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Novinka na obecních webových stránkách
Návštěvníky obecních webových stránek http://www.sumice.cz/
upozorňujeme na možnost stažení mobilní aplikace V OBRAZE
na vaše mobilní telefony. Aplikace vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se
včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Druhou novinkou bude nově přejmenovaná rubrika ČTENÁŘITIPY NA VÝLET v záložce OBEC. Rubrika byla píšícími občany
využívaná minimálně. Proto ji nově přejmenujeme na REGIONÁLNÍ
PUBLICISTIKA, CESTOPISY. Kromě čtenářských cestopisů a
tipů na výlety zde umožníme publikování různých literárních děl
a publicistiky těm autorům, kteří píší o naší obci nebo sami mají
přímou vazbu na Šumice.

První autorský souhlas jsme získali od PaedDr. Oldřicha Páleníčka,
druhý souhlas s publikováním děl jsme získali od dnes již zesnulého
pana Ladislava Šidla. Postupně budeme poskytnutá díla ve
jmenované rubrice uveřejňovat. Díla budou vkládána ve formátu pdf,
bude zamezeno kopírování děl a současně zde bude upozornění na
nedovolené nakládání s uveřejněnými díly, pokud si nebude autor
přát jinak.
Tímto vyzýváme i jiné píšící autory, kteří splňují podmínku, že dílo je
obsahově vztažené k obci Šumice, nebo sami autoři jsou šumickými
občany, aby nabízené možnosti využili.
Uvidíme, zda se nápad poskytnutí takového prostoru na obecním
webu osvědčí.
oú

Splatnost místních poplatků
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za odpad, kabelovou televizi a psa na rok 2018, že poplatky jsou splatné do 30. 6. 2018.
Výše poplatku za:
•

odvoz odpadu - 400 Kč/osoba

•

kabelovou televizi - 1560 Kč

•

psa ve výši 100 Kč/pes, další pes 150 Kč.

Poplatky je možné zaplatit denně na pokladně OÚ a nebo na účet obce: 4722721/0100, variabilní symbol uvádějte č.p. V tomto případě platby
si následně vyzvedněte v kanceláři obecního úřadu evidenční štítek na popelnici.
oú

Už zase rostou. Tentokrát se nejedná o houby, ale o černé skládky
odpadu na okraji našeho lesa. Používejte, prosím, k tomuto účelu
sběrný dvůr.
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Žádáme majitele psů, kteří své mazlíčky venčí na veřejném
prostranství, aby po nich uklízeli exkrementy. Množí se stížnosti
občanů kvůli znečištění veřejných ploch. Po obci jsou pro tento
odpad rozmístěny koše.

ÚVODNÍK – příprava a realizace akcí
Už několikrát jsem v článcích Šumického
zpravodaje konstatoval, že projektová
příprava a zajištění financování investičních
akcí je dlouhodobým procesem. Bohužel,
tato realita, která mě ve funkci starosty
svým způsobem zaskočila, se nezlepšuje,
spíše naopak. Ve vyjádření Ministerstva
pro místní rozvoj, které připravilo novelu
stavebního zákona, která platí od 1.1.2018,
se hovoří o dalším zjednodušení stavebního
řízení. Ve skutečnosti tomu tak není.
Úředníci státní správy se musí řídit platnými
zákony, ministerskými vyhláškami a dalšími
předpisy, kterých neustále přibývá. Žádné,
pro veřejnost zavádějící novinářské zprávy,
jejich konání neovlivní a práci nezrychlí.
Nevyřízené věci se naopak na úřadech
hromadí.
Podobně dlouhý rozhodovací proces je ve
věci přidělení dotace. Žadatel, Obec Šumice
podala žádost na IROP ve věci chodníků a
lávek v centru obce 9. října 2017. První zpráva
od poskytovatele dotace, která obsahuje výzvu
o doplnění některých příloh, byla doručena
16. dubna 2018. Jedna z požadovaných
příloh byl například výpis z KN pozemků
dotčených stavbou. Nestačí, že výpis z KN byl
již dokládaný k pravomocnému územnímu
souhlasu na stavební úřad. Požadované
přílohy jsme obratem doplnili a budeme
čekat dál. Všechny doplněné žádosti budou
obodované a poskytovatel rozhodne (nevíme
kdy) o pořadí příjemců dotace. Každý
vypsaný titul má finanční limit, z toho
plyne, že se na všechny žadatele nedostane.
Neuspokojený žadatel má možnost čekal
další rok nebo dva na vypsání druhého kola
výzvy, nebo realizovat akci z vlastních zdrojů.

Podávám informaci o stavu přípravy
akcí, které připravujeme dlouhodobě:

tiráž

1/ NOVOSTAVBA sociálního bydlení 7 b.j.
(3+4) Šumice 33, (bývalý RD Volaříkových)
Akce o rozpočtu 19,3 mil. Kč je projektově
připravená, obec podala žádost o vydání
stavebního povolení, v období červen –
červenec 2018 požádáme IROP o dotaci,
možná dotace je 90 %.
2/ CHODNÍK od MŠ - LÁVKA přes Ovčírku
- rozšíření LÁVKY přes Olšavu - chodník
u KD až po dům čp. 33 Rozpočet 11,8 mil.
Kč, možná dotace 90%, stavební povolení je
vydané. Obec podala žádost na IROP v říjnu
2017 – zatím nebylo o žádosti rozhodnuto.
Po rozhodnutí o případném přidělení dotace
musí obec vysoutěžit zhotovitele a realizovat
celou akci společně. Podle výsledku o dotaci
se rozhodneme, zda jednu část celé akce, to

je chodník kolem KD provedeme za vlastní
prostředky, které jsme si na akci alokovali v
rozpočtu obce 2018.
3/ CHODNÍK od ulice NADE MLÝNEM
- PŘEDCHOD ŽELEZNICE pro pěší přechod silnice - CHODNÍK směr ulice
POD MOČIDLY
Rozpočet 4,7 mil. Kč. Vlastní přechod
železnice je Drážním úřadem Olomouc
povolený, stavba navazujících chodníků je ve
stavebním řízení na stavebním úřadě v Uh.
Brodě.
Obec vyřizuje dotaci u MAS Bojkovska na
pokrytí části rozpočtu ve výši 60% nákladů.
4/ ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
u hřbitova o nové kontejnery, podlahu
dvora a halu pro uskladnění odložených
věcí pro další použití. Rozpočet 3 mil. Kč, je
vydané stavební povolení, v lednu 2018 byla
podaná žádost o dotaci na OPŽP, čekáme na
vyhodnocení žádosti.

AKCE ZAŘAZENÉ k realizaci v roce
2018

5/ HASOŃOVA CHALUPA A STODOLA
ČP. 102 stavba lidového stavitelství. Rozpočet
na rok 2018 je 3,2 mil. Kč. Probíhají stavební
práce na rekonstrukci vlastního RD a stavba
repliky stodoly z původních materiálů
stodoly u RD čp. 191. Plánované dokončení
stavebních prací v roce 2018.
6/ LBC TRNOVEC – náklady 2018, 2,5 ha,
hrušně, dřinky Rozpočtové náklady celkem
600 tis. Kč, letošní objem je 400 tis. Kč,
dotace je 100 %, probíhá výsadba, dokončení
výsadby o4/2018.
7/ Sociální zařízení v areálu CVIČIŠTĚ
HASIČŮ na hřišti SKALKA Sanitární
kontejner WC byl pořízen za 210 tis. Kč
v roce 2017. Je vypracována projektová
dokumentace dřevostavby, do které je
sanitární kontejner zakomponován. Probíhá
stavební řízení, stavební povolení bude snad
vydané v květnu 2018. Objekt sociálního
zařízení bude napojen na inženýrské sítě
včetně vody. Plánovaný rozpočet celkem je
500 tis. Kč.
V areálu SDH je plánováno rozšíření dětského
hřiště, rozpočtové náklady 660 tis. Kč, obec
podala žádost na Zlínský kraj v lednu 2018,
je možná dotace 50 %. Zatím o dotaci nebylo
Zlínským krajem rozhodnuto.
8/ OPRAVY MÍSTNÍCH KUMUNIKACÍ
2018
•
Oprava MK ul. Nade Mlýnem - povrch
AB 3.000 m2
•
Oprava MK ul. Za Drahou – povrch AB
330 m2

