová, Marie
Žampachová, Blažena Omelková, Ludmila Urbánková, Františka Juřeníková, Milada
Ondřejová, Štěpánka Košibová, Helena Janíčková, Zdenka Pavlištíková, Miroslava Juráková,
Ludmila Šojdrová, Ludmila Synčáková, Marie Jančářová, Jana Páleníčková, Marie Tlachová,
Marie Hřibová Marie Petrková, Jiřina Kandrnálová, Emilie Šojdrová, Jarmila Prachařová,
kterým představitelé obce poděkovali za veřejnou angažovanost, funkcionářskou činnost a
celkovou obětavou práci pro naši obec.
Celoobecní oslava se konala v neděli 11. března v kulturním domě pod patronací osvětové
besedy. V kulturním pořadu vystoupili žáci MŠ, ZŠ, soubor „Dřinky“ a cimbálová muzika.
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VIII. Politický, kulturní vývoj, školství.
Vliv KSČ uplatňovala strana protřednictvým svých členů v jednotlivých složkách NF,
poslanců v MNV a v šude tam, kde to bylo zapotřebí.
Prodlouženou rukou této práce je činnost MVNF. V naší obci je zde sdruženo 16
organisací.
Pravidelně 1x měsíčně zasedá a z toho 2x se uskutečnilo společné jednání s radou MNV a
výborem ZO KSČ Šumice. Cílem těchto zasedání je podchytit iniciativu občanů na splnění
volebního programu. Lze říct, že složky MVNF přispěly značným podílem na budování naší
obce, na organizování společensko-výchovných akcích. Složky odpracovaly na akci „Z“
3 227 brigádnických hodin a na neinvestičních akcích 10 493 hodin. Pro zvelebení obce
členové složek MVNF vysázeli 1 250 okrasných a ovocných stromů, 350 keřů růží.
Každoročně je vyhodnocována socialistická soutěž o nejaktivnější složku MVNF.
Bodovací způsob vychází z podmínek soutěže ONV na hodnocení obcí doplněný na
podmínky složek. Za rok 1984 byl nejúspěšnější Český zahrádkářský svaz; na druhém místě
se umístil Sokol a třetí místo obsadilo MS Končiny. Další pořadí:
4. místo

–

Český svaz žen

5. místo

–

Svazarm

6. místo

–

SRPŠ – MŠ

7. místo

–

ČČK

8. místo

–

SPO

9. místo

–

DV Jednota

Ostatní složky nebyly hodnoceny.

Tělovýchovná jednota Sokol.
Tělovýchovná jednota Sokol má v současné době tři oddíly: kopanou, šachy, ZRTV.
Novým oddílem jsou kulturisté.
Činnost vyvíjela všechna družstva. Kopaná má žáky, dorost a muže. Šachysté vyhráli
svoji soutěž bez ztráty bodu.
ZRTV připravuje vystoupení na celostátní spartakiádu 85. Budou cvičit nejen ženy, ale i
muži, což je rarita – poprve! Nácvik skladby žen vedla s. Synčáková a u mužů s. Vrága. Na
základní škole se nacvičovalo 5 skladeb:
nejmladší žáci

–

nacvičuje s. Jančárová a Hasoňová

mladší žákyně

–

nacvičuje s. Surá

mladší žáci

–

nacvičuje s. Hazula

starší žákyně

–

nacvičuje s. Mácová

starší žáci

–

nacvičuje s. Jurek

Tělovýchovná jednota uspořádala v průběhu roku celou řadu kulturních a společenských
akcí. K těm nejvýznamějším patří:
-

pohárový turnaj v kopané
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-

fašank

-

hodové slavnosti

-

taneční zábavy

-

šachový turnaj

ZO SSM.
Tato organisace v průběhu roku nevyvíjela prakticky žádnou činnost.

Český svaz žen.
Organisace žen si udržovala svou činnost na přibližně stejné úrovni jako loni. Ženy se
staraly o udržování výsazených růží před kulturním domem, pomníkem obětí obou světových
válek a vykazovaly dobrou vnitrosvazovou činnost. Kurz šití byl organizován už jako tradiční
záležitost. Rovněž družební vztah s organizací v Horní Sůči byl udržován na úrovni výborů
obou organisací. Ženy se podílely spolu s DV Jednotou na vítání nových občánků Šumic
drobnými dárky, účastí při vítání do života a také účastí na všech kulturních a společenských
akcích v obci.

Osvětová beseda.
Činnost osvětové besedy je celkově slabá. Přesto se podařilo zorganizovat několik akcí,
z nichž uvádím:
1. Divadelní představení ochotníků z Bánova, které sehráli 20. 5. – Lucerna – před asi 180
diváky.
2. Divadelní představení ochotníků z Uh. Brodu – Legenda o Adamovi a Evě – před
návštěvou asi 50 diváků.
Obě představení byla málo propagována a připravena pro naši veřejnost ve velmi krátké době,
což se odrazilo na návštěvě.
OB se nepodařilo zorganizovat soutěž zpěváků, t. zv. „Šumický koštéř“, který měl
v dřívějších letech výbornou úroveň.

Škola a učitelé.
Činnost na škole v naší obci je velmi pestrá, tvoří nedílnou součást života celé obce.
Na naší škole vyvíjí činnost celkem 13 zájmových kroužků, v nichž se může uplatnit,
vzdělávat a rozvíjet většina žáků. Náplň kroužků je rozmanitá a vedoucím jsou většinou
učitelé školy, ale i naši občané.
Stolní tenis – Ctirad Suchomela
Dřinky, národopisný soubor – H. Hřibová, M. Petrková, A. Kalousová
Střelecký kroužek – Vl. Bachůrek
Modelářský kroužek – Ing. Mečiar, P. Žampach
Z uvedených vyvíjí nejvíce činnost soubor „Dřinky“ (Viz foto č. 15/84; 16/84).
V pionýrské organisaci je zapojeno celkem 217 žáků. Jejich činnost je rozdělena do olastí:
kulturní
sportovní
379

ideová
přírodovědné
V průběhu školního roku se uskutečnilo několik soutěží, které nás nepřímo informují o
tom, jaké znalosti a dovednosti si žáci během školního roku osvojili.
Výbornou úroveň měla soutěž „O zemi, kde zítra znamená již včera.“ Stejně dobrou
úroveň měla soutěž v recitaci a biologická olympiáda.
Sportovních soutěží se zúčastnilo nejvíce žáků. Zde vyniká výkon M. Pavlisové v běhu na
1 500 m v čase 5,24 min., kterého dosáhla na mezinárodním trojutkání okresů v atletice – Uh.
Hradiště – Trenčín – Magdeburg.

Sbor pro občanské záležitosti.
Všechny události, smutné či radostné, provází občané ze sboru pro občanské záležitosti.
Letos to bylo celkem 42 akcí. Z těch nejvýznamějších uvádím: diamantová svatba Bártova
(foto 20/84)
-

vítání dětí do života (viz foto č. 17/84; 18/84; 19/84

-

slib Jisker a pionýrů

-

přijetí ročníků 1934 a 1944

-

slavnostní předávání občanských průkazů

-

přijetí vycházejících žáků

-

slavnostní rozloučení s branci

-

občanský pohřeb M. Zetkové.

Pracovníci sboru jsou také spoluorganisátory besed s důchodci, se snoubenci, navštěvují
přestárlé ženy při MDŽ a p.

90. výročí založení požárního sboru.
Ve dnech 26. – 28. července se konaly oslavy 90. výročí založení požárního sboru v naší
obci. Slavnostní zasedání požárního sboru k tomuto výročí se konalo v sobotu 27. 7
v kulturním domě. Zúčastnili se ho představitelé naší obce, okresních orgánů a hosté,
požárníci z okolních vesnic. (Viz foto č. 21/84).
Na parkovišti před kulturním domem byla instalována výstava o vývoji požárnické
techniky (Viz foto č. 22/84).
Na slavnostní schůzi byli odměněni zasloužilí členové sboru čestnými uznáními. (Viz foto
č. 23/84).
Po slavnostním zasedání byla taneční zábava, při které vyhrávala dechová hudba „Luna“
z Újezdce u Luhačovic.
V neděli měly oslavy pokračovat ukázkovým cvičením na zdolání požáru, což zajištovaly
sbory z Bojkovic, Uh. Brodu, Nezdenic a Rudic. Cvičení zůstalo nedokončeno, protože začalo
velmi silně pršet. Další průběh oslav, ukázky cvičení, které měly být na sportovním hřišti,
byly rovněž odvolány. Takže trochu rozmazaně skončily tyto oslavy i když to nebyla vina
organizátorů.
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Z tabule cti.
Na tabuli cti byli odměněni občané, členové požárního oboru:
František Hřib – dlouholetý poslanec národního výboru, zasloužilý pracovník požárního
sboru. Má zásluhy na dobré činnosti SPO v Šumicích.
Josef Slíva

–

pracoval dlouhá léta v požárním sboru jako strojník, vychovatel mladé
požárnické generace.

Oběma občanům patří poděkování a úcta za veřejně – prospěšnou činnost.

Vliv náboženství.
Uvádím některé skutečnosti:
-

více než 50% dětí základní školy navštěvuje vyučování náboženství (ze Šumic
je to téměř 100%)

-

každý den jsou v kostele konány bohoslužby

-

každý rok se uskutečňuje t. zv. první svaté přijímání

-

všechna novorozeňata jsou křtěna v kostele

-

více než 50% sňatků se opakuje v kostele

-

bohoslužeb v kostele v neděli se zúčastňuje značné množství i mladých lidí

Všechny dny v týdnu využívá náboženství k uplatňování svého vlivu na občany.

IX. Zábavy, sport.
Plesy.
Prvním plesem byl ples mladých. Jeho pořadatelem byla svazácká organisace. Účastnilo
se ho 260 mladých lidí. Ples měl dobrou úroveň i proto, že bylo dodrženo společenské
oblečení. Pořadatelé ve spolupráci se stranickou organizací zajistili, aby se do sálu nedostali
žádní vandalové, kteří by svým nevhodným oblečením, ale především chováním negativně
ovlivnili ples.
Druhým plesem byl ples pracujících. V nádherně vyzdobeném sále vyhrávala místní
dechová hudba Olšavanka pro pouhých 160 hostů. 50 cen v tombole bylo dokladem o snaze
pořadatelů co nejvíce udělat pro hosty.
Slabá účast dvou místních občanů, jejichž početné příbuzenstvo se plesu z pochopitelných
důvodů nezúčastnilo a také mnozí členové KSČ na svou morální povinnost jaksi –
„zapomněli“. Také místní „Olšavanka“ se v poslední době netěší oblibě, zvláště mezi mladou
generací; proč asi?
Třetím plesem byl myslivecký. Ten se pořadatelům vydařil. Lidé už zřejmě potřebovali na
ples jít. Hudba vyhovovala všem generacím, byl plný sál, pořadatelé se spokojeně usmívali.
Čtvrtým plesem byl ples sdružení rodičů a přátel školy. Pořadatelé měli účast již zajištěnu
předprodejem vstupenek dětmi základní školy. Hrála hudba „Madison“, ples se líbil.
Závěrečné „Šibřinky“ byly odrazem menší současné popularity „Sokola“, hrála
„Olšavanka“ a účast byla slabší. Dost bylo masek, program děvčat ZRTV se líbil. Jejich
taneční vystoupení vyvolalo zvláště mezi muži vlnu obdivu.
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Co říci závěrem? Snaha všech pořadatelů byla veliká. Všichni udělali pro kvalitu svých
plesů hodně. Kdyby našli stejné pochopení u ostatních spoluobčanů, bylo by jistě možné
napsat, že plesy se vydařily.

Fašank.
Pořadatelem byla tělovýchovná organisace Sokol. Průvod masek tvořili převážně hráči
kopané a několik dalších dobrovolníků. Maskám tentokráte chyběla větší fantazie a zůstala za
úrovní předchozího roku. (Viz foto č. 24/84; 25/84; 26/84; 27/84). Hudební doprovod tvořila
místní Olšavanka se svým kapelníkem Stanislavem Juřeníkem č. p. 150.

Hody.
Hodové slavnosti začínaly pátkem 7. září. Na hřišti Sokola byla taneční zábava pro mladé
a nejmladší občany. K tanci hrála hudba „Vega“ – beatová skupina. Počet hostů 450.
V sobotu 8. září se konala taneční zábava v sále kulturního domu. Hrála dechová hudba
Olšavanka. Tentokráte pro 250 hostů. Program nedělního odpoledne připravili hráči kopané
svými mistrovskými zápasy.
Výsledky: -

žáci s Újezdcem 1:1

-

dorost porazil Ostr. Lhotu 3:0

-

muži své partnery rovněž z Ostr. Lhoty 2:0

Góly mužů: Bachůrek O., Vaněk T.
Večer patřil cimbálové muzice „Lipina“ z Nivnice, která v sále kulturního domu „udělala“
pro 80 hostů výbornou náladu. Zpěvu a tance bylo víc, než za oba předchozí večery.
Vzornými hostiteli po všechny hodové večery byli funkcionáři Sokola, kterým patří
upřimné poděkování.

Kino.
Kino si udrželo svou popularitu mezi diváckou veřejností. Hrálo se ve středu a v neděli.
Celkem 100 filmových představení uvidělo přes 8 tisíc diváků.

Myslivecké sdružení Končiny.
Naše MS obhospodařuje z hlediska myslivosti celkem 2 069 ha, z toho 360 ha lesní
honitby. Počet členů se snížil na 29. Povinnosti členů jsou rozděleny do dvou oblastí: chovu
zvěře, se zaměřením na zvěř spárkatou a zvěř drobnou. Poněkud horší je situace v chovu
drobné zvěře. Naprosto se našemu sdružení nedaří naplnit alespoň kmenové stavy. Naši
myslivci na své hodnotící schůzi přijali náročné úkoly na ochranu a zvýšení stavů drobné
zvěře. (Viz foto č. 28/84).
Je pravdou, že členové MS v současné době od přírody nic neberou, jenom ji chrání. Tato
činnost je náročná na čas, brigádnickou práci i na peníze, které je nutné pro tyto účely
investovat. Proto také využívají možnost sběru odpadových surovin (viz foto č. 29/84).
Organisace MS Končiny má dostatek sil a iniciativy, aby i v dalších letech patřila mezi
nejlepší organisace MVNF a aby udělala všechno pro ochranu přírody, životního prostředí a
aby všechna zvěř, která tvořila nedílnou součást našeho života, přežila rok 2 000.
Jediným úlovkem roku bylo 6 kusů černé zvěře. (Viz foto č. 30/84).
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Myslivci pokračují v dokončování svého víceúčelového zařízení chaty v Kopánkách a
připravují její slavnostní otevření na červen 85. Bude to jejich dárek ke 40. výročí osvobození
naší vlasti.

Svazarm.
Svazarmovci byli opět velmi aktivní. Uspořádali pro žáky ZŠ ale i širokou občanskou
veřejnost řadu velmi zajímavých sportovně branných akcí.
K těm nejvydařenějším patřily:
-

střelecké závody pro žáky ZŠ (viz foto č. 31/84; 32/84)

-

střelecké závody (viz foto č. 33/84; 34/84)

-

výstava svazarmovských prací (viz foto č. 35/84; 36/84; 37/84; 38/84)

-

motoristickou soutěž „Táto, mámo, jeď opatrně“ (viz foto č. 39/84; 40/84;
41/84; 42/84)

-

technický den pro motoristy (Viz foto 43/84; 44/84; 45/84)

Organisace svazarmu udělala také kus práce při zajišťování výzdoby obce před
významnými politickými oslavami. Plánem tato organisace stojí na předním místě žebříčku
v soutěži složek MVNF, protože kladně působí na výchovu nejen svých členů, ale i žáků
základní školy.

