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Úvodník
Vážení občané, po roce píšu úvodník do
„hodového zpravodaje“. Šumický tištěný
zpravodaj vydáváme 3 x do roka ve čtyřměsíční
periodě. Ročníkové vydání č.2 vychází vždy
na začátku září a snahou redakce je, aby byl
zpravodaj k dispozici na hodový víkend. Na
Moravě máme hody, ve Slezsku mají krmáš
a v Čechách mají posvícení. Hody jsou po
Vánocích a Velikonocích největším svátkem
v obci.
Slovo posvícení je odvozené od slova
posvěcení kostela nebo kaple. Nově postavený
kostel byl zasvěcený svátku nebo patronovi.
Náš šumický kostel byl a je zasvěcený svátku
Narození Panny Marie, proto podle pravidla
slavíme šumické hody první neděli po svátku
Narození Panny Marie, který je 8. září.
V minulosti se hody slavily hlučně a okázale
a končívaly až v úterý. V některých obcích
jižní Moravy je tomu tak i dnes. Rakouský
císař a velký reformátor Josef II. zasáhl ve
svých rozsáhlých reformách i do termínu
pořádání posvícení a hodů. Nařídil, aby se
hody slavily v celém Rakouském císařství
ve stejný čas a to třetí říjnovou neděli po sv.
Havlu. To už byla doba po sklizních a práce
na polích skončily. Od té doby některé obce
slaví hody dvoje. Jedny ty své, podle svého
svatého patrona, a druhé císařské, nebo také
havelské.
V Šumicích máme hody jenom jedny a někdo
jim také říká dřinkové hody. Ty dřinkové
hody nám vymysleli škodolibí sousedé,
my na oplátku nazýváme jejich hody jako
salátové.
O našich dřinkových hodech se dočteme
i v obecní kronice. Takto „ šumickou hodovou
a dřínkovou tradici“ popisuje kronikář, učitel
Palička v roce 1938:
„…nejzajímavější částí katastru jsou obecní
pastviny (lidově „pasinky“). Jsou to Čupy,
Trnovec, Páté, Padělky a Žebráčky, poskytující
kravám a kozám od jara do podzimu trochu
sporé trávy a příjemný chládek pod krásnými,
staletými planými hrušněmi. Bohužel, tyto
nádherné stromy pomalu mizí hlavně stářím,
ale často i bujností pasáků, kteří občas některou
hrušeň „vypálí“. Založí oheň ve vykotlaném
kmeni, čímž strom úplně zničí. Také druhá
okrasa pastvin, staré dříny, pomalu mizí.
Jednak stářím, jednak krutým zacházením
při obírání dřinek, kdy často i mnozí dospělí
klidně olamují větve a tak stromy ničí. Koncem
srpna a začátkem září sbírají děti i dospělí
krásné, šípkům podobné dřinky, aby bylo
v domě trochu marmelády na šumické hody,
které se slavívají 8. září. Stalo se prý však
často, že mnohý přespolní hodovník dlouho
vzpomínal na šumické hody a hlavně na vdolky
s dřinkovou marmeládou, když se před tím
napil kyšky. Ty dvě věci se prý totiž v žaludcích
přespolních hodovníků dobře nesnášejí, a proto
snad „nevděčný svět“ vynašel pro Šumičany
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přezdívku „DŘINKAŘI“, která pravděpodobně
přetrvá i ony staré hynoucí dříny v Pátém
a Trnovci, s nimiž zmizí bohužel nenávratně
poslední zbytek staré poesie venkova.“
Pořádání vesnických hodů bývalo prestižní
záležitostí a podílela se na něm celá vesnice.
Především mladá vesnická chasa. V řadě
moravských obcí, především na jihu
Moravy, se tradiční hody s právem udržely
po celé období až do dneška, v řadě jiných
obcí i v našem okresu byly tradiční hody
obnovené docela nedávno.
Důsledkem
sociálního statusu naší obce jako obce
řemeslnické-zednické bylo, že většina mužů
v produktivním věku vyjížděla za prací po
celém Rakousku-Uhersku. Odjížděli na jaře
a vraceli se až po sezóně, na zimu. A nebyli
to jenom muži, kteří vyjížděli za prací. Byly
to i ženy a svobodné dívky, které jezdívaly za
službou do Vídně . Proto se folklorní tradice
spojené s hospodářským rokem v naší vesnici
neudržely a postupně zanikaly. V sousedních
Rudicích se ze stejných důvodů neudržel
ani lidový kroj. Moje babička Josefa (*1879
†1958) pocházející z Rudic se neoblékala po
„sedlcky“, ale po „městsky“.
Letošní hody budou mít podobný kulturní
program jako ty loňské hody. Páteční
program bude zahájený diskotékou na hřišti
TJ Šumice. V sobotu a v neděli budou díky
svým majitelům otevřené některé stavby
lidové architektury.
Marek Janča otevře Šerkovu chalupu č.p. 72.
Majitel připravil pro veřejnost doprovodný
program a v neděli odpoledne zde budou hrát,
šumické veřejnosti dobře známí harmonikáři,
Ladinek a Lojzinek Marečkových z Komně
(neboli soubor MAMAMU).
Petr Janíček také zve širokou veřejnost
k návštěvě rodinné Trchalíkovy usedlosti č.p.
210. Na sobotu odpoledne připravil pečení
chleba a bálešů. Večer se můžete pobavit
na besedě u cimbálu za doprovodu CN
Strýci ze Strání. V neděli odpoledne bude
u Trchalíků koncertovat DH Ořechovjané,
kterou zajišťuje Obec Šumice. Spolu
s Petrem Janíčkem zveme k návštěvě všechny