•

Oprava MK ul. NIVKY, k rybníkům, AB
650 m2
•
Oprava cyklostezky, lokální vyspravení
•
Opravy MK a chodníků, plán 800.000 Kč
plán oprav místních komunikací pro rok 2018:
5 mil. Kč
9/ Opravy majetku obce – BUDOVY
Na opravy obecního majetku, budov KD,
čp.100, kabin TJ, části fasády tělocvičny a
bytového fondu plánujeme letos objem 1,3
mil. Kč.
10/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
•
DOVYBAVENÍ KUCHYNĚ:
konvektomat + sporák: celkem 300
tis. Kč, je zadáno vypracování PD na
kompletní výměnu zařízení kuchyně,
novou vzduchotechniku včetně
rekuperace, nové instalace, obklady a
dlažby v kuchyni.
Byly podané žádosti o dotaci:
•
VYBAVENÍ UČEBEN,
BEZBARIÉROVOST, 2,5 mil. Kč
95 % dotace MAS
•
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ u školy, 600 tis. Kč
50 % dotace MMR
O dotacích zatím nebylo rozhodnuto.
11/MATEŘSKÁ ŠKOLA
Plánujeme menší opravy oplocení a
předláždění ploch
12/ Obec zadala vypracování PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE
•
studie zástavbová Šumice čp. 191 a čp.
247
•
rekonstrukce hasičské zbrojnice
•
technické služby OÚ Šumice
•
sběrné místo, kompostárna a stavební
sutě KŘIVÉ
•
kuchyně Základní školy Šumice
Částka na pořízení projektové dokumentaci
celkem 900.000 Kč
Obecní rozpočet pro rok 2018 byl schválený
ve výši:
•
výdaj: 30,2 mil. Kč
•
příjem: 26,0 mil. Kč
•
dorovnání z úspor: 4,2 mil. Kč
Josef Jančář, starosta
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Žádost o sbírkové předměty do druhého muzea
Stavbu lidové architektury čp. 102 v Šumicích
koupila Obec Šumice v roce 2015. Usedlost
čp. 102 má poměrně dobře zmapovanou
historii. Je zakreslena na starých mapových
dílech od konce 18. století a lze ji přibližně
na těchto mapách lokalizovat. V roce 1777
podle výkazu osedlých známe i čísla popisná
(číslování bylo provedeno až na konci 18.
století). Ve sledovaném čísle 102 hospodařil
v roce 1777 čtvrtláník Mikuláš Hasoň.
Posledním hospodářem na gruntu čp. 102 byl
Jan Hasoň (*1885, †1962). Ten se podruhé
oženil v roce 1945 s Terezií Dvořákovou,
která zemřela jako vdova v roce 1983. Od
roku 1983 nebyl dům obydlený. Poslední
majitel Ing. Miroslav Dvořák nabídl a prodal
lidovou stavbu Obci Šumice jako prvnímu
kupci. Právě z důvodu záchrany této cenné
stavební památky lidového stavitelství.
Nejcennější na stavbě je původní stavební
kompozice s mnoha zachovalými stavebními
konstrukcemi a detaily. Tolik ve stručnosti o
historii gruntu. Velmi podrobné informace
lze získat v publikaci Slováckého Muzea
nazvanou Lidové stavby známé i neznámé.
Publikace je ve fondu obecní knihovny
Šumice, Informace z archivních materiálů
zpracoval Mgr. Petr Hlavačka.
Jmenovaná stavba lidové architektury se
nachází v centru obce Šumice v řadové
zástavbě. Půdorys objektu ve tvaru
písmene „L“ je pro Šumice typický. Obytná
dvoupatrová část stavby, orientovaná do
ulice, byla postavena pravděpodobně v druhé
polovině 19. století. Hospodářská část byla
stavebně upravena v 30. letech 20. století.
Součástí gruntu bývala i dřevěná stodola,
sýpka před domem a sušírna ovoce v humně.
Obec Šumice opravuje lidovou stavbu čp.
102 včetně nové stodoly na vlastní náklady.
Zlínský kraj přispěl na opravu střechy v roce
2017 částkou 174.000 Kč.
Stavební práce na obnově domu provádí
řada stavebních společností z Šumic,
nebo s vazbou na naši obec. Repliku
stodoly provádíme zatím svépomocí s
pomocí šumických řemeslníků. Postupně
rozebíráme koupenou stodolu z roku 1919
při RD Zajícových čp. 191 a získaný stavební
materiál používáme při stavbě repliky
stodoly. Materiálově a konstrukčně se jedná
o tradiční konstrukční systém, ve kterém
byla v Šumicích postavena řada stodol. Do
výšky +1,5 m je zdivo z kamene, výše je z
nepálených cihel, kotovic. Veškerý materiál
na zdění používáme z bouračky Zajícovy
stodoly. Při stavbě stodoly použijeme rovněž
původní stolicovou dubovou vazbu, vrata a
řadu dalších konstrukčních prvků.
Budoucí využití celé stavby už nabývá
konkrétnějších plánů. V obytné části v
přízemí se kromě malé síně nachází dvě
obytné místnosti. Kuchyně a jizba. Zde je
v plánu zrekonstruovat byt v konkrétním
období, například 30. léta 20. století. Pro
vybavení bytu použijeme menší část exponátů
a především nábytku z obecního muzea, které
budou časově korespondovat s obdobím 30.
let. V patře na komoře plánujeme expozici
historie zednictví v Šumicích.
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V bývalém hospodářském křídle, které
původně tvořil čeledník a chlév, budujeme
společenskou místnost o kapacitě asi 20 osob.
Ta bude sloužit především pro klubovou a
zkouškovou činnost místních folklorních
spolků. Je zde také umístěno sociální zařízení,
které bude sloužit návštěvníkům pořádaných
kulturních akcí, které zde plánujeme pořádat.

písemnosti spojené s šumickými zedníky,
případně s jejich prací na stavbách v bývalém
Rakousku-Uhersku.... vše bude vítáno!
Cokoliv, co bude spojené se zednickým
řemeslem a s šumickými zedníky a tesaři. I
obyčejná pálená plná cihla (rozm. 290 x 140
x 65 mm) s vyraženým znakem některé z
moravských cihelen se nám bude hodit.

Stodola
bude
využita
jako
sklad
hospodářského nářadí a strojů, při folklorních
akcích bude využívána jako zázemí pro
soubory. Ve stodole plánujeme umístit menší
expozici vesnického kováře pana Šidla z
Mrtvé uličky. Nástroje z Šidlovy kovárny
nám nabídl současný majitel objektu.

Bez spolupráce se všemi ochotnými občany
z naší obce si nedovedu úspěšné dokončení
expozic v usedlosti čp. 102 představit. Věřím,
že Vás všechny moje výzva osloví a každý
přispěje, podle svých možností.

Navazuji tématicky na poslední větu, o
nabídce a daru vybavení bývalé kovárny.
Chci požádat všechny občany, aby ještě
jednou provedli ve svých domech inventuru
možných starých exponátů, které by se nám
mohly hodit do výše popsaných expozic v
domě čp. 102. Mám tím na mysli především
plánovanou expozici zednictví. Ať už se
bude jednat o zednické, „historické“ nářadí,

Stávající obecní muzeum umístěné v
bytě bývalého poštmistra pana Opluštila
bude zachováno. Menší část vhodných
exponátů by byla použita pro vybavení
plánované expozice bytu z 30. let 20. století.
Projekt expozic si zadáme u odborníků,
profesionálních pracovníků okolních muzeí.
Náš úkol je, bývalý čtvrtlánický grunt čp. 102
stavebně dokončit.
Text a fotografie: Josef Jančář

Společenská kronika
V letošním roce se dožívají významného
životního jubilea naši spoluobčané:

90 let oslaví:
•

Velecký František - Šumice čp. 82

•

Budíková Božena - Šumice čp. 196

•

Vaculínová Anežka - Šumice čp. 426

80 let oslaví:
•

Omelková Blažena - Šumice čp. 18

•

Kráčmar Vojtěch - Šumice čp. 119

•

Hřibová Jarmila - Šumice čp. 503

•

Juřeník Milan - Šumice čp. 425

•

Bartošová Marie - Šumice čp. 324

•

Šťastná Věra - Šumice čp. 419

•

Zeťková Anna - Šumice čp. 316

•

Janíčková Božena - Šumice čp. 390

•

Polehňová Anežka - Šumice čp. 331

•

Valeriánová Ludmila - Šumice čp. 396

•

Červenková Božena - Šumice čp. 313

60. let společného života oslavili manželé Juřeníkovi. Blahopřejeme

Zlatou svatbu - 50 let společného
manželství oslaví :
•

Manželé Lekešovi - Šumice čp. 7

•

Manželé Dubravovi - Šumice čp. 66

•

Manželé Dvořákovi - Šumice čp. 24

•

Manželé Juřeníkovi - Šumice čp. 424

•

Manželé Synčákovi - Šumice čp. 65

•

Manželé Máčalíkovi - Šumice čp. 437

•

Manželé Slívovi - Šumice čp. 463

Diamantovou svatbu - 60
společného manželství oslaví:
•

Manželé Juřeníkovi - Šumice čp. 115

Víkend otevřených
památkových domků
I letos připravuje Region Slovácko akci s názvem „VÍKEND OTEVŘENÝCH
PAMÁTKOVÝCH
DOMKŮ
NA
UHERSKOHRADIŠŤSKU
A
UHERSKOBRODSKU“, která proběhne ve dnech 2. a 3. června 2018. Památkové
domky, objekty lidového stavitelství a regionální muzea budou veřejnosti zpřístupněny
od 9 do 17 hod., aniž by byla třeba předchozí rezervace.
Do akce se za naši obec připojilo Šumické muzeum, Šerkova usedlost, Trchalíkova
usedlost. Pipalův mlýn bude otevřen pouze v neděli 3. června 2018.
Využijte této možnosti prohlédnout si stavení našich předků a podpořit svou
návštěvou jejich provozovatele.

let

Vstupné zdarma nebo dobrovolné.
Pro bližší informace sledujte http://www.slovacko.cz.

Evidenční štítky na popelnice
Rada obce Šumice schválila dne 25.1.2018 opatření v rámci svozu
komunálního odpadu z domácností s cílem přesné evidence nádob,
optimalizace výběru poplatků za svoz komunálního odpadu a
množství produkovaného odpadu z domácností.
Pro svozové období od 1.7.2018 do 30.6.2019 budou poplatníkům
po zaplacení poplatku vydávány samolepící štítky, které si poplatník
umístí na svou evidovanou popelnici. Štítek obsahuje údaj o čísle
popisném domu a o objemu popelnice, kterou si domácnost zaplatila.

(5 a více osob). To platí i v případě, že je v domě přihlášeno méně než
5 osob.
Rozhodnutí o velikosti nádoby pro 1 domácnost záleží na poplatnících.
Výjimky jsou možné z důvodů přítomnosti zdravotně postižených
osob v domácnosti (pleny).
Odpad z popelnice neoznačené evidenčním štítkem nebude po
termínu 1.7.2018 sběrovou společností vyvážen.

Celoroční poplatek za nádobu o objemu 110/120 l je max. 1.600 Kč/
domácnost. Záleží na počtu trvale přihlášených osob v domě (400 Kč/
osoba).

Účelem opatření ze strany OÚ je nenavyšování množství směsného
komunálního odpadu tím, že občané zbytečně používají nadměrné
nádoby.

Celoroční minimální poplatek za nádobu o objemu 240 l je 2000 Kč

oú
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Besednící informují
Příznivci dobré nálady v Šumicích,
zima nám dala snad definitivní sbohem a přichází teplejší část roku.
Jako již téměř dvě desítky let můžete i dále počítat s Besednickými
akcemi, které pro vás pořádáme.
19. ročník Koštu slivovice (1. místo pan Zdeněk Holub - Šumice,
2. místo pan Jaroslav Zahálka - Uh. Brod, třetí místo pan František
Kubáň - Šumice a z ovocných destilátů pan Pavel Sukovitý - Staré
Město) a Slet čarodějnic máme již za sebou a v sobotu 12. května se
připravujeme na 3. ročník Šumického Gulášfestu.
Letošní novinkou jsou dvě kategorie, kdy se můžete pochlubit
klasickým hovězím gulášem, nebo zkusíte připravit vegetariánský
guláš (z čeho, bude záleží jen na Vás, mezmasé fantazii se meze
nekladou). Své přihlášky můžete podávat do 7. května elektronicky
na stránce www.besednici.cz (kde naleznete i podrobné informace a
pravidla soutěže), nebo přes pana Dušana Miličku tel: 739 127 491.
Startovné u masové verze činí 400 Kč a u vegetariánské 150 Kč (při
volbě vegetariánské verze si účastníci zajistí alternativní suroviny
namísto masa sami). Všichni soutěžící obdrží dřevo na topení,
bochník chleba, odpovídající množství cibule, vodu na vaření a
masová část soutěžících 2 kg hovězího masa (pokud bude soutěžní
tým požadovat více masa, každý další kg hovězího + 150 Kč, prosíme
připsat do poznámky u přihlášky, aby jsme mohli maso obstarat).
Po zkušenostech z loňského ročníku s propáleným podrostem na
hřišti se všichni soutěžící zavazují dodržet pravidlo, že oheň bude
hořet v minimální výšce 30 cm nad zemí. Soutěž začíná v 10:00
(žádáme soutěžící, aby byli na místě již v 9:30) a pro veřejnost bude

areál otevřen od 13:00, kde může ochutnat všechny uvařené guláše a
strávit příjemné odpoledne a večer, kterým bude provázet DJ Zdenek
Zlámalík a skupina 12:PIET. Samozřejmostí je Besednický bar s
občerstvením.
Na začátek léta připravujeme fotbalový turnaj O pohár Besedníků a
1. září 2. ročník Šumické Boty. Bližší informace o běžeckém závodě
zveřejníme v průběhu července na našich internetových stránkách a
na facebooku. Již teď můžete hlasovat v anketě na našich stránkách,
kterou trať by jste si zvolili (3 km, 10 km nebo 21 km neboli tzv.
půlmaraton).

foto vítězů 19. ročníku Koštu slivovice
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Vaši Besedníci Šumice

QR kód přihlášky k 3. ročníku
Šumického Gulášfestu

Okénko místní knihovny
V místní knihovně je k zapůjčení spousta nových knih z nakladatelství Luxor. Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Renata Slivová

Z široké nabídky doporučujeme:

Bryndza Robert

Moyesová Jojo

Poslední dopis od tvé lásky

Okamžiky štěstí

Když dostane detektiv šéfinspektor Erika
Fosterová tip, že by klíčový důkaz ve
velkém drogovém případu mohl být ukryt v
zatopeném lomu na okraji Londýna, nařídí
jeho prohledání. Z hlubin však její kolegové
vyzdvihnou nejen důkazy k tomuto případu,
ale i kostru malého dítěte. Pozůstatky jsou
rychle identifikovány jako Jessica Collinsová.
Sedmiletá dívka, jejíž zmizení plnilo stránky
novin před šestadvaceti lety. Erika musí začít
spojovat střípky z minulosti se současností a
nořit se stále hlouběji do rodinných vztahů
Collinsových i do života vyšetřovatelky
Amandy Bakerové, která si nepřestala vyčítat,
že zmizení holčičky nedokázala vyřešit. Erika
brzy zjistí, že toto vyšetřování bude jistě
jedno z nejsložitějších a nejnáročnějších v její
kariéře.Někdo si totiž nepřeje, aby byl případ
vyřešen. A udělá všechno, aby Eričino pátrání
zastavil…

Mimořádně silný příběh vášně, nevěry a
ztráty z pera respektované britské autorky
Jojo Moyesové, který získal v roce 2011
prestižní ocenění The Romantic Novel of
the Year Award. Novinářka Ellie při pátrání
v archivu narazí na půlstoletí starý dopis, v
němž neznámý muž žádá svoji milenku, aby
opustila manžela. Ellie příběh, skrývající se
za dopisem, okamžitě zaujme – i ona sama
má poměr se ženatým mužem. Rok 1960.
Jennifer Stirlingová leží v nemocnici po
vážné autonehodě a na nic si nepamatuje – na
manžela, na své kamarády, ani na to, jaká byla
ona sama. Když se však vrátí z nemocnice
domů a najde tajný dopis, pomalu se začíná
rozpomínat na milence, kvůli kterému byla
kdysi ochotná riskovat úplně všechno.