Úspěch šachystů.
Šachový oddíl TJ Sokol Šumice dosáhl v soutěžním ročníku 1983/84 vynikajícího
úspěchu. V základní skupině OP dosáhli naši hráči bezkonkurenčního vítězství. V deseti
utkáních neztratili ani bod a postoupili do okresní skupiny B. O toto vítězství se zasloužili
hráči: Horčica Libor, Lekeš Vojta, Dvořáček Josef, Šidlo Ladislav ml., Horecký Vincenc,
Novák Jaroslav, Gajdošík Vítězslav, Hudeček Vlastimil, Hasoň Petr, Škrášek Petr a Žampach
Jaroslav.

X. Pohyb obyvatelstva.
Narodilo se 32 dětí, 18 dívek a 14 chlapců.
Zemřelo 21 občanů, 8 žen a 13 mužů.
Přistěhovalo se 21 občanů.
Vystěhovalo se 33 občanů.
Počet obyvatel k 31. 12. 1984 byl 1838.
Uskutečnilo se 12 sňatků, z toho 7 bylo opakováno v kostele.
Rozvedena byla 4 manželství.

Zlaté svatby oslavili:
Jančář Josef a Marie, č. p. 194
Dvořáček Stanislav a Anežka, č. p. 2
Zlatník Josef a Marie, č. p. 204
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Synčák Josef a Anna, č. p. 332
Jurák Vincens a Marie, č. p. 223

Diamantovou svatbu oslavili:
Bárta František a Marie, č. p. 306

Významného životního jubilea se dožili:
Tomáš Hasoň, č. p. 169

–

1. 2. 1904

–

80 let

Marie Mudráková, č. p. 283

–

1. 2. 1904

–

80 let

Marie Zetková č. p. 316

–

17. 9. 1904

–

80 let

Justina Pavlíčková č. p. 334

–

22. 9. 1904

–

80 let

Josef Šojdr č. p. 319

–

30. 9. 1904

–

80 let

Marie Dvořáčková č. p. 287

–

2. 10. 1904

–

80 let

Marie Kozubová č. p. 111

–

5. 11. 1904

–

80 let

Barbora Kokošová č. p. 200

–

27. 11. 1904

–

80 let

Jan Mudrák č. p. 283

–

13. 6. 1894

–

90 let

Terezie Šidlová č. p. 262

–

10. 10. 1894

–

90 let

Zemřel bývalý kronikář.
Kubáň Ludvík, č. p. 264, narozen 22. 2. 1895 zemřel 25. 6. 1984. Vedl kroniku MNV od
roku 1945 až do roku 1965.

Neštěstí.
V nočních hodinách dne 26. 3. 1984 srazilo osobní auto 3 ženy, které se vracely
z odpolední směny. Jedna mrtvá, jedna těžce a jedna lehce zraněná. Paní Šopíková, matka
dvou dětí, 48-letá se už nikdy domů nevrátila.

Závěr.
Rok plný tvořivé lidské práce uplynul jako voda v řece. Naše obec dosáhla opět prvenství
v socialistické soutěži národních výborů v našem okrese. Toto ocenění předal představitelům
obce na plenárním zasedání MNV soudruh Bařinka, vedoucí organisačního odboru ONV
v Uh. Hradišti. (Viz foto č. 46/84; 47/84; 48/84; 49/84)
Hodně se udělalo při zvelebování naší obce, zůstává však stále mnoho vykonat. Už dnes
přemýšlejí představitelé naší obce nad novým volebním programem na léta 1986-90.
Jen další činorodá práce může život v naší obci učinit lepší a radostnější.
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Rok 1985.
Úvod.
Je radost psát o roku, ve kterém oslavíme 40 let života v míru, prožijeme krásné chvíle při
cvičeních spartakiádních skladeb 85.
Také naše obec, naši lidé se připravují důstojně oslavit obě významné události roku.
Lze si jen přát, aby i další roky byly naplněny mírovou prací a životem v míru.
Končí volební období 1981 – 85. Ať se nám podaří splnit všechny úkoly volebního
programu!

Národní výbor.
Vážným problémem, jehož řešení se v radě pravidelně projednávalo je problematika
života a aktivity naší mládeže. Její zapojení do plnění úkolů volebního programu NF je
minimální, budovatelská činnost je slabá, podíl na kulturní činnosti zanedbatelný. Mezi
aktivní mladé lidi se dá počítat jen několik členů SSM. NV vidí hlavní přičinu ve špatném
vedení a očekává, že nový výbor SSM v čele s ing. Ptáčkem dosáhne podstatného zlepšení
práce a naváže na úspěšnější činnost mládeže z let minulých.
Zásobování v obci hodnotila rada NV jako dobré se vzrůstající úrovní. Nadále bude
věnovat pozornost sortimentnímu zásobování v prodejně masa. Ocenila práci knihovníka s.
Ant. Kandrnála a vyslovila mu za obětavou práci uznání. Stejně ocenila práci kronikáře za II.
místo v soutěži kronikářů, tedy moji činnost.
Rada vzala s hrdostí na vědomí skutečnost, že se naše obec umístila na II. místě
v socialistické soutěži okresu k 40. výročí osvobození ČSSR. Na úspěchu se podílely všechny
organizace MVNF a základní škola. NV obdržel odměnu 6 000 Kčs, která byla věnována
účelům agitačně-propagační činnosti.
Zabezpečení úkolů v ZŠ a MŠ bylo předmětem jednání, při kterém byla rovněž
projednána aprobace učitelů ZŠ, zapojení učitelů do veřejné činnosti v obci a v neposlední
řadě využití bytů v 10 BJ. Viz foto č. 1
Využití kapacity MŠ a zřízení jeslí – bylo předmětem jednání rady a to z důvodu poklesu
populace v naší obci. Kapacita MŠ je 90 dětí. Skutečný počet dětí je 85 a více než polovina
ještě nedovršila 3 roky.
Vytvoření podmínek pro službu pečení a vaření pro slavnostní příležitosti bylo rovněž
předmětem jednání rady NV. Byl dán souhlas k odkoupení rodinného domku manželů
Mahdalových č. p 333 pro tuto službu občanům.
Kritický stav elektroinstalace KD – rada se seznámila s obsahem revizní zprávy, v jejímž
závěru je navrženo okamžité zastavení provozu v KD z důvodu naprosto nevyhovující
stávající elektroinstalace. Hrozí zde nebezpečí úrazu obsluze KD. MNV přijal opatření pro
provedení generální opravy KD včetně elektroinstalace s termínem ihned.
Byla projednána žádost o prodloužení termínu kolaudace přístavby ZŠ, protože se
nepodařilo akci v r. 1985 zdárně ukončit. Práci převzal s. Josef Vajdík z Uh. Brodu, který
dostavbu šaten obětavě zajišťuje.

387

Rozpočet obce.
Příjmy:

Rozpočet:

Skutečnost:

Daň zemědělská

1 000,-

631,-

Daň z příjmu obyvatel

7 000,-

6 197,-

Nedoplatky:
9 206,-

Nedoplatek je splácen měsíčně po 200 Kčs od občana, který
částku dluží.
Daň domovní

71 000,-

71 810,-

-

Poplatek ze psů

4 000,-

3 480,-

-

Správní poplatky

2 000,-

1 600,-

-

Vodní hospodářství

5 000,-

-

-

Rozpočet nedocílen, protože kanalizace i vodovod předány do správy JVAK.
Školství – stravné

295 000,-

270 000,-

-

Rozpočet nedocílen, neboť počet strávníků byl menší než se předpokládalo.
Nájem MŠ

-

1 622,-

-

Jedná se o nájem za byt. V letošním roce byl volný. O novém uživateli doma
nebylo rozhodnuto.
Kultura
Vnitřní správa
Hřbitov
MH – 10 BJ

50 000,-

53 944,-

-

4 000,-

26 963,-

-

-

3 341,-

-

60 000,-

49 378,-

Dva z 10-ti bytů byly ve II. pololetí volné.
Zahrádky

-

5 470,-

-

Za stavební místa

-

3 360,-

-

Výdaje:
Mateřská škola

90 000,-

107 273,-

-17 273

Neúměrné čerpání rozpočtu je překročeno za nákup DKP, drobný
materiál a malování.
Základní škola

474 100,-

440 558,-

+33 452,-

Nečerpání rozpočtu je způsobeno tím, že nebyly provedeny práce
stolařské.
Za el. proud – 12 830 Kčs – což je málo.
Údržba překročena o 4 290,Jídelny -

405 500,-

473 469,-

-67 969,-

Překročení je u drobného materiálu o 30 tisíc, za el. proud o 16 350,-,
za nákup prádla a p.
Oprava pomníku -

34 000,-

34 403,388

-403,-

Činnost SPOZ -

5 000,-

6 064,-

-1 064,-

Pro větší počet akcí sboru je rozpočet nedostatečný.
Provoz KD -

274 000,-

281 821,-

-7 821,-

Z celkového rozpočtu byla přečerpána částka na údržbu o 25 170 Kčs.
Knihovna Národní výbor -

1 000,-

581,-

+419,-

95 000,-

119 722,-

-24 722,-

Překročení je u všech položek a drobného materiálu. Značnou položku
tvoří poplatek za telef. hovory -20 524,Požárníci -

5 000,-

5 780,-

-780,-

Obřadní síň -

2 000,-

2 352,-

-352,-

Péče o občany -

35 000,-

35 013,-

-13,-

Obytné domy – 10 bj -

39 000,-

36 747,-

+2 253,-

Drobné provozovny -

-

1 815,-

- 1 815,-

Jedná se o zaplacení pojištění aut DP.
Veřejné osvětlení -

57 000,-

42 003,-

+14 997,-

Byla uhrazena oprava trafa 25 150,- Za el. energii pouze 7 480
Kčs – což je absolutní minimum.
Hřbitov -

2 000,-

432,-

+1 568,-

Veřejná zeleň -

4 000,-

4 444,-

-444,-

Odvoz odpadu -

34 000,-

37 069,-

-3 069,-

Za nákup van na odpad (2 ks) 27 500 Kčs
Služby MH -

-

1 568,-

-1 568,-

Stavby -

-

2 941,-

-2 941,-

Za úhradu odhadů rod. domů pro MNV.
Přístavba školy -

1 149 000,-

1 149 000,-

z toho mzdy
Areál zdraví -

288 673,-

-

73 809,-

z toho mzdy

9 636,-

Výkup rod. domu č. p. 333………………..198 533,Výkup pozemků ……………………………..4 538,Rekapitulace:
Příjmy:

Daň a poplatky………………………………..83 718,Činnost hosp. organizací…………………….414 174,Pokuty…………………………………………....400,Fak. pov. ………………………………………1 678,Akce „Z“…………………………………..1 149 000,-
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Ostatní příjmy…………………………………47 000,Dotace ONV………………………………….599 000,Subvence……………………………………...203 071,Ostatní prostředky od ONV………………..1 271 133,Výdaje:

Celkem

2 967 103,-

Na jednotlivých kapitolách

1 634 003,-

Na akci „Z“

1 222 809,-

Investice

203 071,-

Celkem

3 059 884,-

Na rozdíl v hospodaření – 92 781 Kčs – poskytl ONV výpomoc 100 000 Kčs. Z této
výpomoci byl uhrazen materiál na areál zdraví ve výši 73 810 Kč. Zbytek vrácen na ONV.

II. Průběh roku, počasí, úroda.
Rok 1985 začal pěkně z ostra – hned v prvních pěti dnech poklesla teplota na -18°C a 7.
ledna dokonce na -26°C. První velmi chladná dekáda měsíce se už ale neopackovala. Ve
druhé dekádě se teploty pohybovaly od -14°C do -4°C.
Oteplení nastalo ve třetí dekádě, kdy se teploty přehouply přes +4°C a klesaly na -6°C.
Průměrná teplota měsíce ledna -10,6°C.
Únor bílý – pole sílí, říká přísloví. Bylo trochu sněhu (asi 10 cm) a teploty se pohybovaly
od +2°C v prvních dnech až po -21°C 13. února. Průměrná teplota měsíce února byla -6,8 °C.
Březen začal s teplotou -1°C až -2°C, ale potom se teploty definitivně přehouply nad 0°C
až 27. března dosáhla teplota +8°C. Celkově byl i březen chladný, průměrná teplota +2,7°C.
Duben byl opět dost chladný, deštivý, nevlídný. Topné období pokračovalo. Nejvyšší
teplotu jsem naměřil 5. dubna +12°C. Nejnižší teplotu pak 27. dubna -3°C. Průměrná teplota
měsíce dubna byla +5,4°C.
Špatné (chladné) počasí pokračovalo až do 12. května. V té době bylo deštivo, chladno,
teploty se pohybovaly od +4°C do +12°C. 13. května se oteplilo a rázem se všechno změnilo
k lepšímu. Hlavně se mohlo přestat topit; i tak se topné období protáhlo na 7 až 8 měsíců
v roce. Maximum tepla v květnu bylo +18°C. Teplotní průměr +12,4°C.
Červen se příliš také nevyvedl, byl poměrně chladný. Teplotní průměr byl +11,5°C.
Málo tepla a hodně deště jsme si užili i v červenci. Průměrná teplota měsíce byla +16,1°C.
Pěkně bylo i v září. Bez deště, průměrné teploty +10,1°C. Značné ochlazení nastalo
v říjnu, zvláště v závěru měsíce, kdy teploty poklesly pod bod mrazu. Teplotní průměr
+5,8°C.
První dekáda měsíce listopadu byla relativně teplá až +10°C, potom druhá byla velmi
studená, napadl sníh a teploty poklesly na -14°C. Teplotní průměr byl +0,5°C.
Prosinec byl teplejší než listopad. Sníh roztál, vánoce byly na blátě. Teplotní průměr byl
+2,1°C.
Průměrná teplota roku 1985 byla +5,4°C. Podotýkám, že uvedené teploty byly měřěny
vždy ráno v 5.30 hodin.
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Celkově lze rok 1985 hodnotit jako vlký a chladný. Značné teplotní rozdíly v lednu (-26°C
-+4°C), v únoru (-21°C - +2°C) a hlavně v dubnu (+12°C - -3°C) znamenaly zničení téměř
všech ořešáků, či alespoň jejich poškození.
Poprve po 30. letech se vyskytla okurková plíseň, která způsobila naprostou neúrodu
okurek. Celkově vůbec byla úroda ovoce i zeleniny nižší než v roce 1984. Možná, že i toto
jsou důvody pro to, že značná část našich občanů si postavila a neustále staví skleníky,
v nichž si „vyrábí“ zeleninu celý rok. Je to v naší obci zcela nový jev.
Časté srážky kladně ovlivnily růst trávy, takže všichni chovatelé drobného domácího
zvířectva měli neustále dostatek krmiva a sena na zimu.