milovníky dechovky.
Pipalův válcový mlýn nebude letos veřejnosti
zpřístupněný. Majitel Milan Pipal sdělil,
že z důvodů probíhající opravy střechy
hospodářské budovy nemůže připravit
prohlídku mlýna pro veřejnost.
Obec připravila na hodový program na
sobotu 10. září pódiové kulturní vystoupení
na návsi před hospodou.
Vystoupení
zahájí a delším blokem ukončí dechová
hudba Olšavanka pod vedením Lubomíra
Veleckého. V programu DH vystoupí jako
hosté zpěváci sólisté z DH Komňané.
Tradičně taneční folklorní pásmo si
připravila šumická chasa pod vedením
Davida Jančaříka. V programu vystoupí
domácí pěvecké soubory mužů a žen, Hanka
Pančochová a Laďka Jandlová připravily
vystoupení dětského folklorního souboru
Dřinky, který doprovodí CM Světlovan pod
vedením Jiřího Špirita. Folklorní soubor
Světlovan, který letos vystupoval i v Mexiku,
nám předvede krátké folklorní pásmo.
Doufám, že některá pěvecká čísla doprovodí
nová šumická cimbálová muzika, kterou
se snaží rozjet Milena Hauerlandová a Iva
Jurniklová.
Fanoušci fotbalu se mohou těšit na hodová
mistrovská utkání všech fotbalových týmů.
Obecní muzeum bude otevřené v sobotu
odpoledne a v neděli celý den. Jana Živnéřová
připravila výstavu starých panenek. Pouťové
atrakce budou na parkovišti u hřbitova.
P. Jan Lisowski akceptoval všeobecný
požadavek a v neděli 11. září bude sloužit
jednu mši sv. v 9:00 hodin. Bohoslužbu
doprovodí DH Olšavanka. Věřím, že ti
občané, kteří tradičně navštěvují hodovou
mši v lidovém kroji , obětují čas a obléknou si
sváteční šumický kroj i letos.
Doufám, že hodový program je dostatečně
bohatý na to, aby si občané a návštěvníci
naší obce, nebo-li hodaři, našli pro sebe tu
pravou návštěvu nebo zábavu.
Josef Jančář, starosta

Obecně závazná vyhláška Obce Šumice č.1/2016
Dne 4.7.2016 nabyla účinnost Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Šumice. Tato vyhláška mimo jiné řeší nakládání se stavebním odpadem.
Obecní úřad Šumice, po předchozí dohodě, umožňuje fyzickým osobám vlastnícím nemovitost v Obci Šumice odložit vytříděný stavební odpad
na úložišti na „Válkovém“. Podmínkou je, že se bude jednat o vytříděný stavební a demoliční odpad bez podílu příměsí. Stavební sutě budou
vytříděny dle materiálu na tři komponenty:
•

kámen

•

beton a drobné betonové výrobky

•

keramika, cihly.

Obecní úřad neodebírá stavební sutě, které obsahují asfalt, dřevo, kovy, sklo, plasty, asfaltové a dehtové lepenky, keramické obklady,
sádrokartony a stavební tepelné izolace.

Obřadní síň v provozu, Peklo se připravuje
Nová obřadní síň obecního úřadu umístěná
do prostor stávajícího přísálí kulturního
domu už zažila první zatěžkávací zkoušku. V
sobotu 20. srpna zde proběhl první občanský
obřad sňatku novomanželů Bortelových. Síň
je nově vymalovaná, podlahu vydekoroval
červený běhoun a dokončené bylo výtvarné
dílo na čelní stěně, skleněná dekorovaná
stěna o rozměru 240 cm x 300 cm. Autorem
výtvarného návrhu skleněné stěny s
vypískovaným motivem stromů je brodský
a brzy i šumický výtvarník Ondřej Žampach,
syn šumického rodáka, sklářského designéra
a výtvarníka Stanislava Žampacha (*1956),
který na realizaci stěny spolupracoval. Otec
a syn spolu pracují v zavedeném brodském
sklářském
ateliéru
ŽAMPACH.
Na
konstrukci celé stěny se ještě podíleli šumičtí

řemeslníci Oldřich Krhůtek a Zbyněk Bemer.
Dveře z přísálí do chodby, sloužící pro vstup
učínkujících na jeviště, jsou zachované a jsou
skryté za posuvnou stěnou. Na příští rok
plánujeme další stavební úpravy kulturního
domu. Provedeme nové stavební a dispoziční
úpravy šatny a navazující chodby, která bude
sloužit jako vstup do obřadní síně. Původní
využití přísálí jako součásti velkého sálu KD
bude zachované. Proto nechceme, aby si
návštěvník běžné oslavy v přísálí připadal, že
se nachází v obřadní síni. V roce 2015 jsme
měli na obecním úřadě čtyři obřady. Dvakrát
vítání občánků a dvakrát občanský sňatek
snoubenců z okolních obcí.

nájemce ukončil nájem k 31.7.2016 a jiný
nájemce se nepřihlásil. Obecní rada rozhodla
o dalším využití dnes už bývalé kavárny
PEKLO. Plocha kavárny bude využitá jako
další plně samostatná restaurační plocha
kulturního domu pro pořádání soukromých
oslav do kapacity 50 návštěvníků. Kavárna
je nově vymalovaná, vybaví se jídelním
servisem a nápojovým sklem, v kuchyňce
jsou chladničky a myčka. Prostor kavárny
PEKLO bude pronajímaný na celodenní
oslavy za nájem 1800 Kč/den včetně DPH a
spotřeby energií. Nájem za pohřební hostinu
bude odpovídající nájmu v sále KD, to je 650
Kč včetně DPH a spotřeby energií.