Nový dvojromán Patrika Hartla je možné
začít číst z kterékoli strany. Vyberte si! Příběh
sourozenců Veroniky a Jáchyma budete
prožívat podle toho, který začátek zvolíte.
Buďto do života skočíte jako Jáchym volným
pádem z výšky čtyř tisíc metrů nebo se jako
Veronika budete statečně prokousávat
citovými nástrahami ode dne ke dni. Prožijete
dva příběhy v jednom. Jako on a jako ona.
Nebo v opačném pořadí, což bude překvapivě
jiné, než byste očekávali...

Temné hlubiny

Hartl Patrik
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Základní škola
Dobrý den, zdravím všechny spoluobčany
a přátele školy. V májovém období jsme
v polovině druhého pololetí, a tak je mou
milou povinností vás informovat o fungování
a organizaci naší základní školy.
Na začátku kalendářního roku škola pořádala
tradiční lyžařský výcvikový kurz. Žáci 6.
a 7. třídy se dne 7. 1. 2018 ve velké počtu
přesunuli autobusem do Moravskoslezských
Beskyd. Ubytování bylo zajištěno v penzionu
Na Pluskovci ve Velkých Karlovicích. Jako
vždy jsme využili sjezdovky areálu Kyčerka.
Bohužel, jak je možné vidět z fotografií,
sněhové podmínky byly velmi špatné.
Žáci naší školy ale dokázali, že ani takové
podmínky nejsou překážkou pro úspěšné
zvládnutí kurzu. Poslední den už byla
sportovní náplní turistika, kdy jsme vyrazili
na hřebenovou túru.
Počátek druhého pololetí se nese v duchu
příprav na přijímací zkoušky. V rámci
dějepisné exkurze navštívila v únoru 9.
třída koncentrační tábor Osvětim v Polsku.
V březnu v základní škole probíhá okresní
kolo chemické olympiády, kdy se do Šumic
sjedou nejlepší chemici ve svých kategoriích.
Účastnilo se jedenáct škol. Eliška Pípalová
a Adéla Šimoníková se umístily ve středu

startovního pole. Žáci školy se také účastní
dalších vědomostních soutěží a olympiád.
Okresního kola olympiády z anglického jazyka
se úspěšně zúčastnili Martin Bernátek, Tomáš
Čapák. Matematické soutěže Pythágoriáda či
Matematický klokan mají několik úspěšných
řešitelů v různých věkových kategoriích.
Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích:
Matěj Pelc, Štěpánka Ryšková, Dušan
Jedlička, Karolína Zajícová, Jan Ševeček a
Tereza Pinďaková.
Zápis do první třídy proběhl 11. 4. 2018 a
zúčastnilo se pouze 15 dětí. Zápis proběhl ve
veselém a námořnickém duchu, o který se
postarali učitelé prvního stupně a výtvarně
také vychovatelky školní družiny. Opačným
směrem budou směřovat žáci 9. ročníku,
kteří ve dnech 12. a 16. dubna absolvovali
přijímací zkoušky na střední školy. Volba
oborů byla pestrá a hlavně pragmatická. Stále
si ale myslím, že zejména řemeslné obory
jsou málo využity. Dva žáci páté třídy, zkusili
přijímací řízení na osmileté gymnázium.
V dubnu proběhly akce ve spolupráci s rodiči
a místním spolkem Besedníci. Uskutečnil
se tradiční sběr starého papíru, kterého
se účastnily kolektivy všech tříd. Nejvíce
posbírali žáci 3. třídy a dohromady škola

odvezla přes 6 000 kg papíru. Úspěšnou akcí
byly také Den Země (komentář v reportáži
našich žáků) a Den otevřených dveří v ZŠ
Šumice, na kterém se intenzivně podíleli
všichni zaměstnanci školy. Rodiče a přátelé
školy mohli v prvních čtyřech vyučovacích
hodinách navštívit výuku, podívat se po
budově školy a výtvarně se realizovat ve
workshopu enkaustiky.
V posledních dvou měsících má škola, žáci
i učitelé nabytý program. Čeká nás Den
dětí, kdy sehrajeme mezinárodní utkání s
partnerskou školou Horná Súča. Připravují
se také školní výlety, kdy se žáci podívají
do hlavního města, sjedou na raftech řeku
Moravu, a spousta dalších aktivit ke konci
školního roku.
V neposlední řadě se snažíme vylepšovat
materiální zázemí školy. V tomto roce jsme
zapojeni do několika projektů. Týkají se
opravy a vylepšení učeben a snad se podaří
dotáhnout stavba dětského hřiště v areálu
školy. Nakonec bych rád poděkoval všem
sponzorům (manželům Matuchovým a
Nadaci Synot), kteří nám svou štědrostí
umožnili koupit dvě interaktivní tabule.
S přáním krásných jarních a letních dnů se s
vámi loučí ředitel školy Michal Vrága.

Rybáři informují
Spolek Rybníkářství Jezera Šumice Vás všechny příznivce Petrova Čechem. Všech devět uchazečů o rybářské lístky uspělo. Osm z nich
cechu zdraví a chce Vás alespoň částečně informovat o své činnosti. získalo i státní rybářský lístek v Uh. Brodě, který je opravňuje po
zakoupení povolenky v jiných organizacích k lovu na jejich vodách.
V letošním roce 2018 jsme kromě pravidelných výborových schůzí
Jeden z uchazečů z důvodu nesplnění věku osmi let může lovit jen na
uspořádali 24.2.2018 členskou schůzi za přítomnosti 46 našich členů,
našich rybnících.
kde byla hodnocena činnost spolku za rok 2017 a schválen plán na
letošní rok.
Jako každý rok, tak i letos, budou uspořádány rybářské závody na
místních jezerech. Dětské rybářské závody do 15 let věku včetně se
Hlavním úkolem spolku je starat se o úpravu okolí jezer, což plníme
uskuteční v sobotu 26. května 2018. Závody proběhnou od 6.00 do
průběžně po celý rok, výsadba ryb podle zarybňovacího řádu,
14.00 hod. Po ukončení budou předány dětem ceny. Občerstvení pro
ochrana obojživelníků. Dalším úkolem je výchova mládeže ke vztahu
děti je zdarma. Rybářské závody pro dospělé se budou konat od pátku
k přírodě, proto byl pod vedením p. Chmeliny a p. Čecha znovu
22.6.2018 od 12.00 hod. nonstop do soboty 23.6.2018 do 12.00 hod. Po
založen kroužek mladých rybářů, kterého se zúčastňovalo 15 dětí. Ke
ukončení budou předány ceny. Občerstvení a tombola jsou zajištěny.
zkouškám se dne 10.4.2018 dostavilo 9 dětí. Zkoušky byly písemné,
Jste srdečně zváni.
formou testů, a ústní, v poznávání druhu ryb. Zkušební komise byla
čtyřčlenná zastoupena p. Kramným, p. Hluškem, p. Chmelinou a p.
Lubomír Kramný
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Hasiči informují
naši činnost jsme zahájili v sobotu v 6. 1. 2018 výroční schůzí Sboru
dobrovolných hasičů, které se zúčastnil také starosta obce. Za okresní
sdružení hasičů se zúčastnil bratr Jiří Gavlas z Rudic.

na vyřízení stavebního povolení. Až bude vše kladně vyřízeno,
provedeme připojení na kanalizaci a přistoupíme k vybudování
přístřešku k této buňce.

Po zhodnocení uplynulého roku jsme si nastínili, co je potřeba
učinit pro zkvalitnění naší práce v letošním roce. Na konci schůze
jsme si také upřesnili kdo, co bude mít na starosti na plese, který se
konal 20. 1. 2018. Na plese k tanci i poslechu hrála dechová hudba
Lipovjanka. O kulturní vložku se postarala naše mládež s programem
„Sestra v akci“. Dalším bodem programu byla barmanská show, po
které probíhal prodej míchaných nápojů. Obě vystoupení byla kladně
hodnocena, což nás pořadatele velmi potěšilo.