III. a IV. Dokončení výstavby socialismu na vesnici.
JZD v obci.
Rok 1985 byl i ve sloučeném družstvu posledním rokem 7. pětiletky a mohl svými
výsledky kladně ovlivnit celkové výsledky. Bohužel se tak nestalo a družstvo dosáhlo zvláště
v rostliné výrobě slabších výsledků. Ve výrobě zrnin to bylo 95% plánovaných výnosů.
Lepší výsledek dosáhlo družstvo u cukrové řepy 108,4% plánu. Při hodnocení výsledků
rostlinné výroby bylo konstatováno, že na tomto úseku bylo málo využíváno výsledků
vědecko-technického rozvoje ve srovnání s podniky, které hospodaří ve srovnatelných
podmínkách.
Také v živočišné výrobě nebyly úkoly 7. pětiletky splněny a to především u drůbežího
masa o 350 tun a u hovězího masa o 50 tun.
Výrobek

Výrobní náklad

Realizační cena

Pšenice 100 kg

138,20 Kčs

159,70 Kčs

Ječmen 100 kg

124,20 "

173,80

"

Řepka 100 kg

480,40 "

400,-

"

Hrách 100 kg

368,-

"

400,-

"

Cukrovka 1 tuna

217,-

"

412,30 "

3,13 "

3,81 "

Hovězí maso 1 kg

20,90 "

21,92 "

Vepřové maso 1 kg

16,20 "

17,31 "

Drůbeží maso 1 kg

15,95 "

16,45 "

0,745 "

0,84 "

Mléko 1 l

Vejce 100 ks

Z tabulky je vidět, že dobré výsledky byly dosaženy u cukrovky a hrachu. Ztráta byla
zaznamenána u řepky. Tradičně dobrá je výroba mléka i vajec. Rezervy jsou ale všude.
Uplatnit poznatky vědy a techniky, to je prvořadý úkol i v družstvu. Družstvo dosáhlo
produktivitu 154 438 Kčs na jednoho pracovníka. Celkové výnosy dosáhly částku 65 910 tisíc
Kčs. Celkové náklady byly čerpány ve výši 57 525 tisíc Kčs. Družstvo vytvořilo zdroje ve
výši 8 868 tisíc Kčs.
Tyto prostředky byly rozděleny následovně:
1. Odvody státu a daní

2 183 tisíc Kčs
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2. Fond výstavby

4 950

"

3. Fond odměn

953

"

4. FKSP

747

"

5. Ostatní

35

"

Významné výsledky práce.
U cukrovky na plán 6 384 tuny dosaženo 7 692 tun při cukernatosti 16,18%. V chovu
prasat dosaženo 17,74 selete na prasnici; přírustek 0,6 kg/den při spotřebě jádra 3,4 kg na 1 kg
přírustku.
283 kusů vajec na nosnici a rok při spotřebě 140 gramů jádra. Snížení úrazovosti z 4,18%
roku 1984 na 3,33% v r. 1985.
K 1. 1. 1986 má družstvo 753 členů, z toho 422 trvale pracujících; 390 žen, 389 důchodců,
123 mladých do 30 let.

V. Průmysl, státní a družstevní obchod.
Potraviny.
Základní druhy potravin jsou stále skladem, objednávky jsou vykrývány v plném rozsahu.
Trvalým problémem zůstávají luštěniny a zelenina. Poptávka je stále vyšší, než jsou stávající
fondy. Ukazuje se rovněž, že jedna prodejna potravin je pro naši obec málo.

Průmyslová prodejna.
V této prodejně došlo ke změně pracovníků. Od října je vedoucím prodejny s. Balhar.
Stálým problémem této prodejny je vysoký stav neprodejných zásob.

Textil.
Zásobování prodejny je částečně omezeno pro velký stav zásob. Trvá nedostatek
bavlněného zboží, pletací příze, ručníků, osušek a p. Rovněž je nedostatek punčochového
zboží, chybí teplé pracovní ponožky.

Prodejna masa.
Přestože prodejnu zásobují tři dodavatelské podniky není s touto prodejnou přílišná
spokojenost. Stále něco v prodejně chybí a lidé si právem stěžují na malý sortiment zboží.

Pohostinství.
S touto prodejnou byla v roce 1985 vyslovována téměř vždy jen spokojenost. Pracovníci
uskutečnili t. zv. „srnčí hody“, kterých se zúčastnilo na 400 spokojených hostů.
Dodávky piva i sodovek jsou plně vykrývány. Na závěr uvádím tabulku plnění
maloobchodního obratu:
Prodejna

Plán

Skutečnost

%

Potraviny

6 427 000 Kčs

6 732 000 Kčs

Průmyslové zboží

2 022 000 "

1 812 000 "

89,6%

Textil

1 053 000 "

934 000 "

88,7%
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104,8%

Maso

1 387 000 "

1 151 000 "

89%

Pohostinství

1 585 000 "

1 615 000 "

101,9%

Celkový plán 12 474 tis. Kčs byl splněn na 12 244 tis. Kčs.

VI. Úpravy obce. Doprava. Spoje.
V trati Nad mlýnem pokračovala výstavba řadových soukromých domů. Viz foto č. 6 a 7.
Rovněž pokračovalo zastavování proluk v obci, především na Záhumní. Viz foto č. 8, 9,
10.
V akci „Z“ pokračovala přístavba základní školy: Viz foto č. 4
Byl dokončen druhý pavilon a začala se stavit ocelová konstrukce šaten a vstupu do školy.
Pod šatnami se buduje sauna. Byla provedena rekonstrukce „Školní družiny“ v rekordním
čase – 42 dny, finanční náklad 50 000 Kčs, odpracováno 708 brigádnických hodin.
Na sportovním hřišti bylo zahájeno budování spartakiádního cvičiště – t. zv. areálu zdraví.
Rovněž se podařilo provést GO tělocvičny v hodnotě díla 300 000 Kčs.
Náročným úkolem byla i oprava mateřské školy, dobudování pískoviště a dětského hřiště
v zahradě za tělocvičnou, to vše za 200 000 Kčs. Viz foto č. 12
Rovněž byly ukončeny úpravy kolem místního hřbitova, kde se při jarní směně NF
zúčastnilo prací 10 dospělých brigádníků. Viz foto č. 13 a 14.
Připravuje se výstavba nového mostu přes řeku Olšavu. V této souvislosti byla provedena
demolice drážního domku Klaudových, v sousedství chodníku podél železniční trati má být
prodloužena silnice mezi Kůtem a Záhumním. Viz foto č. 2 a 3.
Byly ukončeny práce na úpravách povodí Rudického potoka. Viz foto č. 11
Ke 40. výročí osvobození obce byl opraven pomník obětí obou světových válek.
Na zajištění všech jmenovaných prací byly organizovány t. zv. jarní a podzimní směny
národní fronty a brigády o sobotách i v průběhu pracovních dnů týdne. Viz foto č. 15, 16, 17.
Přestože se udělalo velký kus práce to nejdůležitější se dokončit nepodařilo – přístavbu
ZŠ. Dá to ještě hodně práce, aby alespoň v 86 roce se tuto akci podařilo ukončit.

VII. Veřejný život. Ohlas mezinárodních událostí. Boj o mír.
Veřejná schůze ZOKSČ, MVNF, MNV.
17. 3. v neděli, se konala v kulturním domě t. zv. jarní veřejná schůze občanů. Kromě
představitelů obce se jí zúčastnili zástupci vyšších orgánů – za OV KSČ – s. Indra
– za ONV – s. Prachař
Na úvod koncertovala místní dechová hudba Olšavanka. Schůzi řídila předsedkyně ZO
KSČ s. Marie Essenderová. Program:
1. Hlavní referát o plnění volebního programu v obci přednesl tajemník MNV s. Jar.
Omelka
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2. Vyhodnocení socialistické soutěže složek MVNF provedl předseda MVNF s. Petr
Dvořáček.
3. Vyhodnocení nejlepších brigádníků a občanů, kteří se nejvíce podíleli na dobrých
výsledcích obce v socialistické soutěži.
4. Diskuze a závěr.
Po skončení schůze následovalo kulturní vystoupení dětského národopisného souboru
„Dřinky“.
Schůze byla velmi pečlivě připravena, měla slavnostní ráz. V hlavním referátu poukázal s.
Omelka především na to, co se v obci nedaří; především na malou účast občanů na veřejných
schůzích, plenárních zasedáních NV, různých kulturních akcích. Rovněž poukázal na malou
aktivitu mládeže a některých občanů, kteří neodpracovali ani jednu brigádnickou hodinu na
akci „Z“.
Na druhé straně poděkoval těm občanům, kteří svou prací přispěli k naplnění volebního
programu.
Výsledky socialistické soutěže oznámil a ceny zástupcům předal jejich předseda s. Petr
Dvořáček. Pořadí bylo následovné.
1. místo – Český zahrádkářský svaz
2. místo – TJ Sokol
3. místo – MS Končiny
Nejlepšími brigádníky byli vyhodnoceni občané: Jan Žampach č. p. 308 a Milan Tlach č.
p. 453.
Dále byli ocenění občané: Ing Uřičář – předseda ČZS
Vl. Bachůrek – předseda SVAZARMU
Jar. Žampach – kronikář obce
Všechno bylo na schůzi dobré, jen účast občanů mohla být větší. Náš funkcionářský aktiv
by si to zasloužil.

Oslavy osvobození obce.
Oslava 40. výročí osvobození naší obce se konala 30. dubna od 17.30 hodin a měla tento
program:
1.

Koncert dechové hudby Olšavanky

2.

Průvod obcí

3.

Kulturní vystoupení žáků ZŠ

4.

Slavnostní projev

Po ukončení oslavy byla možnost prohlédnout si výstavku v kulturním domě, kterou
připravily složky MVNF pod názvem – 40. let budování socialismu v naší obci. Viz foto č. 18
Součástí oslav osvobození byla celá řada akcí z nichž uvádím:
Představení Slováckého divadla
Koncert dechové hudby „Žadovjáci“
Tělovýchovná akademie
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Hovory s mládeží
Koncert pěveckého souboru „Dvořák“
Vystoupení národopisných souborů „Dřinky“, „Šabla“ a „Rozmarýn
Šachový turnaj
Cyklisticko branný závod
Místní spartakiáda
Účast občanů na oslavách byla tentokráte velmi dobrá.

Oslavy MDŽ.
Také letošní 8. březen se stal svátkem všech žen, i letos jsme vyslovili uznání a
poděkování všem ženám, maminkám za jejich obětavou práci pro rodinu i společnost.
Na MNV byly pozvány k oslavě tohoto svátku naše občanky – Marie Essenderová, Marie
Žampachová, Blažena Omelková, Ludmila Urbánková, Františka Juřeníková, Milada
Ondřejová, Štěpánka Košibová, Helena Janíčková, Zdeňka Pavlištíková, Miroslava Juráková,
Ludmila Šojdrová, Ludmila Synčáková, Marie Jančářová, Jana Páleníčková, Marie Tlachová,
Marie Hřibová a Jarmila Prachařová. Dále pak Marie Petrková, Jiřina Kandrnálová a Emílie
Šojdrová, kterým představitelé obce poděkovali za veřejnou angažovanost, funkcionářskou
činnost a celkovou obětavou práci pro naši obec.

Oslava 68. výročí VŘSR.
Oslava se konala 8. listopadu za účasti značného množství mládeže i ostatních občanů.
Lampionový průvod se po průchodu obcí shromáždil u pomníku obětí obou světových válek,
kde byla vlastní oslava.
Po kulturní vložce žáků ZŠ přednesl slavnostní projev s. Bradáč, předseda MNV. Oslavu
organizovala odbočka SČSP. V rámci měsíce československo-sovětského přátelství pořádala
odbočka svazu přátel výstavbu sovětské knihy a kino pořádalo přehlídku sovětských filmů.

Podzimní veřejná schůze ZO KSČ, MVNF, MNV.
Schůze se konala 22. listopadu v 19 hodin v KD za menší účasti občanů. Na programu
bylo hodnocení volebního období. V kulturním programu vystoupili žáci základní školy.
Schůze nepřinesla žádnou podnětnou diskuzi, návrhy na zlepšení práce či života v obci.

Významná návštěva v obci.
Na pozvání členů dechové hudby Olšavanky přijeli do naší obce hudebníci z Rakouska,
vesnice St. Kathereis. Opláceli tak návštěvu našich z minulého roku. Viz foto č. 19

VIII. Politický, kulturní vývoj, rozvoj školství.
Vliv KSČ.
Sjezd KSČ se vždy stává určitým mezníkem v budování naší společnosti a svými závěry
zasahuje ať přímo či nepřímo do našeho života. Je proto každému jasné, že životní úroveň,
spokojenost lidí, přímo závisí na splnění závěrů sjezdu.
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V roce 1986 bude svolán XVII. sjezd KSČ. Nastalo tedy období bilancování i příprav.
Jednou ze součástí těchto příprav je i konání výroční členské schůze.
Komunisté naší obce se sešli
na jednání výroční členské
schůze 13. 12. Předsedkyně ZO
KSČ s. Marie Essenderová
přednesla téměř hodinovou
hodnotící zprávu, ve které vedle
úspěšného
hodnocení
dosažených výsledků zazněla i
slova
kritická.
Kromě
vnitrostranické kritiky poukázala
i na neplněné úkoly v oblasti
práce NV a NF. Bylo
konstatováno, že v naší obci
přetrvává
malá
aktivita
některých občanů i funkcionářů.
Veškerou
tíhu
společenské
aktivity „táhne“ již mnoho let
řada obětavých lidí, zatímco
většina ostatních občanů si žije
poklidným životem, využívá
(často i zneužívá) výhod naší
socialistické společnosti pro sebe
i pro rodinu, společnosti však
dává velmi málo nebo nic.
Reservy nadále zůstávají ve
zkvalitňování činnosti s mládeží
a to jak ve škole tak i mimo
školu, kde schází především
zapojení dospělých občanů do
vedení zájmových kroužků. Uvedené problémy se staly součástí přijatého usnesení z jednání
výroční schůze, které bylo rozděleno do tří oblastí a obsahovalo celkem 18 bodů. Jedním
z nich je seznámit širokou občanskou veřejnost se sjezdovými materiály.
Příprava voleb do NV rovněž úzce navazuje na přípravu XVII. sjezdu, protože
bezprostředně po sjezdu se budou konat volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. V naší
obci již proběhlo hodnocení práce orgánů NV za léta 1981 – 85. S každým poslancem byl
proveden pohovor, hodnoceny klady i zápory práce poslanců, komisí i celého pléna. Dá se
říci, že převážná část hodnocení bylo kladných. Ze 44 poslanců je ochotno více než 30 dál
vykonávat tuto funkci, pokud budou zvoleni a to je velký klad.
Je správné, že příslušné komise pro přípravu voleb do NV nenechávají již dnes nic
náhodě. Je nutné, aby mezi kandidáty na poslance byli navrženi jen ti nejlepší.

Národní fronta.
V naší obci sdružuje celkem 16 organizací. Stala se realizátorem veškeré činnosti v obci.
Pravidelně 1x měsíčně se konají zasedání zástupců složek společně se zástupci MNV a ZO
KSČ. Cílem těchto zasedání je podchytit iniciativu občanů ke splnění volebního programu NF
organizovala jarní a podzimní brigádnické směny na akci „Z“ a měla také značný podíl na
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společensko-výchovných akcích. Významným pomocníkem v jejich práci je socialistická
soutěž složek, která je pravidelně kontrolována a slavnostně vyhodnocena na veřejné schůzi.