Druhou
úpravou
současného
stavu
kulturního domu je kavárna PEKLO. Stávající
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Volby do zastupitelstev krajů 2016
Ve Zlínském kraji se zaregistrovalo 20 politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Zastupitelstev Zlínského kraje konané ve dnech
7. a 8. října 2016.
Do krajských voleb kandidují tito šumičtí občané:
•
Ing. Ludvík Hovorka za KDU-ČSL
•
Ing. Josef Jančář za Zlínské hnutí nezávislých v koalici hnutí Starostové a nezávislí, ZVUK 12, ZHN a Nový Impuls
•
Ing. Vilém Jurek za Stranu zelených v hnutí OTEVŘENÝ KRAJ, Strana zelených & PIRÁTI
•
Petr Brumovský za ANO 2011, člen hnutí
•
Petr Škrášek za SVOBODNÍ a SOUKROMNÍCI, člen strany Soukromníci
•
Jiří Trchalík za Úsvit národní koalice, bezpartijní
Konání voleb:
•
pátek 7.října 2016 (14:00 – 22:00)
•
sobota 8.října 2016 (8:00 – 14:00)
volební místnost bude v sále Kulturního domu.

tiráž

Přijďte svou účastí podpořit své kandidáty do krajských zastupitelstev! Děkujeme.
Adresa redakce: Šumický zpravodaj, Obecní účad Šumice, Šumice 400, 687 31 Email na redakci: zpravodaj@sumice.cz
Redakční rada: Lubomír Borýsek, Josef Jančář, Jitka Zahálková, Ondřej Kalous
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Společenská kronika
Rozloučili jsme se

Narození

Jubilanti v roce 2016

Jméno

čp.

Jméno

čp.

Jméno

věk

Martin Bartoš

121

Anežka Tomková

203

Anděla Hřibová

105

Gabriela Machalová

450

Josef Švec

257

Božena Gajdošová

95

Elena Rapantová

42

Vlasta Plášková

451

Ludvík Kozub

94

Tomáš Kalous

239

Ludvík Volařík

33

Nikolas Galuška

264

Marie Tlachová

127

Filip Tlach

485

František Zálešák

216

Jméno

čp.

Viktorie Pomykalová

456

Dalibor Kramný

400

Jaroslav Vaculín

402

Teo Borýsek

49

Dominik Ďurďa

400

Michaela Zajícová

481

Nevěsta

Ženich

Jméno

čp.

Lucie Burešová

454

Kateřina Šašinková

Lukáš Capek

Emilie Kubicová

46

Milan Šidlo

263

Lenka Švecová

Michal Vaculín

Ladislav Šidlo

271

Vanesa Fojtíková

400

Karolína Bačová

Jan Bortel

Marie Tlachová

246

Petr Kudela

96

Simona Chocholatá Radim Vrba

Jindřiška Tomková

123

Jaroslav Omelka

18

Jaroslava Hořčicová

281

Marie Šašinková

439

Anna Malečková

431

Josef Bartoš

324

Marie Tlachová

162

Josef Kandrnál

277

Marie Jančářová

388

Josef Chmelina

407

60 let společného
manželství slaví

Sňatky v Šumicích

50 let společného
manželství slaví

Manželé

Manželé

Vaculínovi

Suchanovští
Horčicovi
Jankůjovi

90 let slaví

80 let slaví

Stavby, plány a skutečnosti
Pravidelně využívám stránky Šumického
zpravodaje k podávání informací o tom, co
připravujeme a co je připravené k realizaci.
Optimální situace je, když vše, co bylo
napsáno a naplánováno, platí a plní se.
Ne vždy se to daří, a tak je nutné obecní plány
včetně časového plnění korigovat. Pravidlo
o tom, že úspěch mají připravení, platí stále.
Každý projekt musí být perfektně připravený.
Musí být vypracovaná a odsouhlasená
projektová dokumentace, stavební povolení
a projekt musí splňovat vypsaná kritéria
zadavatele, pokud obec žádá o dotaci.
Zadavatelé, příslušná ministerstva, vypisují
jednotlivé výzvy a termíny pro podání
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žádostí. Obce podávají v termínech žádosti
a čekají na vyhodnocení žádosti a přidělení
dotace.
Jeden příklad z naší praxe: obec podala žádost
o dotaci na projekt „ Lokální biocentrum
PASINEK TRNOVEC“. Rozpočtové náklady
600 000,- Kč. Z důvodů změn kritérií v
průběhu jednoho měsíce před podáním
žádosti jsme se dostali do dotační kategorie
85%, počítali jsme se 100% pokrytí všech
nákladů. Termín na podání žádosti do
30.6.2016 jsme splnili, komunikační sytém
MS2014+ naši žádost přijal a následně
zkolaboval. Přesto naše žádost pořád leží na
pracovišti OPŽP ve Zlíně a není vyřízená.

Plánovaný termín realizace výsadby polního
sadu v Trnovci o rozloze 2,5 ha byl září až
listopad 2016. Dnes je už jasné, že akci v
září nezahájíme. Projekt budeme realizovat
v příštím roce na jaře. Za podmínky získání
dotace.
Podobné důvody oddálily realizaci stavby
„MOST ev.č. M3-Hrnčířová 212 přes potok
Ovčírka v obci Šumice“ Realizace byla
soutěžená jako veřejná zakázka, vítěz soutěže
SIMOSTAV s.r.o. Hodonín provede stavbu
za cenu 775 000,- Kč. Vzhledem k nutnosti
dopracování realizační dokumentace nesplnil
objednatel termín předání staveniště,
a tak budeme akci realizovat v roce 2017.