Letošní soutěž O pohár starosty obce Šumice se bude konat 19. 5.
2018 od 13:00 hod. jako vždy na našem hasičském hřišti za drahou.
Budeme rádi, když si uděláte čas a přijdete podpořit naše mladé
hasiče v jejich soutěžním klání.

Kdo chodí po cyklostezce kolem hasičského hřiště tak ví, že od konce
roku stojí na betonové ploše sociální kontejner. V tomto kontejneru
jsou zabudovány dámské a pánské toalety. Obecní úřad připravil
projekt pro vybudování podkladové desky a všech souvisejících
přípojek a pracuje

V měsíci srpnu pro Vás chystáme hasičský výlet na Norkárně.
Období vyhrabování trávy už máme za sebou, ale přesto bych Vás rád
upozornil, že pokud budete cokoliv pálit na otevřeném prostranství,
nedělejte to když fouká vítr a dbejte co největší opatrnosti, ať
nepřivodíte problémy sobě i druhým.
Pavel Hřib
starosta SDH

DFS Dřinky
Letošní rok nám začal rychlým tempem.
Čeká nás totiž spousta vystoupení a tak už v
lednu jsme nacvičovali nové pásmo „ Ševci
a pekařky“. Předvedli jsme ho na 6. Farním
plese v Šumicích, dne 3.2.2018. Pásmo je
hravé, tak se dětem zvesela nacvičovalo a u
diváků sklidilo velký úspěch.

Hned na to jsme oprášili pásmo „ Vynášení
Moreny „. Vystoupily jsme s ním na
prostranství před OÚ v neděli 25.3.2018.
Počasí nám nepřálo. Moc děkujeme divákům,
že s námi přišli ukončit zimu a přivítat jaro.
Teď nás čeká perná práce. Budeme procvičovat
a trénovat hned tři pásma. V neděli 10.6.2018
se
účastníme
festivalu dětských
folklorních
souborů ve ZlíněMalenovicích
v
programu
„Děti
v
podhradí“.
Předvedeme dvě
kratší vystoupení:
„ V y n á š e n í
Moreny“ a „ Ševci a
pekařky „.

příznivce v září na šumických hodech. Bude
to vystoupení „O růžičce“. Dětem se moc líbí
a rády ho tančí, ale jelikož čas rychle běží a
děti se po festivalu, v době letních prázdnin
rozprchnou na zasloužené volníčko, času
pro nácvik bude málo. Přesto věříme, že vás
našim vystoupením potěšíme.
Tímto vystoupením nám tančení nekončí,
ba naopak pokračuje. V měsíci září se ještě
ukážeme na „Setkání pod Světlovem „ v
sobotu 15.9.2018 v Bojkovicích. A následující
měsíc opět v Bojkovicích na 65. výročí
souboru Světlovan.
Ke konci roku budeme mít ještě vánoční
vystoupení v Pitíně, Bojkovicích a Šumicích.
Těšíme se na Vaši podporu
Laďka Jandlová

Třetím
pásmem
potěšíme
naše
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Základní škola se zúčastnila akce „Den Země“
Naše škola se dne 21.4.2018 zúčastnila akce s názvem „Den Země“
pořádanou spolkem
„Besedníci“. Cílem akce bylo vyčistit nejvíce znečištěné oblasti v naší
obci.
Na úklid se dobrovolně přihlásili žáci vyššího i nižšího stupně
společně s učiteli i dospělými dobrovolníky ze Šumic.
Zahájení se konalo ve 14:00 hod. na hasičském hřišti. Přišlo pomoci
kolem 40 lidí.

Vybavení rukavicemi a igelitovými pytli jsme se ve čtyřech skupinkách
rozešli do různých oblastí Šumic. Nasbírali jsme celkem 18 pytlů
odpadu.
Po návratu na hřiště jsme dostali zaslouženou odměnu, která se
skládala z vychlazeného pití a opékání špekáčků u táboráku.
Vše proběhlo v pohodové náladě a jako žáci můžeme říct, že jsme si to
opravdu užili. Doufáme, že se akce budeme moci zúčastnit i příští rok.
Kamila Březinová a Kateřina Slačálková (8. třída)

Myslivci informují
Na přelomu zimy a jara nám skončil starý
myslivecký rok a od prvního dubna začíná
nový. Svou činnost v uplynulém roce jsme
vyhodnotili na výroční schůzi za účasti
zástupců honebního společenstva a obecního
úřadu. Byli jsme úspěšní při odlovu zvěře
černé a především zvěře dančí, jejíž stavy se
nejen v naší honitbě značně navyšují.
Studené dny nám vystřídalo s velkou
intenzitou jarní počasí, skončilo přikrmování
zvěře, která teď odchází od krmelců za zelenou
potravou do polí a luk. Provedli jsme povinné
sčítání zvěře, vyčistili a vydezinfikovali
přikrmovací zařízení a věnujeme se opravám
těchto zařízení včetně oprav posedů a
kazatelen. V honitbě se v těchto měsících
snažíme zachovat klid, objevují se mláďata,
hnízdí ptactvo a co nevidět začne srnčí zvěř
klást nové přírůstky. Pozornější z Vás si
určitě povšimli úbytku srnčí zvěře, dřívější

početné tlupy prořídly a stav této, pro naši
honitbu tradiční zvěře, je nižší. Proto je
důležité v jarním období při kladení mláďat
zvěř nerušit a vyvarovat se jejího zbytečného
stresování, aby měla klid při krmení mladých
a samotném pastvení.
Další činnost zaměříme na opravu a údržbu
myslivecké chaty. Větry, které se letos prohnaly
krajem, nám poškodily střechu, odtržené
plechy jsme provizorně přišroubovali, ale
je třeba provést přešroubování celé střechy
včetně nového nátěru. Taktéž opravujeme
větrem shozené a rozbité kazatelny a krmelce.
V lokalitách Komenská a Větrolam máme
připraveny podsady na dvě nové kazatelny,
které bychom chtěli v těchto měsících
vybudovat a zprovoznit. Vzhledem k tomu,
že po předchozích zkušenostech tato zařízení
nezamykáme, víme, že jsou na vlastní
zodpovědnost navštěvována i veřejností.

Apeluji proto na dodržování bezpečnosti
především při výstupu a opětovném sestupu
z těchto zařízení a především na řádném
uzavření vchodových dveří a oken.
Zemědělsky obhospodařovaná pole a jejich
plodiny jsou lákavá pro černou zvěř, tato
opouští les a stahuje se do řepek a obilovin.
Jejímu odlovu se intenzivně věnujeme
dle nařízení Státní veterinární správy v
souvislosti a s výskytem Afrického moru
prasat na Zlínsku. V naší honitbě nebyl zjištěn
nakažený kus černé zvěře, veškerá ulovená
zvěř a postup při následné manipulaci s ní
je prováděn dle pokynů Veterinární správy,
včetně předložení vzorků ke kontrole.
Závěrem přeji všem návštěvníkům přírody v
okolí Šumic hezké zážitky a radost z pobytu
v přírodě. Myslivosti zdar!
Jaroslav Kroča

GDPR v praxi obecních úřadů a spolků
Už jste v tisku zachytili zkratku GDPR?
Tato zkratka anglického názvu General
Data Protection Regulation se dá do češtiny
obsahově volně přeložit jako obecné nařízení
o ochraně osobních údajů, které si klade
za cíl zvýšit ochranu osobních dat občanů.
Jedná se o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016. V České republice
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nabývá toto nařízení účinnosti dne 25.5.2018.

máme uzákoněnou desítky let.