Český zahrádkářský svaz.
Již druhým rokem je na 1. místě v hodnocení socialistické soutěže mezi složkami NF. Je
aktivní jak v zahrádkářské práci tak i v oblasti kultury. V pěstitelské pálenici bylo vypáleno
1 480 l absolutního lihu. Pro potřeby členů, ale i ostatních občanů bylo zabezpečeno a
prodáno 40 centů sadbových brambor „RESSY“, 50 centů rašeliny, 100 centů Thomasovy
strusky a ovocné stromy a keře v hodnotě 12 000 Kčs.
V kulturní činnosti byly uspořádány následující akce:
I. zahrádkářský ples, koncert dechové hudby „Žadovjáci“, přednáška na téma pařeniště a
foliovníky, výstava ke 40. výročí osvobození s promítáním filmů, IV. posezení u táboráku
a zájezd na výstavu „Země živitelka“ do Č. Budějovic.
Na akcích „Z“ bylo odpracováno 793 hodin. Pro služby občanům bylo zabezpečeno
lisování ovoce, zakoupena malá sušárna ovoce. Byly zakoupeny 2 kotle k vaření povidel od
příští sezony.
Na počest 40. výročí osvobození vysázeli zahrádkáři v obci 6 lip, 350 penunií, 200
afrikánů a 100 frézií na instalované okrasné mísy.
Byla zorána další část zahrádkářské kolonie o výměře 0,6 ha a rozdělena dalším
zahrádkářům.
Ne nadarmo jsou zahrádkáři nejpilnější organizací v naší obci!

Tělovýchovná jednota Sokol.
V socialistické soutěži složek NV a NF skončila na II. místě. Úspěšně si vedly všechny
oddíly. Šachisté ve vyšší soutěži skončili na pěkném 4. místě, fotbalisté se rovněž ve svých
soutěžích udrželi. Kulturisté pravidelně cvičili a přesto, že jsou početně nejmenším oddílem,
nezaháleli. Snad nejlépe je možno hodnotit oddíl ZRTV. Nácvik na spartakiádu si vyžádal
velmi mnoho času od cvičitelů i cvičenců – školáků, rodičů s dětmi, žen i mužů. Ti všichni
odvedli velký kus poctivé práce. Odměnou všem byla vystoupení na místní, okresní či
celostátní spartakiádě v Praze.
Kromě sportovní činnosti plnili členové Sokola také úkoly při výstavbě areálu zdraví i na
poli kulturním. Uspořádali hodové slavnosti a řadu tančních večerů pro mládež.
Velmi kladně hodnotím každoroční akci Sokola – darování krve. Také letos se jí
zúčastnilo 12 členů Sokola.

Myslivecké sdružení „Končiny“.
Umístilo se na III. místě žebříčku socialistické soutěže složek v obci. Počet členské
základny se snížil z 34 členů na 29. Přesto neklesla aktivita této organizace. Kromě svých
odborných povinností byla pozornost všech členů sdružení zaměřena k jedinému cíli –
dobudování svého víceúčelového zařízení a jeho slavnostního otevření.
Myšlenka vybudovat víceúčelové myslivecké zařízení se zrodila před 13-ti roky, tedy
v roce 1972. Byla zakotvena do usnesení z výroční členské schůze a postupně realizována.
Veškeré úsilí členů MS bylo však do značné míry podmiňováno finančními zdroji, kterých
bylo nedostatek. Získávání financí bylo vázáno na další práci – sečení sena, sběr kovového
šrotu, brigádnická činnost a p.
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Všechny práce prováděli sami členové sdružení. Podotýkám, že jen na dokončovacích
pracích, to je od 1. 1. 85 do 15. 6. 85 odpracovali členové 1 480 brigádnických hodin. Na
celém zařízení to činilo asi 10 000 hodin zdarma!
Myslivecké zařízení může svými prostorami sloužit nejen členům sdružení, ale i široké
veřejnosti. Je vybaveno vším potřebným – kvalitním sociálním zařízením konče.
Vlastní otevření budovy a její zprovoznění bylo směrováno k uctění 40. výročí osvobození
obce a tak 15. června se všichni dočkali. Členové mysliveckého sdružení „Končiny“ dali
sobě, ale také všem milovníkům přírody krásný dar – víceúrovňové zařízení. Viz foto č. 21 a
22. Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé obcí Šumice a Rudice, přestřižení otevírací
pásky provedl předseda MNV Šumice s. Bradáč za asistence předsedy MS. Viz foto č. 19 a
20.
Slavnostní projev přednesl rovněž s. Bradáč. Viz foto č. 19
Kulturní vložku předvedli žáci ZŠ – soubor „Dřinky“. Viz foto č. 23 a 24
Vedle obětavé práce většiny členů mysliveckého sdružení a jejich příznivců je nutné
ocenit iniciativu dvou členů – Josefa Juřeníka a Bohumila Tlacha.
Rovněž zaznamenávám a oceňuji velkou pomoc, kterou průběžně poskytoval
budovatelům MNV Šumice i občanský výbor Rudice.

Český svaz žen.
Čtvrtou nejlépe hodnocenou byla organizace svazu žen. Jejich hlavními trumfy v soutěži
byla péče o keře kolem kulturního domu, MNV a pomníku obětí obou světových válek. Viz
foto č. 5
Pravidelnou prací je spolupráce se sborem pro občanské záležitosti, při vítání nových
občánků do života; nejen účast, ale i finanční výpomoc. Z kulturních akcí zaznamenávám
především velmi vydařený „masopust“.

Svazarm.
Další hodnocená organizace patří po stránce péče o mládež k nejlepším. Organizují práci
v kroužcích (kynologický, automotoklub, leteckých modelářů) a připravují soutěže pro
mládež i dospělé. Patří k nim tradiční dukelský závod, branné zdatnosti, střelecké závody a
také automobilová soutěž „Táto, mámo, jeď pomalu“.
Zásluhou svazarmovců je naše obec neustále nově vyzdobena, protože se starají o
výzdobu ke všem politickým i kulturním událostem.
Ostatní organizace již nedosáhly úrovně složek jmenovaných. Je ale skutečností, že
všechny dosáhly většího počtu bodů než v předcházejícím hodnocení. To svědčí o zvýšené
aktivitě, především v brigádnické činnosti.

Kulturní podniky.
Dětský národopisný soubor „Dřinky“ připravil kulturní vystoupení k MDŽ 8. 3. 85. Stejný
soubor se představil našim občanům na „Veřejné schůzi“. 20. 4. 85 byl náš kulturní dům
(tentokráte opět zaplněný) svědkem prvního vystoupení souboru „Dřinky“ s vlastní hudbou,
která hrála ve složení:
Primáš

–

Stanislava Hanáková

Cimbál

–

Milena Jahodová

398

–

Housle

Ludmila Žufánková
Ladislava Žampachová
Iva Kráčmarová
Eva Kubenová
Emil Szymurda

Basa

–

Miroslav Petrka

Kytara

–

Bohumil Vráblík

V pořadu dále vystoupily národopisné soubory „Šabla“ a „Rozmarýn“ z JZD Uh. Brod.
Jejich vystoupení mělo u diváků velký ohlas.
Další kulturní podniky následovaly v tomto pořadí:
Divadelní představení – k mezinárodnímu dni žen se uskutečnilo 10. března představení
Slováckého divadla z Uh. Hradiště s názvem „Vesele jen vesele“. Pořadatelem byla kulturní a
školská komise MNV.
Koncert – dechové hudby „Žadovjáci“ uspořádala 23. března organizace českého
zahrádkářského svazu.
Pěvecký koncert – souboru „Dvořák“ se uskutečnil 14. dubna v kulturním domě. Garantem
vystoupení byla kulturní a školská komise MNV.
Výstava – 40. let práce NV a budování socialismu se uskutečnila za přímé účasti všech složek
MVNF do 30. dubna v kulturním domě. Na svých panelech ukazovaly složky výsledky své
práce za čtyřicet let mírové práce.

Škola a učitelé.
Celý školní rok probíhal ve spartakiádním duchu a kromě hromadných vystoupení a jejich
přípravy se uskutečnila v jejím rámci i řada sportovních akcí.
Ve sportovních soutěžích si vedli někteří žáci naší školy neobyčejně dobře. Jedná se
především o lehkou atletiku, sportovně-branné soutěže a lední hokej. Škola se může pochlubit
několika přeborníky v lehké atletice (P. Ondřej, M. Pavlisová, H. Hřibová, P. Pummer, M.
Hasoňová) i řadou druhých a třetích míst. Ve vyšších soutěžích si dobře vedla M. Pavlisová
z 8. B, která je již nyní členkou atletického oddílu TJ Slávie Uh. Hradiště.
Ve sportovně branných soutěžích bojovali naši žáci především v závodech „O Dukelský
štít“ a „Partyzánský samopal“.
Nejlepšími žáky, kteří vynikli svými studijními výsledky a mimoškolní činností se stali:
Miroslava Surá
Martina Hamadová
Julie Hřibová
Miroslava Pavlisová
Adéla Bartošová
Marie Dubravová
Richard Synčák
Vojtěch Lukáš
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Ivana Krhůtková
Ivana Kafková
Jitka Juráková
Rozmístění žáků osmých tříd na střední školy a odborná učiliště proběhlo bez problémů,
odpovídalo požadavkům na jednotlivé obory i schopnostem žáků. Přehled rozmístění žáků je
následující:
SOU – učební obory

30 žáků

SOU – studijní obory

3 žáci

Gymnázium -

5 žáků

SPŠ -

4 žáci

SEŠ-

2 žáci

SZTŠ -

1 žák

Výuku na naší škole pomohlo zlepšít předání částí nové přístavby školy.
V kádrovém obsazení školy došlo k těmto změnám: odešly – s. Mečiarová a Jurková
Noví – s. Láska, Veselý, Hudečková a Dolinský.
Do užívání byla rovněž předána nová moderně řešená školní družina, v jejímž hezkém
prostředí tráví volné chvíle po vyučování naši nejmladší žáci.
V činnosti PO SSM došlo rovněž k několika změnám. Novými skupinovými vedoucími se
stali soudruzi učitelé Vrága a Jurek. Činnost provozovalo šest oddílů pionýrů a dva oddíly
jisker pod vedením převážně učitelů a také 13 zájmových kroužků.

Sbor pro občanské záležitosti.
Sbor vykazoval činnost po celý rok. Množství jednotlivých akcí jim v mnoha případech
určoval sám život. Narození a úmrtí občanů, sňatky či rozvody a p. V podstatě byly
organizovány tyto akce:
Vítání nových občánků do života. Viz foto č. 26 a 27
Občanské sňatky. Viz foto č. 25
Zlaté svatby
Setkání s důchodci
Přijetí branců v obřadní síni. Viz foto č. 28
Srazy rodáků 50 a 60 letých
Přijetí nejlepších žáků školy v obřadní síni
Zahájení školního roku
Přijetí prvňáčků v obřadní síni
Rozloučení se sesnulými občany
Slavnostní předávání občanských průkazů
Návštěvy osamělých žen při MDŽ

400

Všechny uspořádané akce měly velmi dobrou úroveň. Ne zadarmo se celý kolektiv
sboru svými výsledky dostal až na „Tabuli cti“!

Z tabule cti.
Na tomto čestném místě se v průběhu roku postupně vystřídali tito občané:
Ludmila Synčáková – narozena 15. 2. 1950. Pracuje jako ředitelka MŠ. Od roku 1976 je
poslankyní NV, 6 let pracovala jako členka rady. Patří mezi zakladatelky
ženské tělovýchovy v naší obci. Již 10 let patří mezi vedoucí cvičitele;
sama cvičila na dvou spartakiádách. Je členkou KSČ, obětavou,
spolehlivou a přitom skromnou funkcionářkou. Proto jí patří naše uznání
i poděkování.
Oldřich Kozub – narozen 11. 12. 1938. Pracuje jako stavební technik v n. p. Agrozet Uh.
Brodě. Již 30 let pracuje jako funkcionář TJ Sokol a má velké zásluhy na
všech budovatelských, kulturních i společenských akcích zajišťovaných
sokolem. Jeho příkladná obětavost pro rozvoj tělovýchovy a sportu si
zaslouží veřejné uznání.
Františka Juřeníková – narozena 5. 7. 1945. Pracuje jako dělnice v n. p. Svit Slavičín. Od roku
1981 je poslankyní NV, členkou rady a od r. 1982 předsedkyní komise
pro mládež a tělovýchovu. Je aktivní cvičitelkou ZRTV. Svou obětavou
prací má velké zásluhy na dosažených výsledcích v praci s mládeží ve
vztahu k tělovýchově. Ať toto veřejné ocenění je povzbuzením do další
práce.
Jana Jahodová – pracuje jako matrikářka NV. Zúčastňuje se všech akcí pořádaných sborem
pro občanské záležitosti (SOZ) od r. 1960. Zabezpečuje především vítání
do života, svatební obřady a veškeré práce spojené s matrikou. Má
zásluhy na zkvalitnění úrovně občanských obřadů.
Blanka Juřeníková – studentka VŠ. Od školních let se podílí aktivně na akcích SOZ.
V posledních 10 letech zabezpečuje hudebním doprovodem všechny akce
v obřadní síni NV. Získala předepsanou kvalifikaci na okresních
přehrávkách, kterou požaduje okresní SOZ. Zvláště je oceňována její
obětavost a zodpovědnost, se kterou činnost ve SOZ vykonává
Kolektiv SOZ – jedná se o devíti členný kolektiv obětavých pracovníků a funkcionářů, kteří
plní odpovědně úkoly SOZ. Práce sboru byla několikráte vyhodnocena
na předních místech v rámci okresu, o čemž svědčí řada diplomů a
čestných uznání. Vyznamenaný kolektiv tvoří občané: Jaroslav Jančář
388, Marie Jančářová 388, Olga Gbelcová 482, Milada Ondřejova 403,
Jarmila Šidlová, 83, Dana Savarová 310, Rostislav Hasoň 47, Jindřích
Kramný 164, Jan Žampach 308.

IX. Zábavy, sport, zdravotnictví.
Ze zábav stojí za zaznamenání především I. zahrádkářský ples, masopustní průvod a
zábava a hodové slavnosti.

I. zahrádkářský ples – se skutečně vydařil po všech stránkách; hrála výborná hudba
„Horalka“ z Bojkovic, velké množství cen v tombole, vkusně vyzdobený sál, ale
především do posledního místa zaplněný sál, přísálí i kavárna, což je malý zázrak.
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Masopust – 16. února se konal masopustní průvod obcí za účasti 30 masek Viz foto č. 29,
30, 31, 33,
Doprovázela je desetičlenná dechová hudba Olšavanka. Viz foto č. 32, 34, 35
Organizátorem byl ČSŽ. Večer se konala v sále kulturního domu masopustní veselice, při
které opět vyhrávala Olšavanka, tentokráte ovšem i se svými zpěváky Josefem Jankůjem a
Helenkou Bartošovou. Kromě asi 200 hostů se zábavy účastnilo i kolem čtyřiceti masek.
V průběhu večera vystoupila s programem taneční skupina maskovaných žen – cvičenek CS.
Pořadatelky připravily také bohatou tombolu i občerstvení.