Termínem dokončení do 31.05.2017.
Projekt „Revitalizace ploch zeleně na návsi Šumice“ má rozpočtové
náklady 2 mil Kč. Po odečtu neuznatelných položek a konečné
míry dotace 65%, která se v průběhu projektování měnila, by
skutečná dotace z OPŽP byla 900 000,- Kč. Náklady Obce Šumice
včetně povinného monitorování po dobu udržitelnosti 5 let,
by byly minimálně 1,25 mil. Kč. Obecní rada rozhodla, že park
zrevitalizujeme za vlastní prostředky v řádu stovek tisíc Kč.
Ani organizace jako E.on a.s. své plány neplní přesně. Kabelizace
distribučních rozvodů NN v naší obci se letos realizovat nebude.
V současnosti se provádějí projekty, následovat bude stavební
povolení, výběrové řízení a zařazení akce do plánu společnosti E.on.
Stavba ŠUMICE KANALIZACE byla dokončená s výjimkou oprav
stavebních úpravy potoka Ovčírky a Ledského, teď je ve zkušebním
provozu a čeká ji ještě kolaudace. Za opravy, pokládky AB koberců
v celých šířkách a rozšíření místních komunikací v souvislosti se
stavbou kanalizace Obec Šumice zaplatila 3 mil. Kč.
V současné době jsou rozpracované následující projekty:
•

Chodník od MŠ po nádraží ČD

•

Chodník od lávky přes Olšavu po budovu bývalé samoobsluhy

•

Přechod pro pěší u železničního přejezdu silnice II/495 (konec
obce)

•

Chodník navazující na přechod pro pěší u železničního
přejezdu

•

Studie souboru objektů v centru obce (polyfunkční dům,
technické služby, rekonstrukce hasičské zbrojnice)

•

Lesní cesta Nivky-Žebráčky-kotárová cesta v Rajsisku (dl. 1,2
km)

•

Změna územního plánu Šumice

•

Studie rekonstrukce školní kuchyně

•

Studie proveditelnosti „Levobřežní vodní nádrže, Olšava Pod
Rajskou“

Projekt „ Památka lidového stavitelství Šumice dům č.p.102, obnova
RD a stavba stodoly“ je dokončený, vyřizujeme stavební povolení.
Objekt byl vyklizený pracovníky OÚ a brigádníky, jsou okopané
omítky, provedeme za vlastní prostředky odvlhčení svislých
konstrukcí. Zatím žádná dotační výzva na obnovu podobných
památek není, pravděpodobně budeme památku rekonstruovat za
vlastní prostředky.

Projekt statického posouzení a návrhu na rozšíření mostovky na
š. 3,50 m stavby „Rekonstrukce ocelové lávky u nádraží ČD“ je
dokončený. Náklady na rozšíření jsou cca 3 mil. Kč. Projekt bude
součástí průtahu smíšené stezky pro chodce a cyklisty od MŠ do centra
obce. Ani na takovou stavbu zajišťující především bezpečnost chodců
a cyklistů zatím žádná dotační výzva nevyhovuje. Poskytovatel dotací
z programu IROP sice deklaruje dotace na zvyšování bezpečnosti
chodců, náš projekt celého průtahu MŠ – centrum, splňuje kritéria
dotační výzvy jenom v malém objemu. Splnil by to nový chodník
souběžný se státní silnicí. Zatím žádný projektový manažer specialista
důvody pro příjem dotace nenašel. Možná se to v průběhu celého
dotačního období změní. Obdobná situace s možností příjmu dotace
je u projektovaného železničního přechodu na východním konci
obce. Tam malá část nového chodníku souběžného se státní silnicí
bude. Ostatní náklady, to je přechod přes železnici a chodník na
straně Záhumní, bude v kategorii neuznatelných položek. Musím
ale pochválit Správu železniční dopravní cesty z Olomouce, která se
k realizaci přechodu postavila pozitivně a některé náklady uhradí.
Našim cílem samozřejmě je, aby SŽDC uhradila všechny náklady.
Výše uvedenými příklady projektů a možností získání dotací chci
veřejnost alespoň stručně informovat o dané problematice. Celkové
počty dotačních titulů dotačního období 2014 až 2020 jdou určitě do
stovek. Většina z nich ale nepokrývá skutečné potřeby obcí jako jsou
Šumice.
Poskytovatelé dotací, počínaje úředníky evropských institucí a konče
úředníky národních resortů ČR, jsou přesvědčení, že právě oni ví
nejlíp, co obce potřebují. A tak je také struktura dotací tvořena.
Obrazně řečeno, Evropská unie to vymyslí a naši úředníci to rozpracují.
Například na muzea naplánovali úředníci dotaci z IROP celkem 2,5
miliardy na celé období. Je to ale jen pro velká muzea, vesnických
muzeí je prý už dost! Na druhé straně „stejní úředníci“ zrušili zavedený
komunikační systém BENEFILL z minulého dotačního období, který
byl funkční a projektoví manažeři ho ovládali. Ministerští úředníci
pořídili pro komunikaci s příjemci dotací nový komunikační systém,
MS2014+ za 1,5 miliardy Kč. Zapomněli ale, že dotační období končí
až v roce 2020, a tak za upgrade systému zaplatili další 1 miliardu Kč.
Já bych se nezlobil, kdyby „evropské“ dotace skončily, obce by měly
o to větší příjmy a měly možnost hospodařit se svými navýšenými
finančními prostředky dle vlastního rozhodnutí. Bohužel to skončí
tak, že „evropské“ dotace po roce 2020 skončí, nemalé členské
příspěvky budeme EU platit dál a obce budou hospodařit jenom s tím,
co mají dnes.
Josef Jančář, starosta

Co nás čeká
v předvánočním čase

Pes je chytré zvíře, uklidit po sobě ale neumí. Jeho pán by
uklidit uměl, není ale natolik bystrý, aby věděl, že to má udělat a
neznečišťovat chodníky cizím lidem.