Každý subjekt, který pracuje s osobními
údaji občanů, se musí tímto nařízením od
25. května letošního roku řídit. Podotýkám,
že to zase tak ohromná novinka není, v
současnosti platí Zákon č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, a to je téměř totéž.
Povinnost chránit osobní údaje občanů už tu

Určitě každý občan chápe, že všichni ti, kteří
shromažďují o vás osobní data, by je měli
stanoveným způsobem chránit proti zneužití.
Příklady z praxe o analýzách velkého množství
dat, získaných například na FACEBOOKU,
a jak se takové informace v praxi využívají,
známe z tisku. Databáze osobních údajů

se dnes získávají nejrůznějšími způsoby
a ze všech možných zdrojů včetně vaší
elektronické pošty, různých elektronických
evidencí ve zdravotnictví, státní správě,
e-shopů a řady dalších zdrojů. Pokud
zavedení nové směrnice naše osobní data lépe
ochrání, bude to výborný výsledek.
Pro obecní úřad a obcí zřizované organizace,
školu a školku, vyplývá z nové situace řada
nových povinností. Stručně řečeno, zavedená
opatření na ochranu dat a osobních údajů
budou preciznější, zvětší se ale výrazně
agenda.
Novým prvkem je povinnost smluvního
zřízení pověřence na kontrolu GDPR.
Městský úřad Uherský Brod vytvořil pro
pověřence nové pracovní místo a nabídl
jeho služby okolním obcím. Každý měsíc
zaplatíme za tyto služby 2.850 Kč. Za každou
organizaci (OÚ, ZŠ, MŠ) 950 Kč/měsíc.
To je ročně 34.200 Kč za služby pověřence,
který nás bude kontrolovat, za nic nebude

ručit a nebude pro nás vlastně pracovat.
Pěkně vymyšlené! Z různých jiných nabídek
je to ještě levná služba. Řada subjektů nás
oslovuje s nabídkami na vstupní analýzy
a implementaci (zavedení) evropského
nařízení za ceny v řádu desítek tisíc korun, za
službu pověřence žádají cenu cca 5.000 Kč/
měsíc/1 organizaci.
GDPR se v rámci naší obce netýká jenom
úřadu a škol. Týká se také spolků. Ty také
nakládají s osobními údaji členů. GDPR
údajně nepředstavuje pro běžné spolky
problém. Jedinou povinností spolků bude
zřejmě zajistit souhlasy členů s nakládáním s
jejich osobními údaji.
Samostatnou kapitolou, která nás trápí, je
uveřejňování fotografií v různých obecních
tiskovinách a na obecním webu, na kterých
jsou zachyceni účastníci různých akcí, o
kterých informujeme. Na otázku, kdy je už
nutný souhlas toho, kdo je na fotografii, se
neshodnou ani právníci. Tato problematika

je popsána v zákoně č.89/2012 Sb. nového
občanského zákoníku v oddílu 6 - Osobnost
člověka. Přečtěte si § 87 až § 90, možná z toho
budete moudří. Některý právník nám radí,
že u skupiny osob souhlas fotografovaného
účastníka veřejné akce nepotřebujeme, jiný
právník tvrdí, že u malé skupiny už ano.
Že je nutné chránit jak osobnost občana, tak
i jeho osobní údaje, které občan poskytuje
institucím jednak ze zákona, ale také z
komerčních důvodů, to nezpochybňuje
nikdo. Že k takové činnosti potřebujeme
adaptační zákon vycházející ze směrnice EU,
je asi nutnost. Jaká bude skutečná praxe a jaké
budou konkrétní dopady směrnice EU na náš
život, ukáže čas. Jisté je jenom jedno. Co bylo
dřív, se už nevrátí. Zákonů omezujících náš
běžný život bude jenom přibývat.
Josef Jančář

Florence NIGHTINGALOVÁ (15.5.1820 - 13.8.1910)
svůj zájem o potřeby chudých a strádajících
zanedbávala své společenské povinnosti
a nejevila ani zájem o vdávání. Nakonec
zavrhla své osobní city a plně se věnovala
službě společnosti.

Bezesporu nejslavnější žena, která je spojena
s činností mezinárodního hnutí Červeného
kříže, se narodila v italské Florencii v rodině
vysoké anglické šlechty. Od mládí se však
snažila vymanit se z předem naznačené
životní dráhy, k níž ji předurčoval její půvab
a bohatství rodičů. Rodina těžce nesla, že pro

Nejprve sbírala zkušenosti. Ve 25 letech
se rozjela po světě, cestovala po Německu,
Itálii, Francii, ale i po Turecku a Egyptě.
V Německu absolvovala kurz diakonek
(evangelických ošetřovatelek nemocných),
v Paříži kurz Milosrdných sester a když
se vracela do Londýna, měla již jasnou
představu o tom, jak realizovat svůj plán
zlepšení péče o nemocné. Za příklad můžeme
vzít tzv. Krymskou válku, při níž v letech
1853-1856 se Rusko střetlo s Anglii, Francií,
Tureckem a Sardinií. Bojovalo se o přístup ke
středomořským úžinám Bospor a Dardanely.
Tehdy se nezávisle na sobě objevili na
stranách obou armád dobrovolníci, kteří
začali organizovat základní pomoc raněným a
nemocným vojákům - na straně ruské armády

Nikolaj Ivanovič Pirogov, na straně anglické
armády známá „dáma s lampičkou“ Florence
Nightingalová, která se stala mezi anglickými
vojáky doslova živou legendou. Vojáci ze
svého ubohého žoldu uspořádali sbírku a
chtěli jí dát postavit pomník v podobě anděla
s kahanem v ruce. Jednou z mnoha jejích
zásluh na poli zdravotnictví bylo i otevření
první zdravotnické školy pro zdravotní
sestry a porodní asistentky při nemocnici sv.
Tomáše v Londýně, která tu dodnes funguje a
nese jméno své zakladatelky.
Bezesporu zajímavý byl vztah Florence
Nightinglové k Červenému kříži a myšlence
na založení dobrovolné zdravotnické
organizace. Červený kříž zřídil medaili,
která nese její jméno a je udělována
dobrovolným ošetřovatelkám z celého světa.
Pro její nadšení, obětavost, vysoce rozvinuté
humánní cítění a velké zásluhy o rozvoj
dobrovolné ošetřovatelské služby, na ni
vděčně vzpomínají lidé na celém světě.

Milí spoluobčané, tolik k významné osobnosti Florence Nightingalové a nyní něco málo o činnosti naší MS ČČK za poslední období s výhledem
do příštího období.
V současné době žijeme v přípravách naší výroční členské schůze, na které budou členové seznámeni s plánem činnosti na celý letošní rok.
Před několika týdny nám skončila zimní sezóna našich pletařek, které se scházely každý čtvrtek ke společnému pletení obvazů pro malomocné
v zasedací místnosti obecního úřadu. Že se nám dílo daří, svědčí o tom další zásilka upletených 352 ks obinadel, které byly předány v druhé
polovině dubna na Oblastní charitu do Uherského Hradiště. Tentokrát budou naše obinadla expedována do Indie a ostatních afrických států.
Máme z toho všichni radost, že můžeme pomoci potřebným a tak se můžeme pochlubit s celkovým množstvím 1750 ks obinadel, které byly
expedovány Oblastní charitou do zemí Třetího světa. Věřím, že ani toto číslo není v současné době konečné, protože se mi ještě ozývají pletařky
z okolních vesnic na předání upletených obinadel. Poděkování patří nejen našim pletařkám, ale i Obci Šumice, zastoupené starostou Ing.
Josefem Jančářem, která nám poskytuje finanční dar na zakoupení této potřebné příze i na jiné materiály pro rozvoj naší činnosti.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem občanům za podporu a přízeň a svůj příspěvek ukončit slovy: „Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své
vlastní“.
Anna Kutnarová
předsedkyně MS ČČK v Šumicích
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73. výročí ukončení 2.světové války
Míkovic převezli na povozu s kulatinou ve
speciální skrýši mezi dřevem.
U Slívů na statku byl po celou dobu okupace
zaměstnaný Jindřich Kramný (*1922).Ten
o aktivitách bratrů Slívových a o nezdenské
partyzánské skupině Jaroslava Hanuše věděl a
podle jeho vyjádření je spolu s Jiřím Bartošem
při akci krádeže potravinových lístků z úřadu v
Šumicích kryl. Jiří Bartoš byl synem úředníka
finanční stráže v Holasovicích Františka
Bartoše, který se po záboru pohraničí
přistěhoval k rodině Bartošů v Šumicích č.p.
3. Ve svých vzpomínkách to popisuje paní
Vlasta Šidlová rozená Bartošová. Financ
František Bartoš přivedl v roce 1938 ze Sudet
do Šumic Jindřicha Kramného, rodem z
Neplachovic na Opavsku.
Sedmnáctiletému Kramnému poskytl v
Šumicích zázemí starosta Leopold Slíva a
zaměstnal ho na svém rodinném statku.
K 73. výročí konce 2. světové války jsem
připravil do šumického zpravodaje článek,
který jsem již publikoval na obecmím webu
v rámci projektu šumické POST BELLUM v
roce 2015.