Hody – organizátorem byla TJ Sokol a připraven byl kulturně – sportovní program po celé
tři dny.
Pátek – na asfaltové ploše se konala taneční zábava za účasti téměr 500 mladých návštěvníků.
K tanci i poslechu vyhrávala hudba „Kasiopea“.
Sobota – večer patřil tentokráte dechové hudbě Olšavance a jejich hostům z Rakouska. Obě
dechovky střídavě vyhrávaly v kulturním domě asi 350 hostům, tentokráte převážně střední
generace.
Neděle – sportovní odpoledne vyplnila mistrovská utkání v kopané dorostu i mužů. Nejprve
dorost prohrál s Březovou 1:2 a potom muži porazili hráče z Bojkovic 2:1 brankami Tlacha a
Poláška.
Před zápasy koncertovala na hřišti dechová hudba ze St. Kathereinu – Rakouska. V pondělí
pak byly ještě „dozvuky“ v kavárně při reprodukované hudbě.

Kino v obci.
Letos v kině trochu jinak, protože kino – to není jen zábava. Mnoho našich občanů nemá
možnost se seznámit s náročností práce, kterou je potřeba vykonávat, než se začne promítat
film a co všechno se musí zajistit v době, kdy filmový divák čeká na další představení. Kino,
jako každá hospodářská jednotka, má svůj plán, který musí naplnit.
Letos bylo naplánováno 145 představení s návštěvností 12 000 osob, uskutečnilo se 142
představení, které vidělo 11 546 osob. Plánovaná tržba činila 42 000 Kčs, skutečnost byla
36 144 Kčs.
Aby diváci odcházeli z kina spokojeni, je nutné hledat možnosti ke zlepšování nejen
výběru filmů, ale i zkvalitňování technického vybavení kina. V našem kině se o vše stará
obětavý člověk – Stanislav Hasoň, který letos promítá už čtyřicátý rok. Po rekonstrukci
kulturního domu bude jistě i jeho práce snadnější, protože technické vybavení kina bude na
vyšší úrovni.

Sport.
O sportovní dění v obci se letos přičinily téměř všechny organizace, protože byla
spartakiáda. Jinak tuto „povinnost“ zajišťují jen Sokol a Svazarm.
„Táto, mámo, jeď opatrně“ – je je název II. ročníku automobilové soutěže pro rodiče a děti.
Letos se soutěže zúčastnili jen 4 soutěžící. Je to škoda, protože pořadatelé byli připraveni na
účast nejméně pětinásobnou. Celá akce tím ztratila na významu. Zůstalo jen obrovské
množství práce pořadatelů – svazarmovců s přípravou a zajištěním celé soutěže. Nepochopení
rodičů vlastnící osobní auto (a těch je více než 200) bylo tedy veliké.
Dukelský závod branné zdatnosti – uspořádali rovněž svazarmovci pro žáky ZŠ. Účast nebyla
velká – jen devět závodníků, ale závod to byl jaksepatří. Viz foto č. 52, 53, 54, 55.
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Pohárová kopaná: V neděli 21. 7. uspořádal oddíl kopané fotbalový turnaj o putovní pohár.
Turnaje se zúčastnila mužstva: JZD Slušovice, Sokol Újezdec – Těšov, Sokol Hradčovice a
domácí Sokol Šumice.
Výsledky:

Pořadí:

Šumice

–

Slušovice:

1:2

Hradčovice

–

Újezdec:

0:1

Šumice

–

Hradčovice:

1:1 /Pokutové kopy 4:3/

Slušovice

–

Újezdec:

2:2 /Pokutové kopy 4:3/

1. místo

–

Slušovice

2. místo

–

Újezdec – Těšov

3. místo

–

Šumice

4. místo

–

Hradčovice

Putovní pohár tedy putuje do Slušovic. Zajímavé boje na zelené trávě sledovalo za krásného
počasí 140 platících diváků.
Tělovýchovná akademie.
Spartakiáda v sále, tak nějak bych nazval večer pohybu a radosti. Všichni cvičenci předvedli
ukázky ze svých spartakiádních skladeb s plným zaujetím. Viz foto č. 56, 57, 58.
Diváků, jejichž počet musel být omezen, přišlo hodně a byli spokojeni. Pořadatelem akce byla
TJ Sokol – oddíl ZRTV, garantem pak MNV.
Spartakiáda 85.
Konala se v neděli 9. června na sportovním hřišti. Spartakiádní průvod prošel obcí, cvičence
provázela dechová hudba.
V 8 spartakiádních skladbách vystoupilo asi 350 cvičenců.
Nejmladší žáci

–

cvičitelky Jančářová a Hasoňová

Mladší žákyně

–

cvičitelka Surá

Mladší žáci

–

cvičitel Haluza

Starší žákyně

–

cvičitelka Mácová

Starší žáci

–

cvičitel Jurek

Rodiče s dětmi

–

cvičitelky Synčáková a Marčeková

Ženy

–

cvičitelky Synčáková a Juřeníková

Muži

–

cvičitel Vrága

Byla to skutečná přehlídka krásy a mládí. 300 vděčných diváků tleskalo všem
předvedeným skladbám. Celou akci nepříznivě ovlivnilo studené deštivé počasí. O to větší
obdiv patří všem aktérům. Viz foto č. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

X. Pohyb obyvatelstva.
Narodilo se 24 dětí, 10 děvčat a 14 chlapců.
Zemřelo 14 lidí, 6 mužů a 8 žen.
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Odstěhovalo se 41 lidí. Přistěhovalo se 17 lidí.
Počet obyvatel k 31. 12. 1985 byl 1 822, domovních čísel 501.
Sňatky – konalo se 8 na MNV, z toho 5 se opakovalo v kostele, 10 mimo obec.
Rozvody – 3
Zlatá svatba – Josef a Anna Zábojníkovi č. p. 165
Diamantová svatba – Jan a Marie Mudrákovi č. p. 283
80 – letí jubilanti – 13 občanů
Počet důchodců k 31. 12. 1985 – 397 z toho je 244 žen a 153 mužů.
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Jubilanti:
Lekeš František č. p. 6

27. 1. 1900

–

85 let

11. 1. 1905

–

80 "

Vaculín František č. p. 66

6. 2. 1900

–

85 "

Bárta František č. p. 306

27. 3. 1900

–

85 "

Gajdošová Anna č. p. 55

8. 4. 1900

–

85 "

Slezáková Olga č. p. 190

13. 4. 1900

–

85 "

Stehlíčková Anna č. p. 38

7. 7. 1900

–

80 "

Slačálek Antonín č. p. 179

27. 7. 1905

–

85 "

Zetková Anežka č. p. 370

27. 8. 1900

–

85 "

Jančářová Ludmila č. p. 148

15. 9. 1905

–

80 "

Hřib Vojtěch č. p. 32

26. 9. 1905

–

80 "

Chmelová Barbora č. p. 259

2. 12. 1905

–

80 "

Zapletalová Kristina č. p. 9

14. 12. 1900

–

85 "

nar.

Dvořáčková Bohumila č. p. 11

Neštěstí.
Cestou do kostela, na chodníku, byla opilým řidičem sražena a usmrcena paní Marie
Synčáková č. p. 226.

Závěr.
Rok 40. výročí osvobození naší vlasti byl pro naši obec opět velmi úspěšný. Naše obec je
opět krásnější. Viz foto č. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Fotosnímky ukazují, že v upravené
obci se lidem i lépe žije. Práce pro další zvelebování obce na všech úsecích přinesla další
úspěch v socialistické soutěži obcí v rámci okresu Uh. Hradiště. Naše obec byla vyhodnocena
na I. místě a získala finanční odměnu
Je třeba si vždy ale uvědomit, že to všechno je možné uskutečňovat jen díky tomu, že je u
nás mír a klid. Aby se mír stal trvalou hodnotou lidstva je třeba ještě hodně udělat. Svou prací
se i naše obec připojila k úsilí mírových sil ve světě v čele se Sovětským svazem proti válce,
proti zbrojení, proti atomovým zbraním, za úplné a všeobecné odzbrojení – za trvalý mír.

Obsah zápisu:
Úvod

str. 480

I. Národní výbor

481

–

484
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484
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486
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486

–

487
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487

–

488

VI. Úpravy obce

str. 488

–

489

VII. Veřejný život

str. 489

–

491

VIII. Politický, kulturní vývoj, školství

492

–

499
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499

–

501
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Závěr
V Šumicích 30. září 1986.
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502

502
Zapsal: Jaroslav Žampach, kronikář

____________________________
předseda MNV
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Rok 1986.
I. Národní výbor.
Činnost a práce celého aktivu poslanců i funkcionářů národního výboru byla zaměřena na
nejdůležitější události roku – v oblasti politické na přípravu a realizaci výsledků XVII. sjezdu
KSČ a na volby do zastupitelských orgánů.
Veřejná schůze KSČ, MVNF, MNV, konaná v neděli 19. ledna 1986 v sále kulturního
domu byla prvním konkretním činem v hodnocení uplynulé pětiletky a seznámila občany
s programem obce pro další léta – 1986 – 1990. Před zahájením schůze vyhrávala v sále
cimbálová kapela „Šabla“ z JZD Uh. Brod. Schůzi zahájil a řídil s. Fr. Tlach. Úvodním
slovem pozdravila přítomné občany předsedkyně ZO KSČ Marie Essenderová. Upozornila na
nejdůležitější světový problém – udržení míru, odzbrojení – poděkovala všem občanům, kteří
pomáhali při plnění volebního programu. Ocenila práci cvičitelů i cvičenců spartakiády 85.
S hlavním referátem vystoupil tajemník MNV Jaroslav Omelka. Věcně, pochvalně, ale i
ktiricky zhodnotil plnění volebního programu, především roku 1985 a seznámil občany
s návrhem programu na volební období 1986 – 1990. Za povšimnutí stojí skutečnost, že naše
obec byla v každém z uplynulých pěti let vyhodnocena na prvním či druhém místě
v socialistické soutěži v okrese mezi obcemi do 2 000 obyvatel. Tato skutečnost je nejen
oceněním práce občanů, ale je i závazkem pro další léta.
V diskuzi vystoupili dva poslanci. Jako první vystoupil místopředseda MNV Jaroslav
Jančář. Vyhodnotil připomínky občanů a zaujal stanovisko k dotazům, které předali poslanci
ze svých obvodů na MNV. Jako druhý diskutoval inženýr Dvořák, předseda stavební komise.
V průběhu schůze vystoupil rovněž předseda MVNF ing. Dvořáček s hodnocením
socialistické soutěže složek za rok 1985.
Vítězové: I. místo: Myslivecké sdružení Končiny
II. místo: Český zahrádkářský svaz
III. místo: Tělovýchovná jednota Sokol
Vítězové obdrželi čestná uznání a finanční odměny. Závěr schůze provedl poslanec ONV
– ing. Prachař. Po schůzi vystoupili v krátkém kulturním programu:
-

taneční soubor Dřinky

-

cimbálová muzika Dřinky

-

cimbálová muzika Šabla

Přítomní občané svým potleskem ocenili dobrou úroveň pořadu a spokojenost zavládla v sále.

Předvolební schůze 11. května 1986 – se konala od 14.30 hodin v sále kulturního
domu a měla tento program:
1. Zahájení
2. Kulturní vystoupení žáků základní školy
3. Představení kandidátů na poslance NV
4. Seznámení s volebním programem na léta 1986 – 1990
5. Diskuze a závěr
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I.

Kandidát NF do České národní rady: RSDr. Jaroslav Šlézar, CSC
Narodil se v roce 1939. Vyučen soustružníkem, do r. 1963 pracoval jako dělník. Do roku
1985 byl politickým pracovníkem ÚV KSČ, v současné době je vedoucím tajemníkem
Českého ústředního výboru SČSP. Je členem KSČ.

II.

Kandidát NF do Sněmovny lidu: Anna Buráňová
Narodila se v roce 1946. Pracovala jako dělnice v DZ Uh. Ostroh. Od r. 1975 je skladnicí
v JZD Uh. Ostroh. Je poslankyní a členkou rady ONV v Uh. Hradišti. Je členkou KSČ.

III.

Kandidát do sněmovny národů: Marie Hrdličková
Narodila se v roce 1947. Pracuje jako mechanička v n. p. Mesit Uh. Hradiště. Od r. 1976
je poslankyně ONV v Uh. Hradišti a členkou rady ONV. Je bezpartijní.

IV.

Kandidát do Jihomoravského KNV: Ing. Josef Kapsa
Narodil se v roce 1946. V roce 1970 ukončil vysokoškolská studia. Pracuje v JZD Bánov.
Je členem Československé strany lidové.

V.

Kandidát NF do ONV v Uh. Hradišti: Ing. Ladislav Prachař
Je to náš spoluobčan. Narodil se v roce 1935. Pracuje jako vedoucí Hutního projektu ve
Veselí n. M. Funkci poslance vykonává od r. 1964. Je členem KSČ

VI.