•

sobota 3.12.2016 Vánoční
jarmark na návsi v Šumicích

•

sobota 17.12.2016 Benefiční
koncert v Kulturním domě
v Šumicích

Fotografii pořídila občanka ze Záhumní.
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Závěr školního roku v naší mateřské škole
Poslední měsíc v mateřské škole je již tradičně ve znamení výletů,
hledání ,,sladkého pokladu“, Pohádkové cesty, opékání špekáčků
a loučení s předškoláky. Na výlet jsme tentokrát jeli s dětmi už
v květnu do ZOO v Hodoníně. Byli jsme mile překvapeni. Rozlohou
menší zahrada, v klidném, pěkně upraveném prostředí, s exotickými
a domácími zvířaty.
Prvního června u příležitosti svátku dětí mateřskou školku navštívil
Sbor dobrovolných hasičů ze Šumic. Dětem předvedli ukázku
požárního zásahu, zachraňování ztracených dětí a paní učitelky, které
pak z budovy vynášeli na nosítkách. Všechny děti si mohly vyzkoušet
stříkání hadicí na plechovky. Nechyběla ani odměna v podobě
ledňáčku. Odpoledne se vydařilo a hasičům patří velké poděkování
za ukázku a trpělivost.
Závěr školního roku patřil našim předškolákům. Na svůj slavnostní
den, při kterém byli ,,pasováni na školáky“, se náležitě připravili.
Za pomoci paních učitelek zahráli pěknou pohádku a ostatním
dětem se pochlubili svou školní aktovkou. Na rozloučenou
s mateřskou školou si domů odnesli šerpy, diplomy a knížku.
Rozloučilo se s námi 11 dětí. V těchto dnech jsou z nich již
prvňáčci.
I v době prázdnin bylo ve školce rušno. Oprava a nátěr boční stěny,
pokládání nového chodníku, oprava betonové zídky, natírání
průlezek na zahradě a jiné drobné opravy a úklid, abychom v novém
školním roce přivítali děti v pěkném a čistém prostředí.
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2016 – 17 proběhl
v měsíci dubnu. Bylo přijato 16 dětí. Celkem bude mateřskou školu
navštěvovat 56 dětí / 36 chlapců a 20 děvčat /, které jsou rozděleny
podle věku do dvou oddělení.
Všem dětem ve školce i ve škole přejeme úspěšný a radostný nový
školní rok.
Jitka Velecká

Střípky z historie ČČK
•

Český červený kříž je jednou ze 189 národních společností Mezinárodního hnutí
Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

•

6. 2. 1919 Prezident republiky T. G. Masaryk potvrzuje založení československého
červeného kříže. První předsedkyní se stává Dr. Alice G. Masaryková, která v čele
organizace stojí až do druhé světové války.

•

1993 Po rozdělení republiky vzniká samostatná společnost Český červený kříž.

•

26. 8. 1993 Mezinárodní výbor Červeného kříže v Ženevě oficiálně uznává Český
červený kříž.

•

25. 10. 1993 Český červený kříž je přijat za člena Mezinárodní federace Červeného
kříže a Červeného půlměsíce.

Milí spoluobčané, úvodem, ve svém příspěvku, jsem vás chtěla
seznámit s historií ČČK a taky s posláním ČČK podle Ženevské
úmluvy. S programovou činností ČČK i o mezinárodních aktivitách
ČČK vás budu seznamovat postupně v dalších příspěvcích.
A teď bych se chtěla vrátit k činnosti naší místní skupiny ČČK a
seznámit vás s tím, co se nám podařilo i nepodařilo za uplynulé 4
měsíce. Jako každoročně, tak i letos v květnu, se konala soutěž hlídek
mladých zdravotníků v aule Zdravotnické školy v Uh. Hradišti.
Letos soutěžilo 9 družstev I. a II. stupně základních škol, ale bez
účasti našich žáků, které se nám nepodařilo letos připravit. Tuto
soutěž každoročně sledujeme a jedna naše členka vypomáhala při
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NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE
Posláním
Českého
červeného
kříže
je
zejména
předcházet
lidskému
utrpení
a zmírňovat jej, chránit zdraví, život a úctu k lidské
bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství
a mír mezi národy bez rozdílu národnostních,
rasových, náboženských, třídních a politických
a usilovat o naplňování základních principů hnutí
Červeného kříže: humanita, nestrannost, neutralita,
nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

průběhu soutěže na stanovišti poznávání léčivých bylin. Koncem
měsíce května u příležitosti Dne dětí jsme jako každoročně s
tenisovým oddílem uspořádali pro děti „Ferdovo odpoledne“ v
různých soutěžních disciplínách. Tentokrát jsme na tréninkovém
hřišti připravili jedno stanoviště s resuscitací žákyně ze zdravotního
kroužku za pomoci našich členek. Formou soutěže jsme preferovali
praktické dovednosti při výuce první pomoci, konkrétně oživování
při zástavě dechu.Za každou disciplínu děti dostaly otisk razítka a ten
pak v cíli proměňovaly za příjemné dárky.
Začátkem července, za příznivého počasí, jsme uskutečnili sběr
lipového květu na katastru Rudice a pozvání přijali i někteří naši

občané. Tato pěkná akce s vycházkou do
přírody byla zakončena opékáním špekáčků
u jezer.

zásilka do Tanzánie. Touto cestou chci všem
našim ochotným pletařkám poděkovat za
jejich záslužnou humanitární pomoc.

V humanitární oblasti již šestým rokem
zajišťujeme pletení obvazů pro malomocné
díky našim členkám i dobrovolným
pletařkám. Do této akce se zapojilo téměř 20
žen místních i přespolních, které se schází
jen v zimních měsících. V minulém zimním
období bylo upleteno dalších 236 ks obinadel,
které jsme předali na Oblastní charitu do
Uh. Hradiště. K dnešnímu dni bylo předáno
celkem 1226 ks obinadel a 8 párů ponožek.
Podle zpráv z oblastní charity půjde poslední

Náplní tradičního projektu Českého
červeného kříže je především oceňování
bezpříspěvkových dárců krve. I v naší obci
máme letos mnohonásobné bezpříspěvkové
dárce krve, kteří budou
pozváni na
slavnostní aktiv do Uh. Hradiště na
předávání bronzových a stříbrných medailí
prof. MUDr. Jana Jánského. Je mou milou
povinností i ctí touto cestou poděkovat za
10 odběrů, tj. bronzovou medaili, paní Ing.