RODINA MLYNÁŘE
DRAHOMÍRA PIPALA
Mlynář Drahomír Pipal(*1896) pochází z
mlynářského rodu z Míkovic a do Šumic se
přestěhoval v roce 1925, kdy zde koupil horní
mlýn.
Drahomír Pipal měl s manželkou Marií
(*1898) tři syny: Drahomír(*1921), Milan
(*1922) a Oldřich (*1924) a tři dcery: Marie
(*1925), Drahomíra (*1926) a Jiřina (*1931).
Zásluhy rodiny Pipalovy za protektorátu,
jejich nezištná pomoc obyvatelům Šumic a
také Rudic a hlavně pomoc partyzánům jsou
veřejností ne úplně doceněné. Je to dílem i
skromností členů rodiny, kteří o své činnosti
v odboji moc nemluvili a do žádné registrace
bojovníků proti fašismu se nehlásili. Nebýt
dcery Jiřiny Vaculínové, nebyl jako bojovník
proti fašismu registrován ani Drahomír Pipal.
Rodina Pipalova pomáhala spoluobčanům
přežít těžké časy, mleli pro šumické i rudické
obyvatele obilí na mouku i přes zákaz
německých úřadů, panimáma Pipalová
rozdávala mouku sociálně slabším rodinám
a vdovám s dětmi, které by bez její pomoci
jen těžko přežívaly těžké časy za protektorátu.
Pantáta Pipal a jeho rodina všemožně
pomáhali ilegálnímu odboji především tím,
že partyzánům poskytovali potraviny, šatstvo
a mnohdy i přístřeší.
Rodina Pipalů ze Šumic byla celou válku
v úzkém styku se svými příbuznými v
Míkovicích, kteří se angažovali v místním
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odboji.
Jejich pomoc partyzánské skupině z Nezdenic
a jejich styk s Pipalama z rodných Míkovic
popisuje PhDr. Miroslava Poláková P.h.D.
ve své knize PROTIFAŠISTICKÝ ODBOJ
NA UHERSKOBRODSKU. Ve jmenované
knize se můžeme dočíst, že člen paravýsadku
CARBON Jaroslav Šperl, který se po
neúspěšném výsadku uchytil ve Véskách, byl
s Pipalama ve styku a do šumického Pipalova
mlýna od léta 1944 několikrát zajel na kole.
Byl to také on, kdo v prosinci 1944 inicioval
a spoluorganizoval přesun sedmi partyzánů
z Nezdenic do Míkovic. Přesun partyzánů
do Míkovic popsala Anežka Vaculínová roz.
Slívová. Na přesunu se podíleli její bratři
František (*1922) a Oldřich (*1924) Slívovi,
synové poslance Leopolda Slivy. Ti skupinu
partyzánů z Nezdenic spolu s Pipalovými
všemožně podporovali. Partyzány do

Na podzim 1944 se u dveří Pipalového
mlýna objevilo sedm mužů. Po porážce
slovenského národního povstání se řada
bojovníků přesunula na Moravu. Skupina
kolem Jaroslava Hanuše, syna výpravčího
v Nezdenicích, se přesunula do Nezdenic a
okolí. Pipalovi poskytli partyzánům oblečení
a jídlo a společně s bratry Slívovými je
podporovali až do jejich vynuceného přesunu
do Míkovic. Ten se uskutečnil před vánocemi
1944 po zajetí Jaroslava Hanuše. Vazba
na Míkovice šla přes rozvětvenou rodinu
Pipalovu.
Mezi sedmi muži byl i účastník SNP František
Velecký z Bystřice pod Lopeníkem.
Byl to agresivní typ se sklony k požívání
alkoholu, který svým nezodpovědným
chováním ohrožoval existence celé ilegální
skupiny. Tři muži ze skupiny, byli to František
Slíva, Rudolf Marek a ještě jeden neznámý
člen, měli za úkol Veleckého zlikvidovat.

Los exekutora padl na Františka Slívu, ten
neměl odvahu čin vykonat a tak se Velecký
spolu s ostatními v prosinci 1944 přesunul do
Míkovic. Tam se skupina spojila s místními
partyzány, zakopali se v bunkru na Hlubočku
a později obývali zděnou chatu profesora
Jilíka. O celém dění skupiny partyzánů v
Míkovicích byli Pipalovi informovaní svými
příbuznými a přítelem z Míkovic Františkem
Šestákem. Činnost Drahomíra a Milana
Pipala v případě odhalení by měla fatální
následky pro celou jeho rodinu.
Největší nebezpečí rodině Pipalových v
Šumicích hrozilo po odhalení a likvidaci
míkovické skupiny. To se stalo po gestapem
vynucené zradě Františka Veleckého. Ten
se v bánovské hospodě opil, chlubil se svou
partyzánskou činností a svou zbraní. Ještě ten
den byl zatčený gestapem a po mučení zradil
celou skupinu.
40 členů Jagtkommanda z Uherského Brodu
31. ledna 1945 obklíčilo chatu v Míkovicích
na Hlubočku a po nerovném boji zabili 7
členů partyzánské skupiny. Byli mezi nimi
3 příslušníci Rudé armády, tři muži ze
Slovenska a jeden muž z Moravy. Karel Slavík

z Plzně byl zajat živý.

Šumického mlýna č.p. 81.

Velecký udal další čtyři muže z Nezdenic a
Ignáce Zetku ze Šumic. Všichni byli zatčeni.
Bratři Slívovi se již domů nevrátili a do
konce války se skrývali po Šumicích. Jindřich
Kramný se skrýval u Bartošů.

Mnoho šumických rodin dostávalo od paní
Marie Pipalové nezištnou potravinovou
pomoc, mnoho potřebných našlo u Pipalů za
okupace dveře otevřené.

Rodinu Pipalovu Velecký gestapu neudal,
jinak si nejde vysvětlit, že nebyli zatčeni
a odvlečeni do německých koncentráků.
Rodiny, které podporovaly partyzány v
Míkovicích, se skrývaly až do konce války.
Někteří byli zatčeni a vyslýcháni.
Bratr Drahomíra Pipala, míkovický mlynář
Bohumil Pipal, u kterého Velecký jednu noc
přespal, byl zatčený a zahynul při leteckém
náletu na vězeňský transport 24.4.1945 v
Berouně. Další bratr Drahomíra Pipala, člen
Obrany národa Ferdinand Pipal, se téměř
po celou válku skrýval ve svém domě v
Míkovicích č.p. 51. Jako msta za jeho činnost
byly již od roku 1942 vězněné jeho dospělé
děti Vlasta, Vratislav a Bohumil.

Za to jim patří všem dík!
Josef Jančář
Foto: Zdenek Opluštil, neznámý autor
Zdroj:
•

PhDr. Miroslava Poláková P.h.D.:
Protifašistický odboj na Uherskobrodsku

•

sepsané články šumických pamětníků
akce POST BELLUM 2015

odkaz na paraskupinu CARBON:
http://jednotky.webnode.cz/ceskeparaskupiny/operace-carbon/

Tímto článkem chci poukázat na odbojovou
činnost rodin Pipalů rodem z Míkovic a
především na činnost rodiny Pipalových ze