Kandidáti na poslance MNV v Šumicích:
1. Ing. Bartošová Jarmila, nar. 1951. Pracuje v JZD Uh. Brod jako referentka P a
M. Kandiduje za JZD.
2. Botlík Antonín, nar. 1955. Pracuje jako dělník u n. p. Ingstav Uh. Hradiště.
Kandiduje za TJ Sokol.
3. Bradáč František, nar. 1939. Před nástupem do funkce předsedy MNV pracoval
jako dělník ve VOZ Uh. Brod. Kandiduje za KSČ.
4. Ing. Dvořáková Marie, nar. 1955. Pracuje jako hlavní účetní JZD Uh. Brod.
5. Kandiduje za JZD.
6. Ing. Dvořák Miroslav, nar. 1946. Pracuje ve funkci stavbyvedoucího u PS
Gottwaldov. Kandiduje za bezpartijní.
7. Hasoňová Jarmila, nar. 1948. Kandiduje za JZD, technička JZD.
8. Hasoň Vojtěch, nar. 1943. Pracuje jako zedník v JZD. Kandiduje za JZD.
9. Hrůza Antonín, nar. 1946. Pracuje jako spojový monter. Kandiduje za Český
svaz chovatelů.
10. Jančář Jaroslav, nar. 1934. Pracuje jako technik u n. p. Ingstav v Uh. Hradišti.
Ve funkci poslance od r. 1960. Kandiduje za KSČ.
11. Jančář Josef, nar. 1954. Pracuje jako projektant v n. p. Zeveta Bojkovice.
Kandiduje za bezpartijní.
12. Ing. John Jaroslav, nar. 1958. Pracuje jako technik u PS Gottwaldov.
Kandiduje za KSČ.
13. Jurák Jaroslav, nar. 1948. Pracuje jako dělník v JZD. Uh. Brod. Kandiduje za
TJ Sokol.
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14. Juřeníková Františka, nar. 1945. Pracuje jako dělnice v n. p. Svit ve Slavičíně.
Kandiduje za TJ Sokol.
15. Košibová Štěpánka, nar. 1942. Pracuje jako vedoucí mzdové účtárny v n. p.
Slov. strojírny Uh. Brod. Kandiduje za ČČK.
16. Kovařík Lubomír, nar. 1959. Pracuje jako traktorista v JZD Uh. Brod.
Kandiduje za JZD.
17. Kráčmar František, nar. 1934. Pracuje jako klempíř n. p. Izolace. Kandiduje za
TJ Sokol.
18. Kráčmarová Marie, nar. 1943. Pracuje jako prodavačka Jednoty v Šumicích.
Kandiduje za bezpartijní.
19. Krátký Stanislav, nar. 1955. Pracuje ve funkci mistra n. p Agrozet v Uh. Brodě.
Kandiduje za Svazarm.
20. Marek Václav, nar. 1959. Je zaměstnán jako školník ZŠ v Šumicích. Kandiduje
za TJ Sokol.
21. Mikulec Josef, nar. 1952. Pracuje v n. p. Agrozet v Uh. Brodě ve funkci
referenta KPÚ. Kandiduje za KSČ.
22. Omelka Jaroslav, nar. 1936. Pracuje ve funkci náměstka ředitele SUB.
Kandiduje za ČZS.
23. Ondřejová Marie, nar. 1948. Pracuje jako technolog v n. p. Agrozet Uh. Brod.
Kandiduje za ČZS.
24. Podškubka Josef, nar. 1948. Zootechnik JZD Poolšaví v Havřicích. Kandiduje
za KSČ.
25. MUDr. Prachařová Ladislava, nar. 1959. Lékařka v okresní nemocnici Uh.
Hradiště. Kandiduje za ČČK.
26. Ing. Pražan Josef, nar. 1953. Vykonává funkci technika v Uh. Brodě.
Kandiduje za TJ Sokol.
27. Ing. Ptáček Stanislav, nar. 1959. Pracuje v JZD Uh. Brod, zootechnik.
Kandiduje za SSM.
28. Slíva Jiří, nar. 1962. Je truhlář u n. p. TON v Uh. Hradišti. Kandiduje za SPO.
29. Slívová Františka, nar. 1948. Je zaměstnána jako pomocná kuchařka v MŠ.
Kandiduje za ČSŽ.
30. Slívová Jarmila, nar. 1961. V současné době pracuje jako administrativní
pracovnice MNV. Kandiduje za ČSŽ.
31. Surovcová Ludmila, nar. 1941. Pracuje v n. p. SUB jako referentka. Kandiduje
za DV Jednota.
32. Szymurdová Ludmila, nar. 1947. Je zaměstnána jako vedoucí školní jídelny
v MŠ. Kandiduje za SRPŠ – MŠ.
33. Synčáková Ludmila, nar. 1950. Pracuje jako ředitelka MŠ. Kandiduje za SRPŠ
– MŠ.
34. Šojdrová Ludmila, nar. 1955. Je sekretářkou v n. p. Agrozet Uh. Brod.
Kandiduje za ČČK.
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35. Škubal Stanislav, nar. 1958. Pracuje jako dělník v n. p. Agrozet. Kandiduje za
KSČ.
36. Tlach František, nar. 1941. Pracuje v OSP Uh. Brod jako mistr. Kandiduje za
KSČ.
37. Velecký Miroslav, nar. 1960. Je zaměstnán v SUB jako mistr. Kandiduje za
KSČ.
38. Vrága Petr, nar. 1955. Je učitelem na místní ZŠ. Je navrhován za organizaci
SČSP.
39. Zahálka Jaroslav, nar. 1949. Pracuje jako dělník v n. p. SUB. Kandiduje za
Svazarm.
40. Žampachová Marie, nar. 1951. Je vedoucí prodejny potravin. Kandiduje za DV
Jednota.
Ze 40 kandidátu je: 16 dělníků, 7 THP, 7 členů JZD, 10 ostatních. 19 kandidátů je do 35
let, 15 žen. Nejstarší poslanec má 52 roků. Průměrný věk kandidátů je 36 let.

Volební program na léta 1986 – 1990.
Volební program NF je nejdůležitějším plánovacím dokladem pro dané volební období. Je
významným dokumentem, kterým se naplňují úkoly, vyplývající z celkové politiky KSČ.
Úkoly volebního programu jsou směrovány do těchto základních oblastí:
-

oblast ekonomická a sociální, kde stanovené úkoly mají zabezpečovat hmotné
a kulturní potřeby společnosti; vyjadřuje zejména základní ekonomické a
sociální úkoly v rozvoji obce. Zahrnuje i úkoly organizací MVNF, podniků a
družstev, úkoly mladé generace a ženského hnutí. Do této oblasti jsou zahrnuty
i úkoly životního prostředí, bytové výstavby, zdravotnictví, školství, kultury,
tělesné a branné výchovy.

-

Oblast ideově výchovné činnosti, jejímž úkolem je dosáhnout sepětí výchovné
práce s hlavními úkoly obce, potřebami a zájmy sociálních a věkových skupin.
Součástí této činnosti je výchova dětí a mládeže a dosažení aktivního podílu
občanů na plnění úkolů VP NF.

-

Oblast politicko-organizátorské činnosti je určena zabezpečení kulturního
rozvoje obce a rozvoji potřebné činnosti NV na tomto úseku včetně kvalitní a
odpovědné práce poslanců, organizování veřejných schůzí a začlenění
největšího množství občanů na řízení a správě obce.

Hlavní úkoly v oblasti ekonomické a sociální.
1. Úkoly investičního a stavebního rozvoje obce.
Jedná se o nejnáročnější úkol společné činnosti občanů a NV, který navíc je v naší obci
hodnocen přísným i odborným pohledem naší veřejnosti. Výklad dalšího budování a
zvelebování obce vychází z hodnocení dosavadní činnosti na tomto úseku za posledních 15
let. Dá se říct, že budování naší obce bylo plánovité a systematické. Vybudovaná zařízení
slouží kulturnímu životu, sociální péči, vzdělávání, službám i zvyšovávání a udržování
dobrého životního prostředí. Pořadí společenské důležitosti staveb je následující:
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1.

Vybudování obřadní síně nástavbou požární zbrojnice s napojením na KD.
Důležitost této stavby je dána společenskou nutností, která vychází z postupně se
lepšící uvědomělosti našich občanů a získávané vážnosti i důstojnosti
občanských obřadů. Kapacita stávající síně je nedostatečná. Přístavba je
plánována formou akce „Z“ v první polovině volebního období. Plánovaný
finanční náklad je 1 mil. Kčs, hodnota díla dosáhne 1,3 mil. Kčs.

2.

Smuteční obřadní síň.
Jedná se o stavbu, která zaujímá první místo v současné potřebě naší obce.
Bereme v úvahu, že smuteční síně mají postaveny všechny větší obce v našem
okolí, navíc naše obec svou členitostí a rozlohou musí v nejbližší době odbourat
pohřební průvody obcí a hlavně dosáhnout zvýšení důstojnosti posledního
rozloučení. Budování síně se plánuje jako akce „Z“ ve druhé polovině volebního
období; předpokládané náklady 2 mil. Kčs, hodnota díla 2,3 mil. Kčs.

3.

Provedení GO elektroinstalace v KD
Jedná se o provedení GO elektro a rekonstrukci jeviště. Podle kapacitních a
především finančních možností rozšířit tuto akci se souhlasem ONV na celý
kulturní dům. Plánované náklady 400 tisíc Kč, hodnota díla 580 tisíc Kčs.

4.

Komunikace na trase Záhumní.
Z pohledu obce se jedná o jedinou část, kde dosud není dokončena cesta na
úrovni ostatních ulic.
Součástí této akce bude i dobudování chodníků „V kůtě“, „Na nivkách“ a
přeložení chodníku podél hlavní silnice v návaznosti na likvidaci předzahrádek.

5.

Přístavba prodejny Jednota.
Vychází z úkolů zlepšení úrovně prodeje potravin a provozovny Pohostinství a
zlepší sociální a hygienické podmínky v obou prodejnách. Očekávané náklady
600 tisíc Kčs, hodnota díla 710 tisíc Kčs.

6.

Další etapa budování „Areálu zdraví“ na hřišti TJ Sokol.
Očekávané náklady 400 – 600 tisíc Kčs, hodnota díla 820 tis. Kčs. Podle
finančních možností zahájit v r. 1988.

Kromě uvedených stavebních a budovatelských akcí, zajišťovaných formou „Z“ a údržby
zařízení, budou v průběhu volebního období zajišťovány a projekčně připravovány další
stavby:
1.

Výstavba Domu služeb a pošty

2.

Stavba mostu přes řeku Olšavu

3.

Plynofikace obce

4.

Oprava koryta řeky Ovčírky

5.

Čistírna odpadních vod

6.

Svod povrchových vod z pozemků JZD

7.

Přestavba části MŠ na minijesle

8.

Další budování areálu zdraví

9.

Vybudování 3 dětských hřišť
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Volební program pokračuje dalšími statěmi, které pro nedostatek místa nebudu podrobně
rozepisovat a proto jenom heslovitě uvedu, že obsahuje:
Rozvoj a zkvalitňování služeb, obchodu a dopravy.
Úkoly na úseku zlepšování životního prostředí.
Hlavní úkoly na úseku tělovýchovy a branné výchovy.
Úkoly na úseku zdravotnictví a sociální péče.
Úkoly na úseku bydlení a bytové výstavby.
Úkoly na úseku školství a kultury.
Po těchto statích následují úkoly jednotlivých organizací MVNF a závěr programu tvoří
oblast ideové výchovné činnosti a oblast politicko-organizátorské činnosti.
Na závěr k volebnímu programu uvádím, že splnění všech těchto úkolů se nemůže stát
dílem jedince, ale kolektivní práce všech občanů.

Hospodaření MNV 1986.
MNV měl následující příjmy:
36 433 Kčs

-

za pronájem kulturního domu

17 511 Kčs

-

za nájem 10 bytovky

344 125 Kčs

-

rozpočet pro ZŠ, MŠ

7 525 Kčs

-

daň z příjmů obyvatel

21 000 Kčs

-

za prodej domu č. 174

Výdaje: MŠ – 113 599 Kčs
údržba školy

-

-

překročeno

-

špatný stav elektroměru

461 292 Kčs + 37 339 Kčs

vybavení obřadní síně fotokomorou – 5 330 Kč
-

uhrazení projektu na vnitřní vybavení obřadní síně – 30 800 Kčs

-

sociální dávky

-

25 000 Kčs byly čerpány takto:

-

mezi důchodce bylo jednorázově dáno 20 374
Kčs, za stravné 13 181 Kčs a příspěvek 1 500
Kčs

-

vykoupení domu č. 259 – za 73 355 Kčs

-

pro výstavbu mostu vykoupen dům č. 79 – za 186 691 Kčs

-

výkup pozemků pro individuelní byt. Výstavbu – 7 261 Kčs

-

na areál zdraví – 724 000 Kčs

Celková rekapitulace:
Vlastní příjmy

452 321 Kčs

Plánovaná dotace

625 000 "

Od ONV

1 162 500 "
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Na akci „Z“

724 000 "

Subvence

260 046 "

Ostatní příjmy

78 700 "
« příjmů

3 302 267 Kčs

« výdajů

3 287 852 Kčs

Na účtě

14 715 Kčs

Odměny ze socialistické soutěže bylo částečně použito na krytí výdajů a částka 14 715
Kčs byla ponechána na účtě NV.

Hospodaření drobných provozoven.
Jsou vedeny 3 provozovny: sběrna prádla – čistírna
holičství a kadeřnictví
nákladní doprava
Tržby od obyvatel byly následující:
Holičství a kadeřnictví

-

60 000 Kčs = 100%

Čistírna

-

55 000

" = 100%

Doprava

-

58 000

" = 34%

Od MNV – akce „Z“

-

59 000

" = 35%

Od ost. organizací

-

55 000

" = 31%

« 287 000 Kčs = 100%, z toho 173 000 Kčs = 60% je od obyvatel.

II. Průběh roku, počasí, úroda.
Aby bylo možno posoudit rok, provedl jsem opět měření teplot vždy ráno v 6.00 hodin.
Uvádím jednotlivé údaje v měsích spolu s nejnižší a nejvyšší naměřenou teplotou.
Měsíc

-

průměrná teplota

-

nejnižší

-

nejvyšší teplota

Leden

-

-2,4°C

-

-14°C

-

+6°C

Únor

-

-8,4°C

-

-20°C

-

0°C

Březen

-

+0,1°C

-

-15°C

-

+6°C

Duben

-

+6,6°C

-

-2°C

-

+15°C

Květen

-

+11,6°C

-

+6°C

-

+15°C

Červen

-

+11,2°C

-

+2°C

-

+17°C

Červenec -

+12,4°C

-

+6°C

-

+18°C

Srpen

-

+13,7°C

-

+6°C

-

+21°C

Září

-

+8°C

-

+1°C

-

+16°C

Říjen

-

+4,6°C

-

-1°C

-

+14°C

Listopad -

+1,6°C

-

-4°C

-

+7°C

413

Prosinec

-

-2,2°C

-

-15°C

-

+4°C

Prodloužilo se topné období na 7-8 měsíců v roce. Rok nebyl nijak mimořádný. Úroda
všeho byla průměrná. Vyskytla se plíseň okurková, takže se neurodily. Na peckovinách
„řádila“ „šárka“. Tyto druhy stromů pomalu, ale jistě mizí. Tím časem zmizí i naše výborná
slivovice.

III. a IV. Jednotné zemědělské družstvo.
Celkovou činnost družstva zhodnotil na výroční schůzi nový předseda družstva soudruh
inženýr Juřenčák. Přes složité klimatické podmínky tohoto roku, zvláště srážkový deficit
v jarním období, rostlinná výroba splnila hrubou produkci na 101,7% a tím se JZD vyrovnalo
s úkoly roku spolu se dvěma dalšími zemědělskými podniky v okrese Uh. Hradiště. Obiloviny
pěstovalo družstvo na 1 362 ha, což je 55,2% orné půdy. Na této ploše mělo být vyrobeno
6 072 tun při průměrném ha výnosu 4,6 t. Ve skutečnosti bylo sklizeno 5 737 tun, což je
plnění na 94,5%, ha výnos pak činil 4,21 t. Příčiny neplnění je třeba hledat již v podzimu roku
1985, kdy nebyly dodrženy agrotechnické termíny výsevu všech ozimin. Porosty vlivem
sucha a velmi pozdního výsevu špatně vzcházely a tím i nedostatečně přezimovaly. Proto bylo
v jarním období provedeno přisetí řídkých porostů na ploše 294 ha jarním ječmenem a 200 ha
bylo ošetřeno Retacelem na zahuštění a vyrovnání odnoží. Zaoráno bylo 103 ha ječmene
ozimého, který vlivem suchého podzimu 1985 nevzešel.
Další zeminou, která byla pěstována na 103 ha byl hrách; bylo sklizeno 300 tun, což
představuje splnění státního plánu na 100%.
Ozimá řepka byla pěstována na ploše 150 ha. Vlivem špatného vzcházení a přezimování
bylo 60 ha zaoráno a oseto náhradní plodinou. Na zbývající ploše 90 ha bylo dosaženo výnosu
3,05 t/ha, což bylo nejvíce v celém našem okrese.
Velmi dobrého výsledku bylo dosaženo u výroby cukrovky, kde výnos představoval 41,94
tun/ha
Pro zlepšení ekonomiky rostlinné výroby zavedli v družstvu pěstování léčivých rostlin a to
ostroperče mariánského na 20 ha a máty peprné na 2 ha půdy.
Velmi důležitým úkolem střediska rostlinné výroby bylo zabezpečení dostatku píce pro
živočišnou výrobu a krmiv vůbec. Podařilo se naplnit plánované úkoly na 105%.
Také středisko živočišné výroby své úkoly splnilo a to na 101,3%. Přírustek váhy u skotu
zaznamenal 0,76 kg, u jalovic 0,68 kg na kus a den. V okresním měřítku jsou to spíše slabé
výsledky.
Užitkovost dojnic dosáhla 4 562 l mléka. Náklady na 1 l mléka dosáhly 3,20 Kčs,
realizační cena 3,84 Kčs.
Užitkovost prasnic byla 20 ks na kus. Snůška vajec na nosnici dosáhla 279 ks.
Výroba drůbežího masa dosáhla 103,4% plánu při spotřebě krmiv 2,49 na 1 kg masa.
Středisko přidružené výroby splnilo úkoly plán 6,5 mil Kčs na 104%.