Ludmile Žampachové, Šumice 71.
Za 20 odběrů, tj. stříbrnou medaili panu
Josefu Machalovi, Šumice 245 a paní Heleně
Brumovské, Šumice 462. Ještě jednou všem
jmenovaným dárcům upřímně děkuji a
gratuluji. A když jsme u těch gratulací,
nezapomínáme ani na naše jubilanty, kteří
dostanou k významnému životnímu výročí
i naše upřímné blahopřání. A tím bych svůj
příspěvek ukončila a vám všem bych chtěla
poděkovat za vaši přízeň a podporu.
Anna Kutnarová, předsedkyně MS ČČK v
Šumicích

Rybáři informují
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás informovat o činnosti
Spolku Rybníkářství Jezera Šumice.
V letošním roce 2016 jsme kromě pracovní činnosti, jako je sečení
trávy, úprava okolí hospodářské budovy, úprava topeniště k udírně,
zhotovení přístupu k vodě na prvním rybníku, uskutečnili několik
sportovních akcí a to: uspořádali jsme posezení s odlovem ryb pro
firmu IMTRADEX, kterého se zúčastnilo asi 30 zaměstnanců této
firmy, posezení pro dobrovolné i profesionální hasiče za účasti 15
hasičů, posezení s odlovem pro spolek Besedníci, kterým tímto chci
poděkovat za sponzorský dar hastrmana Jizerníka, který je vsazen
na druhém rybníku.
Pro naše členy i pro členy jiných rybářských spolků jsme uspořádali
noční závody a to 10.-11.6.2016, kterých se zúčastnilo 30 závodníků,
kteří nachytali celkem 244 kusů ryb (161 kaprů, 70 karasů, 6 línů a 7
amurů). Ceny byly určeny na kapra, amura a součet délek:
•
1. cena – kapr, délka 68 cm – Ondřej Zálešák
•
2. cena – kapr, délka 64 cm – Jakub Jandouš
•
3. cena – kapr, délka 63 cm - Štěpán Juřeník
•
Největší ocenění – amur, délka 62 cm – Ondřej Zálešák

Cena za celkovou délku:
•
1. celková délka 20,89 cm – Ondřej Zálešák
•
2. celková délka 12,47 cm – Vilém Píppal ml.
•
3. celková cena 5,65 cm – Josef Chmelina ml.
Dále byly uspořádány dětské závody do 18 let:
•
1. cena – kapr, délka 50 cm – Dalibor Toman
•
2. cena – kapr, délka 49 cm – Hynek Vincenec
•
3. cena – kapr, délka 49 cm – Lukáš Machálek
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na těchto akcích podíleli, jak
členům našeho spolku, tak všem sponzorům.
Letos bylo prozatím vysazeno do všech tří rybníků celkem candát –
400 ks o váze 3 kg, jeseter – 5 ks o váze 1 kg, kapr – 120 ks o váze 242
kg, úhoř – 200 ks o váze 12,5 kg. Dále plánujeme vysadit 300 kg kapra
a 50 kg bílé ryby.
V letošním roce plánujeme ještě uspořádat denní podzimní
závody 28. a 29. 10. 2016 po výlovu ryb v Blatnici, který proběhne
21.-22.10.2016 a to jak pro dospělé, tak pro děti.
Lubomír Kramný

Hasiči informují
V letošním roce se opět prosadila obě naše
mládežnická družstva na stupni vítězů, a to
ve Velké ceně okresního sdružení hasičů
Uherského Hradiště. Po sečtení všech deseti
závodů, které se skládají ze dvou disciplín
(požárního útoku a štafety dvojic), získali
starší první místo a mladší třetí místo. Patří
jim vřelé díky za vzornou reprezentaci
našeho sboru i obce. Velkou zásluhu na
těchto výsledcích má vedoucí mládeže a jeho
spolupracovníci.
Nezbytným pomocníkem při požáru nebo
požárním sportu je výkonná a spolehlivá
hasičská stříkačka. Proto jsme se na poslední
valné hromadě usnesli o zakoupení nové
stříkačky. Přestože jsem věděli, že to nebude
levná záležitost a bude nás to stát cca 150 000
Kč, nebáli jsme se tohoto rozhodnutí, protože
pořádáním kulturních akcí pro veřejnost
jsme nějaké peníze naspořili a něco nám na
požádání přispěli také sponzoři. Významný
sponzorem byla firma MOEL, s.r.o., čímž jí

ještě jednou děkujeme. Dále nám přispěla
Česká zbrojovka a firma TEZAB, s.r.o..
Poděkování patří také vedení obce za
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce.
Na poslední červencový víkend jsme Vás zvali
na náš tradiční hasičský výlet, na kterém nám
měli hrát MUDr.lanti se zpěvačkou Lenkou
Švecovou-Vaculínovou, ale pro nemoc
kapelníka nám produkci bohužel v půlce
týdne před vystoupením odřekli. Naštěstí se
nám podařilo rychle sjednat náhradní kapelu
Fénix. Ještě jednou děkujeme za pochopení
a věříme, že kapela Fénix byla tou správnou
volbou a doufáme, že jste domů odcházeli
spokojeni.
Možná si někteří účastníci hasičského výletu
všimli, že naše polní kuchyně září novotou v
hasičských barvách. Začátkem prázdnin byla
na ní provedena generální oprava. Členové
našeho sboru ji celou rozebrali doslova do
posledního šroubku. Bylo třeba udělat nové

ohniště pod kotle, které už bylo propálené a
zrezivělé, a také vyrobit nový komín – tímto
děkujeme firmě Střechy Žampach a syn za
dodání silnostěnných plechů pod kotle. Zbylé
plechy se musely vyvařit a vybrousit. Poté se
vše nastříkalo základní barvou a po zaschnutí
se celá polní kuchyň nastříkala do hasičských
barev. Dále bylo potřeba provést novou
elektroinstalaci, kterou provedl náš člen
bratr Pavel Kokoš. Na celé akci pracovalo
18 členů hasičského sboru včetně 4 členek,
které pomáhaly při leštění kotlů a zajišťování
občerstvení pro všechny brigádníky.
Každý přiložil ruku k dílu, tak jak bylo
potřeba. Všem, kteří pomáhali, patří velké
poděkování, zvláště našemu příznivci Olinu
Pařízkovi, který nám celou polní kuchyň
nastříkal do hasičských barev. Věříme, že po
této generální opravě nám bude polní kuchyň
dobře sloužit ještě dlouhá léta při pořádání
různých společenských akcí.