Tenisový oddíl
Zima je za námi a začalo jaro, které svými
teplotami spíše připomíná začátek léta. A to
pro všechny členy tenisového oddílu znamená
spoustu těžké práce na obnově areálu. Zimní
teploty způsobí, že na povrch kurtů vystoupí
kamínky a hrubý materiál ze spodních vrstev.
Nejdříve musíme jemnými hráběmi celou
plochu vyčistit, pak napnout plastové čáry a
zaválcovat. Rovnoměrně pohodíme novou
antukou a znovu válcujeme. Tento proces
trvá většinou 3 týdny.
Před nadcházející sezónou jsme chtěli také
zmodernizovat automatický zavlažovací
systém. Stávající čerpadlo nestačilo tryskám,
které potřebují poměrně vysoký tlak pro
svou správnou funkci. Vymysleli jsme tedy
nádrž, do které se čerpá voda z Olšavy a
novým výkonným čerpadlem ji tlačíme do
automatických postřikovačů. S nákupem
čerpadla nám ochotně pomohl Obecní úřad.
Velmi za to děkujeme. Technickou stránku
závlah vymyslel, navrhl a instaloval s pomocí
ostatních členů pan Pavel Běťák.
Do tenisových řad šumického oddílu jsme
přivítali pár nových tváří. Věřím, že se jim
bude dařit v tréninku i v turnajích. Děti
mohou opět nastoupit do přípravky a to už 7.
května. Letošní den dětí oslavíme na Ferdově
sportovním odpoledni v sobotu 2. června.
Děti i rodiče, jste srdečně zváni.
Sezóna může tedy vesele začít. Přejeme všem
hodně úspěchů a radosti ze hry.
Ondřej Kalous
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Zpráva TJ Šumice z.s.
Vážení spoluobčané a sportovní příznivci,
chtěli bychom Vás informovat o chodu fotbalového klubu. Během dlouhé zimní přestávky proběhla u všech mužstev náročná příprava na jarní
část soutěže. Mužstva se připravovala jak v naší sportovní hale, kterou nám poskytuje obec (tímto za podporu děkujeme ), tak na venkovních
terénech. Mužstva absolvovala přípravné zápasy nebo turnaje, kde si vedla se střídavými výsledky. První mužstvo absolvovalo také krátké
soustředění v Luhačovicích.
Po úspěšné jízdě podzimem u prvního mužstva jsme na jaro nezačali zrovna nejlépe, tak rovněž mužstvo dorostu, ale věříme, že se zlepšíme a
navážeme na podzimní výsledky. Naopak naše nejmladší mužstva žáků a přípravky nám dělají jenom radost a poráží soupeře rozdílem třídy.
Jen tak dále.
Co se týče akcí klubu. V zimě proběhl tradiční masopust za, troufáme si říct, účasti rekordního počtu masek. Tímto bychom chtěli všem
zúčastněným poděkovat. Tak rovněž za podporu od občanů, ať už se jednalo o finanční příspěvek, nebo formou občerstvení.
Na šumické hody bychom chtěli pořádat tradiční hodovou zábavu. Stejně jak minulý rok bychom chtěli akci zopakovat v areálu hasičů, jelikož
je areál pro tuhle akci ideální.
V současné době probíhá rekonstrukce střechy kabin, kterou zajišťuje Obec Šumice a následovat by měla postupně i rekonstrukce vnitřních
prostorů.
Karel Podškubka

Rozpis fotbalových utkání
Muži - I. B třída skup. C
Datum Den

Domácí

Hosté

25.3.

Ne

Šumice

1.4.

Ne

8.4.

Dorost - KS skup. B
Začátek

Datum Den

Domácí

Hosté

Začátek

1. FC Slovácko B 15:00

24.3.

So

Šumice

Kněžpole

15:00

Újezdec

Šumice

14:00

31.3.

So

Újezdec

Šumice

15:30

Ne

Šumice

Březolupy

15:30

7.4.

So

Šumice

Strání

15:30

15.4.

Ne

Havřice

Šumice

16:00

14.4.

So

Nivnice

Šumice

10:00

22.4.

Ne

Šumice

Tlumačov

16:00

21.4.

So

Šumice

Tlumačov

17:00

29.4.

Ne

Morkovice B

Šumice

16:30

28.4.

So

Prakšice

Šumice

16:30

6.5.

Ne

Šumice

Ludkovice

16:30

5.5.

So

Šumice

Kvasice

16:30

13.5.

Ne

Nedakonice

Šumice

16:30

12.5.

So

Jarošov

Šumice

16:30

20.5.

Ne

Šumice

Zborovice

16:30

19.5.

So

Šumice

Dolní Němčí

16:30

27.5.

Ne

Šumice

Kunovice

17:00

26.5.

So

Šumice

Boršice

17:00

2.6.

So

Drslavice

Šumice

17:00

3.6.

Ne

Koryčany

Šumice

14:30

10.6.

Ne

Šumice

Zlechov

17:00

9.6.

So

Šumice

Morkovice

17:00

16.6.

So

Staré Město

Šumice

17:00

17.6.

Ne

Staré Město

Šumice

14:00

Žáci - OP

Přípravka - OS

Datum Den

Domácí

Hosté

1.5.

Út

Šumice

O.N.V

26.4.

Čt

Šumice

Újezdec

8.4.

Ne

Šumice

15.4.

Ne

Mistřice

22.4.

Ne

29.4.

Datum Den

Domácí

Hosté

Začátek

1.5.

Út

Šumice

Rudice

14:00

16:30

8.5.

Út

Újezdec

Šumice

14:00

Újezdec

10:00

8.4.

Ne

Šumice

Boršice u Blat.

13:30

Šumice

13:30

14.4.

So

Havřice

Šumice

14:00

Šumice

Nivnice

10:00

22.4.

Ne

Šumice

OREL Uh.Brod

14:00

Ne

Prakšice

Šumice

14:00

28.4.

So

Prakšice

Šumice

14:00

6.5.

Ne

Šumice

Topolná

10:00

6.5.

Ne

Šumice

Pitín

14:30

20.5.

Ne

Šumice

Bílovice

10:00

12.5.

Ne

Březová

Šumice

11:00

8.10.

Ne

Šumice

Velehrad

10:00

20.5.

Ne

Šumice

Bánov

14:30

2.6.

So

Osvětimany

Šumice

14:00

7.10.

Ne

Šumice

Vlčnov

14:30

10.6.

Ne

Šumice

Bánov

10:00

3.6.

Ne

Suchá Loz

Šumice

13:00

17.6.

Ne

O.N.Ves

Šumice

14:00

10.6.

Ne

Šumice

Záhorovice

14:30

17.6.

Ne

Bystřice p. Lop. Šumice
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Začátek

13:00

Novinky od ledu
A myslím si, že hodnocení může být veskrze
pozitivní. Opakovaně jsme se utkávali
s výběrem Pozlovic, trénovali na ledě v
Brumově-Bylnici a několikrát se utkali s
fanklubem HC Zlín, kdy jsme měli možnost
hostovat na extraligovém stadionu Luďka
Čajky ve Zlíně, kam nás jezdili podporovat
i naši první fanoušci. Prestiž těchto zápasů
byla velká, liga je liga …

Tak nám jaro – a skoro už i léto – zaťukalo
na dveře, což značí, že nám skončila hokejová
sezona. Ledy na zimních stadionech jsou
rozpuštěny a my můžeme bilancovat naši
první „skoro“ sezonu. Respektive první
půlrok, kdy jsme chodili pravidelně hrát
hokej.

Výsledky pro nás nebyly to hlavní. Občas
jsme prohráli, občas vyhráli. Skoro nikdo z
našeho mužstva se nezranil, takže naše hra
účel splnila. Dobře jsme se u ní odreagovali
a příjemně unavili. Ale hlavně jsme si hodně
zblízka „ošahali“ hokej, který z tribun
opravdu vypadá jednodušeji, než jaký je pak
na ledě.
Byl to pro nás půlrok hledání a zkoušení.
Několikrát jsme promíchali nejen útoky, jak
to vídáme v televizi, ale i posty brankáře,
vyměnili obránce za útočníky a opačně.
A zhruba někdy od ledna se nám začalo

rýsovat rozestavení, ve kterém bychom mohli
nastupovat. Výkony jednotlivců i celého
mužstva šly nahoru, i když k lize nám ještě
nějaký ten krůček schází.
Ale ten krok není zase až tak velký. Po
dlouhých diskuzích v týmu jsme se rozhodli,
že se přihlásíme do ligy. No dobře, no ……
že se přihlásíme do amatérské ligy. A tak
jsme taky udělali. Proto vězte, že v sezoně
2018/2019 bude mužstvo HC ŠUMIČTÍ
SOKOLI nastupovat ve skupině C Valašské
hokejové ligy (VHL), která se hraje od září
do dubna na ZS v Brumově-Bylnici. Takže
máme přes léto dobrý důvod trénovat.
Děkujeme všem, kteří nám fandí. Budeme
se snažit, abychom Šumice reprezentovali co
nejlépe.
Přejeme všem hezké nadcházející léto.
Za mužstvo HC ŠUMIČTÍ SOKOLI
Petr Juřeník
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Fotogalerie