V. Průmysl, obchod, služby.
Uvádím úplný přehled všech služeb v naší obci včetně otevírací doby, odpovědných
vedoucích a výše poplatků.
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Drobné provozovny při MNV Šumice zabezpečují tyto služby:
Kadeřnictví a holičství: pracují zde dvě pracovnice – Manová Marie, č. p. 165 a
Vykydalová Jarmila, č. p. 166
Pracovní doba Marie Manové:

pondělí

–

zavřeno

úterý

–

13.00 - 20.00 hodin

středa

–

7.00 - 13.00 hodin

čtvrtek

–

13.00 - 20.00 hodin

pátek

–

13.00 - 20.00 hodin

sobota

–

6.00 - 13.00 hodin

Pracovní doba: Vykydalová Jarmila
pondělí

–

zavřeno

úterý

–

15.00 - 20.00 hodin

středa

–

volno

čtvrtek

–

15.00 - 20.00

"

pátek

–

15.00 - 20.00

"

sobota

–

6.00 - 13.00

"

Sběrna chemické čistírny: vedoucí – Nováková Petra, č. p. 265
Provozní doba: příjem šatstva
výdej šatů

– pondělí

13.00 – 18.00 hodin

– úterý

10.00 – 12.00

"

– pondělí

13.00 – 18.00

"

– úterý

10.00 – 12.00

"

– pátek

13.00 – 18.00

"

V této provozovně je rovněž inzertní služba.
Autodoprava – požadavky se podávají na MNV u Jarmily Slívové, č. p. 312 v době od
7.00 – 15.00 hodin

Přehled služeb, které poskytují složky MVNF.
Pálení ovocných kvasů – zabezpečuje ČZS v době od 1. 11. do 30. 4. – odp. ved.
Tomala Karel
Moštárna a lisovna – zabezpečuje ČZS, odp. ved. Tlach Bohumil
Mandlovna prádla – otevřeno v pondělí 8.00 – 11.00

13.00 – 18.00

středa 13.00 – 18.00
pátek 15.00 – 18.00
Poplatek za 1 hod. činí 10 Kčs.
Osobní přeprava osob autobusem zabezpečuje TJ Sokol.
Účtuje se za 1 km 4 Kčs, čekací doba 1 hod za 20 Kčs. Požadavky přijímá Ing.
Dvořáková, č.p. 138
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Přehled služeb, které zajišťují občané na povolení NV.
Stolářství – Plášek Stanislav, č. p. 74
Hurbiš Karel, č. p. 278
Zámečnictví – Plášek Stanislav, č. p. 74
Malířství a natěračství – Synčák Fr., č. p. 52
– Dvořák L. , č. p. 213
– Freml L., č. p. 373
– Slačálek Fr., č. p. 406
– Kubena L., č. p. 95
Rovné lepenkové střechy – Tlach L., č. p. 485
Klempíř – Slíva Václav, č. p. 314
Zedník – obkladač – Petrka Miroslav, č. p. 422
Podlahy – Vaculín St., č. p. 325
Elektrikář – Gajdošík Antonín, č. p. 408
Teraso

– Šmíd Miroslav, č. p. 207
– Juřeník Jiří, č. p. 338
– Juřeník Josef, č. p. 252

Švadleny – Bartošová Anna, č. p. 459
– Šojdrová Marie, č. p. 376
– Kandrnálová Jiřina, č. p. 45

Služby od jiných organizací.
Oprava obuvi – zabezpečuje SVEDRUP Uh. Brod, vedoucí: Polehňova A., č. p. 331
Provozní doba:

pondělí –

7.30 - 13.00 hodin

úterý

–

13.30 – 18.00 "

středa

–

7.30 – 13.00 "

čtvrtek

–

13.30 – 18.00 "

Sběrna papíru a textilu – zabezpečují Sběrné suroviny Uh. Hradiště, odp. vedoucí: Tlach
Bohumil, č. p. 308
Provozní doba – sobota 8.00 – 12.00 hodin
Výkupní ceny – 0,80 Kčs za 1 kg
Poštovní úřad – vedoucí: Pačinková Milada, č.p. 304; Kudelová Jana, č.p. 22
Provozní doba:

pondělí – 8.00 – 12.00

12.30 – 16.00

úterý

– 8.00 – 12.00

12.30 – 16.00

středa – 8.00 – 12.00

12.30 – 17.00

čtvrtek – 8.00 – 12.00

12.30 – 16.00
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pátek

– 8.00 – 12.00

12.30 – 15.00

Sportka se podává pouze do 11.30 hodin.

Prodejny SD Jednota Uh. Ostroh.
Prodejna potravin – vedoucí: Žampachová Marie, č. p. 308
Prodejní doba – pondělí – pátek 7.00 – 17.30 hodin
sobota 7.00 – 10.00 "
Průmyslové zboží – vedoucí: Balhar Jan, č. p. 23
Prodejní doba –

pondělí – 7.00 – 12.30 hodin
úterý – pátek 7.00 – 12.00

14.30 – 17.30 hodin

sobota – 7.00 – 10.00 hodin
Prodejna masa – vedoucí: Škaryd Miroslav, Uh. Brod
Prodejní doba –

pondělí: zavřeno
úterý:

7.00 – 12.00

14.30 – 17.30

středa:

7.00 – 12.00

14.30 – 17.30

čtvrtek: 7.00 – 12.00

14.30 – 16.30

pátek:

7.00 – 12.00

sobota: 7.00 – 10.00
Prodejna textilu – vedoucí: Kráčmarová Marie, č. p. 119
Prodejní doba – stejně jako u průmyslového zboží
Pohostinství – vedoucí: Valášek Vojtěch, č. p. 116
Provozní doba – pondělí

–

10.00 – 21.00

úterý – čtvrtek – 9.00 – 22.00
pátek

–

9.00 – 23.00

sobota, neděle – 9.00 – 22.00

Kolik jsme utratili?
Pohostinství

Plán

Skutečnost

%

1 586 000 Kčs

1 566 000 Kčs

98,74%

Potraviny

6 830 000 "

6 723 000

"

98,4%

Masna

1 250 000 "

1 214 000

"

97,12%

Textil

928 000 "

905 000 "

97,52%

1 896 000 "

1 768 000 "

93,24%

Průmysl zboží

Pěstitelská pálenice.
Vypáleno celkem – 15 100 l absolutní slivovice.
Cena 1 328 000 Kčs.
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VI. Úpravy obce.
Pokračovala výstavba obce jednak akcemi „Z“ – přístavbou základní školy a areálu zdraví.
Kromě toho pokračovala výstavba rodinných domů – především na Záhumní. Viz foto 41/86,
42/86, 43/86, 44/86
Některé kouty naší obce na přístavbu čekají. Viz foto 45/86, 46/86.
Jinde je vidět úprava nejvíce – na Malé straně a park středem obce. Viz foto 47/86, 48/86.
Na akce „Z“ byly organizovany jarní a podzimní směny NF. Jejich výsledek uvádím
v tabulce:
Datum směn:

22. 3.

26. 4.

27. 5.

4. 10

Účast občanů a

415

632

503

503

mládeže

72

161

167

91

Odprac. hod. celkem

1 245

2 026

2 765

2 012

z toho mládež

288

688

835

364

16 200

28 086

23 970

36 210

Na invest. akcích

16

18

46

38

Odprac. brig. hod.

160

180

368

323

9 600

10 800

22 080

19 320

Vytvořená hod. díla

Hodnota díla

Sběr odpadových surovin:
počet tun

-

1,8

6

20

z toho železa

-

-

4

12

upravené ha zeleně

5

7

3

5

nově oseto ploch

-

1

-

1

vysázeno stromů

-

130

50

Ochrana zeleně v obci:

400 keřů

Na počest voleb přišla skupina brigádníků a odpracovala na přístavbě školy mimořádnou
směnu. Viz foto 29/86 a 30/86.
Na přístavbě školy a na sportovním areálu se odpracovalo nejvíce brig. hodin a vystřídalo
se zde hodně brigádníků. Někteří z nich jsou na fotografiích zachyceni: viz foto 31/86, 32/86,
33/86, 34/86.
Myslivecké sdružení Končiny mělo brigády také na družstevních polích. Především na
svozu slámy a stírání kamene. Viz foto 35/86 a 36/86. Jaká je současná výstavba v obci
ukazuji na fotografiích: 37/86, 38/86, 39/86, 40/86. Upravenou část obce ve střední části a
dolním konci zachycují fotografie 53/86 a 54/86.
Ve volebním programu je plánována stavba mostu přes Olšavu. Tato stavba určitě změní
stávající okolí. Jaké toto okolí je dnes ukazuje fotografie: 49/86, 50/86, 51/86, 52/86.
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VII. Veřejný život.
Oslavy osvobození obce se konaly tradičně v předvečer 1. máje. Průvod obcí s dechovou
hudbou, pietní akt u pomníku obětí obou světových válek. Občané se této akce účastňují
celkem v hojném počtu. Největší účast mají i tentokráte děti.
Podzimní oslavy VŘSR se konaly 7. 11 od 17.00 hodin s tímto programem:
-

průvod obcí – položení věnců

-

kulturní program žáků ZŠ

-

hymny – slavnostní projev předsedy MNV – internacionála

-

ohňostroj.

V průběhu měsíce listopadu a prosince uspořádala odbočka SČSP tyto akce:
3

a 7. 11
8. 11

– ukázky ruské kuchyně ve školní jídelně
– střelecká soutěž Svazarmu

25. 11

– střelecké závody žákovských družstev

28. 11

– výstavba a prodej knih

3. 12
13. 12

– promítání sovětských krátkých filmů
– vystoupení pěveckého souboru „Dvořák“ v K. D.

Oslava MDŽ se konala v kulturním domě za celkem malé účasti. Soubor „Dřinky“ se
představil se svým novým programem. Ženy – funkcionářky přijali představitelé MNV,
MVNF v kavárně. Viz foto 27/86 a 28/86.

Turisté z SSSR v naší obci.
Naše obec přivítala opět po mnoha letech turisty z SSSR. Stalo se to v pátek 20. 3. 1986.
Odbočka SČSP, MVNF a MNV spolu se stranickou organizací připravili našim hostům pěkný
program. Jednak je zavedli každý individuelně do svých domovů, ukázali naši mateřskou
školu, provedli obcí.
Večer od 19.30 hodin se v sále kulturního domu konal kulturní program, kterého se kromě
hostů účastnili i naši občané. V pořadu vystoupili „Dřinky“, taneční skupina SSM a
především dechová hudba „Olšavanka“. Zpívalo se, tančilo, předávalo se hodně dárků. Byl to
pěkný večer!

Oslava dětského dne se konala 15. 6 na sportovním hřišti. Tentokráte se složky MVNF
příliš nevyznamenaly a také účast občanů byla minimální, asi 200 lidí.
Družební setkání představitelů složek MVNF, MNV, stranického výboru spolu se svými
partnery Šumice – Sůča se tentokráte konalo v Šumicích. Nově zvolení funkcionáři se spolu
seznámili a vyměnili si své zkušenosti. V rámci družebního dne sehráli naši fotbalisté
přátelská utkání se svými partnery. Hráči nad 35 let zvítězili 6:1, zatímco I. muzstvo prohrálo
1:5.
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VIII. Politický, kulturní vývoj, školství.
Vliv KSČ.
Stranická organizace měla letos opravdu hodně práce. Volby do zastupitelských orgánů
jsou především politickým úkolem.Volbám ovšem předcházelo i období před nimi. Bylo
dodáno do užívání agitační středisko, kde našla své místo i tolik diskutovaná „galerie
zasloužilých občanů“ vzorné obce Šumice. Viz foto 1/86.
V agitačním středisku našly své schůzovací místo i další složky MVNF. Celá místnost
byla nejen vkusně vyzdobena, ale též vybavena (televizor, literatura, fotografie). Viz foto
2/86, 3/86, 4/86.
Plnění úkolů na akcích „Z“ bylo nejednou předmětem jednání výboru ZO KSČ či členské
schůze. Když bylo nejhůře nastoupili na brigádu členové stranické organizace.
Dalším politickým problémem bylo oživení činnosti organizace SČSP. Mohu napsat, že
určité zlepšení nastalo. Organizace alespoň v průběhu měsíce listopadu a prosince vyvíjela
určitou činnost, jak uvádím na jiném místě.

Volby.
Volby do zastupitelských sborů všech stupňů se konaly 23. 5 a 24. 5. 1986. Před jejich
zahájením koncertovala dechová hudba „Olšavanka“ před kulturním domem. V průběhu
voleb vystupovala skupina hudebníků a tanečníků národopisného souboru „Rozmarýn“.
Volební místnost byla v prostorách přísálí kulturního domu. Příchod a odchod byl
lemován vyzdobenými panely složek MVNF – viz foto 13/86. Členové volební komise
přivítali nejstarší volící občanku – paní Marii Chmelovou a předali jí upomínku – knížku
Slovácká obec Šumice. Viz foto 5/86, 6/86, 8/86,9/86. K volbám přicházeli občané
manifestačně – viz foto 7/86 ale i ve dvojicích – viz foto 14/86, či jednotlivě – viz foto 11/86
a 12/86. Nejmladší volící občanku přivítal předseda volební komise J. Mudrák a také jí předal
knížku o Šumicích. J. Juřeníková přišla ke svým prvním volbám v doprovodu své babičky.
Viz foto 10/86. Celkově se voleb už první den zúčastnilo přes 97% občanů.

Výsledky voleb.
V naší obci bylo kromě poslanců do zastupitelských orgánů všech stupňů voleno 40
poslanců ve čtyřiceti volebních obvodech. Do volebních listin bylo zapsáno 1 214 občanů.
Hlasovací lístky byly vydány 1 227 voličům, což znamená, že 13 voličů v naší obci volilo na
t. zv. volební průkaz (vydává se občanu, který se v době voleb nezdržuje v místě svého
trvalého bydliště).
Bylo odevzdáno 1 227 platných hlasovacích lístků, což je 100% výsledek. Složení
poslaneckého aktivu:
Dělníci a družstevní rolníci –

23

Ženy

–

15

Mladí do 35 let

–

19

Členové KSČ

–

22

Nově zvoleno

–

13

Na ustavujícím plenárním zasedání NV 13. 6. 1986 promluvil předseda soudruh Fr.
Bradáč. Viz foto 15/86.
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Poděkoval za práci odstupujícím poslancům a předal jim ocenění jejich činnosti ve
volebním období 1981 – 1985. Viz foto 16/86, 17/86, 18/86.
Nejstarší poslanec – Jaroslav Jančář potom řídil volbu předsedy MNV na volební období
1986 – 1990. Stal se jím opět s. Fr. Bradáč. Do rukou Jar. Jančáře složil potom slib a po něm
všichni zvolení poslanci. Viz foto 25/86, 19/86, 20/86, 21/86, 22/86, 23/86, 24/86.
Ukončení schůze ukazuje foto 26/86.
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Jednotlivé komise byly zvoleny následovně:
Rada – 11 členů
Bradáč František

– předseda

Omelka Jaroslav

– tajemník

Jančář Jaroslav

– místopředseda

Ing. Dvořáková Marie – předsedkyně finanční komise
Ing. Dvořák Miroslav – předseda stavební

"

Žampachová Marie

– předsedkyně komise MH a dopravy

Vrága Petr

– předseda KŠK

Košibová Štěpánka

– předs. sociální komise

Podškubka Josef

– předs. komise veř. pořádku

Juřeníková Frant.