Pavel Hřib, Starosta SDH
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Padlý kůň a ukradené lavičky v Goliášce
Památný a určitě nejstarší dub v Rajsisku, poslední z dvojice historických dubů U Koňa, padl stářím na zem. Nepomohla ani vzpěra, kmen
uhnil, dub už byl několik let bez mízy, byl suchý. Duby U Koňa byly v šumickém háji určitě nejstarší a léta byly spolehlivým orientačním
bodem. Kdy padl první dub, který byl už léta dutý a vykotlaný, nevím. Do dutiny se dalo vstoupit, což jsme jako kluci dělávali. Domnívám se
, že vykotlaný a ohořelý dub spadl v 70. letech 20. století. Ještě dlouho byla znatelná obvodová koruna tenké skořápky kmene, průměr určitě
kolem 120 cm. Druhý a zřejmě i mladší z dvojice dubů byl vždy nebezpečně nakloněný. Spolu s tchánem Oldřichem Krhůtkem starším a
švagrem Oldřichem Krhůtkem mladším jsme nakloněný dub jednou při cestě z jarní probírky podepřeli vzpěrou z kulatiny. Následně jsme k
dubu donesli z domu lavičku s nápisem „ U KOŃA“. To bylo asi na konci osmdesátých let.
Vzpěra chátrala, a tak jsme společně s Olinem Krhůtkem ml. a s Václavem Markem po čase obnovili nové podepření a místo jsme doplnili o stůl
s deskou z pískovcové desky, kterou jsem získal z bouračky z Bojkovic. Na místě přibyla deska s texten pověsti, který napsala Marcela Marková.
To bylo v roce 2004. Snad na místě padlého starého dubu zůstanou alespoň ty lavičky, stůl a deska s pověstí. Pro odpočinek hřibařů a turistů.
Solidně vyrobené lavičky a stůl s pískovcovou deskou z bzovského lomu umístil ve stejném roce stejný okrašlovací spolek u buků U obrázku
v Goliášce. Lavičky se stolem vydržely v Goliášce jenom několik měsíců. Toto místo už neleží na šumickém kotáru, ale na polichenském.
Nenechavci, neboli zloději, byli pravděpodobně přespolní. Snad ty lavičky vyrobil Olda festovní a snad jim doma na dvoře slouží dodnes.
Doufám, že se jim na nich dobře sedí a se svým lupem jsou spokojení. Jenom tou dopravou tak těžkého lupu, jak se ti chudáci museli nadřít!
Nám vezl lavičky a těžkou pískovcovou šlopu do Goliášky traktorem v radlici Pepek Hřib.
Tak jsem si po dvanácti letech na adresu ubohých zlodějíčků ulevil a teď jsme si kvit.
Josef Jančář

Farnost
Drazí farníci, občané,
po ročním putování se opět přiblížil čas hodů,
doba, kdy bychom si měli najít čas především
pro sebe. Zastavit se a načerpat do další etapy
našeho putování. Hodové slavnosti jsou určitě
dobrou příležitostí, abychom se zastavili a
věnovali sami sobě, byli s těmi, které máme
rádi, které milujeme. Vím, že ne všichni
sdílíme stejné hodnoty, a ne všichni jdeme
stejnou cestou. Ale všichni se potřebujeme
někdy zastavit, odpočinout, načerpat,
povzbudit sebe nebo povzbudit jiné, protože
i mezi námi jsou ti, kteří jsou smutní, skleslí,
kteří nevědí kudy kam. Hody jsou dobrou
příležitostí, abychom byli prostě spolu: jako
přátelé, jako rodina, jako obecní rodina,
když žijeme v jedné vesnici a jako jedna farní
rodina, protože jsme pokřtění a jdeme cestou
s Pánem. Během hodových slavností bude
mnoho doprovodných akcí, ale chtěl bych
připomenout jeden aspekt a to ten duchovní
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- těžko si představuji hody bez mše svaté.
Proto vás moc a moc zvu na nedělní mši
svatou, která bude sloužena v 9 hod. V tento
den bychom měli být spolu na místě, které je
chloubou naší vesnice. Kostel je srdcem nejen
farnosti, ale celé naší obce. Ano, srdcem - sem
směřují naše kroky v těch nejdůležitějších
etapách našeho života. Ať jsou to křty, svatby,
pohřby, zde je pramen milosti, svatostánek s
živým Ježíšem. S Ježíšem, který zvlášť v tomto
roce objímá každého člověka, každého z nás.
Prosím, najděme si čas na setkání s NÍM, s
Ježíšem - prosím vás všechny.
Zvlášť prosím všechny vás, mladé. Vždyť
vy jste pokračovatelé toho, o co bojovali
a usilovali vaši prarodiče i rodiče. Na
Slovácku si nedovedu představit mši svatou
bez krojovaných - proto chci všechny vás,
kteří máte kroje, velmi poprosit, abyste na
bohoslužbu přišli v krojích. Všiml jsem si,
že všude kolem nás chodí krojovaní v neděli
hrdě do kostela na mši sv., a tak si myslím,
že by to tak mělo být i v Šumicích. Kroj není
jenom k tomu, abychom si ho oblékli na