– předs. komise pro mládež a tělovýchovu

Zahálka Jaroslav

– člen

Finanční komise:

Stavební komise:

Ing. Dvořáková Marie – předsedkyně

Ing. Dvořák Miroslav – předseda

Šojdrová Ludmila

– Poslanec

Hasoň Vojtěch

–P

Ing. Pražan Josef

–P "

Jančář Josef

–P

Ing. Ptáček Stanislav – P "

Hrůza Antonín

– P

Ing. Dvořáček Petr

– Člen

Ing. John Jaroslav

–P

Essenderová Marie

– Č "

Šojdr Josef

–Č

Jahodová Jana

– Č "

Volařík Antonín

–Č

Ing. Vaculín Ladislav – Č "

Ondřej Stanislav

–Č

Haluzová Julie

– Č "

Ing. Jančář Ivan

–Č

Nováková Petra

– Č "

Březina Pavel

–Č

Bartoš Josef

– Č "
Komise školství a kultury:

Komise MH a dopravy:
Žampachová Marie

– předsedkyně

Vrága Petr

Zahálka Jaroslav

–P

Kovařík Lubomír

Slívová Jarmila

–P

Szymurdová Ludmila – P

Kráčmarová Marie

–P

Marek Václav

–P

Slívová Františka

–P

Škubal Stanislav

–P

Dvořáková Zdenka

–Č

Slíva Jiří

–P

Pospíšil Jan

–Č

Jurčík Václav

–Č
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– předseda
–P

Mudrák Vladimír

–Č

Živnéřová Jarmila

–Č

Hamšík Josef

–Č

Kutnarová Anna

–Č

Šidlo Lad. ml.

–Č

Bosák František

–Č

Komise sociální a zdravotní:

Součástí komise sociální je i aktiv péče

Košibová Štěpánka – předsedkyně

o rodinu, který tvoří:

Ing. Bartošová Jarmila

–P

Dvořáčková Jitka

Hasoňová Jarmila

–P

Bartošová Marie

MUDr. Prachařová Ladislava – P
Mikulec Josef

–P

Krhůtková Drahomíra

–Č

Jankůjová Ludmila

–Č

Horčicová Ludmila

–Č

Bradáčová Ludmila

–Č

Manová Marie

–Č

Slívová Bronislava

Komise pro ochranu veř. pořádku:

Komise pro mládež a tělovýchovu:

Podškubka Josef – předseda

Juřeníková Františka – předsedkyně

Jurák Jaroslav

Synčáková Ludmila – P

–P

Kráčmar František – P

Botlík Antonín

–Č

Surovcová Ludmila – P

Škrášek Petr

–Č

Tlach František

–P

Ing. Hudeček Petr

–Č

Kramný Milan

–Č

Haluza Jaroslav

–Č

Judr. Vrágová Dana – Č
Šedivec Josef

–Č

Šidlo Stanislav

–Č

Janíček Stanislav

–Č

Paedr. Jurek Miroslav – Č

Sbor pro občanské záležitosti:

Rada spotřebitelské kontroly:

Jančář Jaroslav

Hudeček František

– předseda

Hasoň Rostislav – P

Georgián František

Jahodová Jana

Hřibová Hana

–Č

Savarová Danuše – Č
Gbelcová Olga

Brumovská Marie

–Č

Juřeníková Blanka – Č

IPCHO –
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Horecký František

Ondřejová Milada – Č

Kandrnálová Jiřina

Jančářová Marie – Č

Hřibová Olga

Kramný Jindřich – Č

Kutnarová Antonie

Šidlová Jarmila – Č

Hřib Cyril

Žampach Jan – Č
Tlachová Leona – Č

Branná komise: Paedr. Jurek Mir. – př
Velecký Miroslav
Bachůrek Ladislav

Komise pro ochranu život. Prostředí:

Šojdr Fr. ml.

Šidlo Ladislav st. – předseda
Krátký Stanislav

–P

Kudela Vojtěch

–Č

Vaculín Jaroslav ml. – Č
Surovec Vlastimil

–Č

Urbánková Ludmila – Č
Páleníčková Jana

–Č

Bachůrek Ladislav

–Č

Osvětová beseda:
Ing. Jančář Ivan – předseda
Ondřejová Marie – P

Jančárová Ivana

Hasoň Stanislav – Č

Mandák Josef

Kráčmar Vojtěch – Č

Slačálek Antonín

Kutnar Miroslav – Č

Ing. Juřeník František

Hanáková Františka – Č

Juřík Petr

Suchanovský Jan

Č

Český svaz žen.
Z celé skupiny složek jsem vybral pouze tuto organizaci. Ne pro mimořádné výsledky, ale
proto, že ve své zprávě o činnosti se dotýkají velmi vážného problému dneška – dětí –
výchovy – rodiny.
Cituji záměry žen pro budoucí činnost:
Podílet se na upevňování pracovní morálky a disciplíny, samy být příkladem. Hospodárně
zacházet se surovinami, materiálem a energií, odevzdávat práci kvality. Na všech pracovištích
musíme najít více odvahy na boj s nedostatky. Nebát se konfliktů všude tam, kde panuje
lhostejnost, stagnace, kde není potřebný pohyb kupředu. Jsme si vědomy, že zavádění vědy a
techniky do praxe, potřeba uplatňování nových forem práce není lehký úkol. Nadále budeme
pokračovat v práci a plnění celospolečenských programů jako jsou „Úcta ke stáří“, „Denně
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něco pro zdraví“ ap. Zvláště velký důraz kladou ženy na rodinu. Rodina má a ještě dlouho
bude mít pro výchovu dětí prvořadý význam. Znepokojuje nás stále stoupající počet rozvodů.
Ukazuje to na potřebu věnovat velikou péči při výchově mládeže k manželství a rodičovství a
to především ve svých rodinách.
Skutečnost, že v mnoha rodinách se projevuje maloměšťáctví, povrchnost, honba za
majetkem, bývá výchova dětí rozpolcena tím co slyší ve škole a tím co vidí doma. Zde všude
může pomoci dobré slovo, snaha uvést věci na pravou míru. Nejlepším argumentem je ovšem
vlastní příklad. To by se mělo stát alfou i omegou při veškeré naší činnosti.

Jožka Černý v Šumicích.
Sál kulturního domu – stolové zařízení – cimbálová muzika – primáš Luboš Málek a
interpret podlužáckých lidových písní – Jožka Černý, to byli hlavní aktéři nejvydařenějšího
kulturního podniku roku. Pořadatelem byl ČZS. V sále nebylo volné místo, zájem byl veliký.

Beseda s důchodci.
Součástí práce komise sociální jsou besedy s důchodci. Také letos se beseda uskutečnila
v sále kulturního domu. Účastnili se jí kromě členů komise představitelé obce – Jančář
Jaroslav a Omelka Jaroslav. Kromě jiného byli důchodci seznámeni s připravovanými
sociálními úpravami. V kulturní části besedy vystoupil soubor „Dřinky“.
Viz foto 55/86, 56/86, 57/86, 58/86, 59/86, 60/86, 61/86, 62/86.

Výstava ovoce a zeleniny.
Ve vestibulu kulturního domu uspořádali zahrádkáři v sobotu a neděli 6. a 7. 12 výstavu
výpěstků vlastní práce. Výstava ukazuje, že i v našich podmínkách lze vypěstovat ovoce i
zeleninu velmi dobré kvality. Zahrádkáři tak opět odvedli kus dobré práce a dali příklad
k následování.

Obnoveno promítání kina.
Po ukončení rekonstrukci elektroinstalace v kulturním domě bylo v neděli 14. 12
obnoveno pravidlené promítání kina.

Vánoční koncert.
V sobotu 13. 12 uspořádala OB v sále KD koncert pěveckého souboru „Dvořák“ z Uh.
Brodu. Tentokráte se „přesilovka“ souboru nekonala a diváků bylo více než účinkujících.

Hákové kříže na kulturním domě.
Ze soboty 15. 2. 86 na neděli 16. 2. 86 neznámí vandalové popsali na několika místech
fasádu kulturního domu hákovými kříži. Tato provokace, která vzbudila v obci značný rozruh,
byla předána bezpečnostním orgánům k vyšetření. Všichni poctiví občané doufají, že viník
bude patřičně potrestán.
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IX. Zábavy, sport.
Plesy.
V průběhu plesové sezony byly uspořádány:
Ples požárníků – Ráz: bav se jak umíš
Hudba: Olšavanka
Účast: 80 hostů
Pořadatelé říkají: „Nevděk světem vládne“
Ples sdružení a přátel školy – se konal už v pátek, měl „dovezenou“ hudbu ze SSR, byl velmi
dobře navštíven, prostě spokojenost na obou stranách
Ples pracujících – Ráz: po dobré práci – dobrá zábava
Hudba: Olšavanka
Účast: 120
Bohatá tombola, velmi dobrý výkon dechové hudby. Ti kdo přišli – nelitovali.
Ples zahrádkářů – Ráz: zimní krajina
Účast: 320
70 cen v tombole, plný sál hostů, z čehož je jasné, že přízeň návštěvníků plesové sezony
získali zahrádkaři.

Masopust, masopust…
Sobota 1. 2. 1986. Mráz -15°C. 19 účastníků průvodu a 10 hudebníků „Olšavanky“ se vydalo
na pochod obcí, aby nám všem připoměli, že masopust je tu! Pořadatelem letošního
masopustu byla TJ Sokol. Nechci vůbec kritizovat, ale průvod byl chudý na počet i kvalitu
masek.
Viz foto 63/86, 64/86, 65/86, 66/86, 67/86, 68/86, 69/86.
Rozhodně se „ženy“ – pořadatelky předešlého masopustu, zhostily této role lépe. Večer se
konal maškarní bál v sále kulturního domu. V programu vystoupila taneční skupina ZRTV
s tancem – tetičky – na moderní hudbu. Dechová hudba se překonávala ve výkonu. Jen ta
účast hostů byla ubohá – 100. Jak nevděčná je činnost funkcionáře – pořadatele už ani
nemusím rozepisovat.

Hody.
Pořadatelem hodů byla TJ Sokol. Tentokráte se hody skládaly ze dvou tanečních zábav.
V pátek hrála oblíbená hudba „Kasiopea“ pro mladé, kterých se sešlo více než 300.
V sobotu potom se v sále kulturního domu konala další taneční hodová zábava (pro
všechny věkové kategorie). Hrála na ní hudba „Horalka“ z Bojkovic, která rovněž přilákala
víc než 300 hostů. Spokojenost byla tentokráte oboustranná.

Pohárový turnaj v kopané.
Za účasti mužstev TJ Sokol Újezdec, TJ Spartak Uh. Brod „B“, TJ Tatran Havřice a
domácích se konal letošní ročník tradičního turnaje.
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Výsledky: Šumice: Havřice 2:1

Újezdec: Uh. Brod „B“ 2:2 (3:2 pol. kopy)

O 3-4 místo: Sp. Uh. Brod: Havřice 6:2
O 1-2 místo: Šumice: Újezdec 0:2
Pořadí: 1. Újezdec, 2. Šumice, 3. Sp. Uh. Brod, 4. Havřice
Diváků: 80

X. Pohyb obyvatelstva.
Narodilo se 27 dětí, z toho 14 dětí a 13 děvčat.
Zemřelo 26 občanů, 16 žen a 10 mužů.
Sňatek uzavřelo: 24 dvojic – viz foto 72/86, 74/86, 75/86
Přistěhovalo se: 45 občanů
Odstěhovalo se: 33 občanů
Počet obyvatel k 31. 12. 1986: 1 835
Občanské pohřby: 2
Vítání do života: 27

- viz foto 76/86, 77/87, 78/86, 79/86

Zlaté svatby: Šojdrovi 328, Živnéřovi 119, Bublíkovi 151, Žampachovi 309
Bartošovi 13 – viz foto 70/86, 71/86, 73/86
10 občanů se dožilo 80-ti let.
Počet důchodců v obci: 397 (z toho 244 žen)
Školu navštěvuje 326 žáků (54% navštěvuje náboženskou výchovu).

Závěr.
Rok 1986 byl rokem tří významných událostí. Především se konal XVII. sjezd KSČ, který
byl jakýmsi ideovým mezníkem v otázkách dalšího rozvoje naší společnosti. Druhou
významnou událostí bylo 65. výročí založení KSČ a tou třetí volby do zastupitelských sborů.
Kromě těchto celostátně významných událostí jsme v naší obci prožívali řadu dalších
drobných akcí místního významu; kulturními počínaje přes politické a pracovními brigádami
na akcích „Z“ konče. Na všech těchto lze vypozorovat, jak je to vlastně v naší akci s aktivitou
lidí. Posuzuji-li tyto skutečnosti podle návštěvnosti, tak nejhůře jsou na tom schůze všeho
druhu. Potom následují kulturní akce a jiné. Účast lidí na brigádách byla různá. Když poslanci
obešli své obvody a vysvětlili lidem co je třeba udělat – lidé přišli. Volby byly ovšem jasnou
jedničkou. Účast 100% a převážná většina (97%) odvolila již první den.
Národní výbor byl oceněn 2 krát. Poprve II. místem v rámci okresu za výzdobu obce při
volbách a pak I. místem v socialistické soutěži NV do 2000 obyvatel. Úspěch je to tradiční,
ale o to více ceněný!

427

Obsah zápisu:

str.

I. Národní výbor

504 – 511

II. Průběh roku, počasí

511 – 512

III. a IV. JZD

512 – 513

V. Průmysl, obchod, služby

513 – 516

VI. Úprava obce

517 – 518

VII. Veřejný život

518 – 519

VIII. Politický, kulturní vývoj

519 – 524

IX. Zábavy, sport

524 – 525

X. Pohyb obyvatelstva, závěr

526

V Šumicích 31. 8. 1987

Zapsal: Jaroslav Žampach, kronikář

------------------------------

------------------------------

předseda KŠK

předseda MNV

Konec II. dílu
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Přílohy

Výstupy „archivářského“ MINIworkshopu konaného dne 11. 7. 2015 při příležitosti
přepisování obecní kroniky z let 1966 – 1986.

Účastníci:

1.

Sofie MIKLOVÁ, 8 let, zvaná „LUMPA“

2.

Šimon MIKEL, 6 let, zvaný „ČINKI“

3.

Stanislava HASOŇOVÁ, 36 let, zvaná „Mary POHAKO“,
opisovatelka kroniky.

433

434

435

436

Sofie Miklová, 8 let
Kronika obce Šumice od L. P. 1299!
akvarel na papíře
21 x 29,7 cm
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Šimon Mikel , 6 let
„Mimo_téma“
akvarel na papíře
21 x 29,7 cm
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