průvod dědinou, na tancovačky, ale právě i
do kostela. Vždyť tento hodový čas je pro nás
časem radostí a zábavy a znamením radosti je
také to, že se do toho kroje oblečeme a hrdě v
něm půjdeme - a budeme hrdí, že žijeme zde
na Moravě, na Slovácku, v této obci a farnosti.
Přejí vám všem, abyste v tyto hodové dny
našli vnitřní radost a pokoj. Abychom také
byli těmi, kteří tím vnitřním pokojem a
radostí obohacují druhé. A myslím si, že k
tomu bude dost příležitostí. Vždyť se budeme
setkávat u stolu doma, na ulicích naší obce,
v kostele… Prožijme tyto dny jako jedna
šumická rodina. Děkuji.
Na závěr bych se chtěl podělit o jednou
osobní zkušenost. V květnu jsme jeli na pouť
do Polska (27. - 28.5.). Jelo nás 100 osob. A
byla to pro všechny nádherná zkušenost. V
pátek 27. května jsme přijeli do mé rodné
farnosti. V ranních hodinách jsme zavítali do
nádherného Kláštera sester klarisek ve městě
Stary Sącz. Zde jsme se pomodlili u hrobu sv.
Kingy, kterou svatořečil Jan Pavel II. během
svého pobytu na tomto místě dne 16.6.1999.

Také jsme navštívili papežský oltář, kde sv.
Jan Pavel II., sloužil mši svatou. Odpoledne
jsme se společně vydali do hor, do mého
rodného domu, kde žijí moji rodiče a sestra
s manželem a dětmi. Na kopec nakonec šla
většina poutníků. Někteří cestu zvládli za 45
min, jiným to trvalo déle. Ale nakonec všichni
došli k cíli. A tak jsme mohli všichni společně
vychutnat krásu přírody, hor a setkat se s
těmi, kdo zde žijí. Večer jsme se zúčastnili
mše sv. ve farním kostele a po mši sv. jsme
měli společnou večeři a následoval rozchod
na místa ubytování.
V sobotu 28. května brzy ráno po snídani
jsme vyrazili do Krakova, abychom se
zúčastnili Národní pouti do svatyně Božího
milosrdenství. I zde v Krakově u sv. Faustyny
a sv. Jana Pavla II. jsme prožili překrásné
chvíle. Pouť se konala za nádherného počasí.
Do Krakova přijelo kolem 4 tisíc věřících z
České republiky, několik stovek kněží a naši
biskupové. Všichni jsme se vraceli domů plní
nádherných zážitků a se zkušeností, že jsme
jako jedna rodina.
Jan Lisowski

Pozvánka na Drakijádu

Esperanto

Srdečně vás zveme na každoroční tradiční DRAKIJÁDU!

•

Slet draků se uskuteční na kopci u vodárky 9. října od 13.00 hod.

•

•

Občerstvení zajištěno

•

Vyhodnocení nejlepšího draka

•

Pro děti zajištěny špekáčky

V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční 23. října.
Srdečně zvou Besedníci.

•

Kdy:
Kde:
Cena:

Esperanto je jazyk určený pro podporu
rovnoprávné mezinárodní komunikace
nejrozšířenější umělý jazyk, je 6x snadnější než
angličtina
díky Esperantu p.Tlachová navštívila napřiklád
Nepál a získala přátele z Brazílie, Francie atd.

Každý čtvrtek od 16:00 - 17:00
DDM, kuchyňka
800,- / 450,- Kč
Vedoucí: p. Helena Tlachová

Více informací na recepci DDM nebo na mandovaadriana@seznam.cz

FEUILLETON. O šumických hodech a všeličem.
Přepis článku z novin Naše Slovácko, 1937,
autor: J. V. Hauerland, zdroj: Státní okresní
archiv Uherské Hradiště
Jsou v naší zemi Moravskoslezské Šumice
troje, ale mluvím-li dnes o hodech, myslím na
zástavku Šumice u Uherského Brodu, na trati
vlářské. Když začnou prodávati Šumičanky
na denním trhu ve městě Komenského
ohnivě rudé plody dřínkové, zvané „dřinky“,
víme, že v Šumicích budou brzo hody. Řeknu
hned, že se tyto slaví počátkem září, v neděli
po jméně Panny Marie. Dnes se drží hody
slavnostní a požehnané v každém domě,
jsou Šumice obec bohatá. Ale před šedesáti
lety, za dnů mého chlapectví, byly to „hody
dřínkové“, kteréžto jméno zůstalo jim až po
dnes. Dřinky musily býti o hodech na míse na
každém stole, bohatém i chudém. Hospodyně
zvaly své příbuzné a známé ve městě a
okolních dědinkách: „Přijďte k nám na hody,

a aj na dřinky“. Dnes jsou tyto ovocem místní
chudiny, ale obzvláště ovocem pro děti.
Čtenářům, kteří dřinky neviděli, a proto jich
neznají, musím pověděti, že jsou to peckovice
hodně natrpklé chuti a že dlouho to trvá, než
vzklíčí, a že potom pomalu, velmi pomalu
rostou ve strom nebo keř, mající dřevo tvrdé
jako kámen, a že až se zaleží, stávají se chutné
a jedlé. A právě tyto dřinky jsou opravdovou
zvláštností Šumic, neboť nikde jinde ani na
Brodsku, ani na Slovácku jich nemají, jich
neznají, nikde nemají takových dřinkových
sadů.
Trpká chuť dřinek vešla u nás do běžné lidové
řeči a ženské dokládají, říkajíce i o hruškách,
trnkách a hroznech, nenabudou-li někdy
přírodními vlivy své sladké chuti, „že zůstaly
cosi trpké, jako dřinky“. V Šumicích mají
dřínové sady na obecním pozemku, zvaném
„Na babí hůrce“, rostou také „Na trnovci“,

dnes také jednotlivě ve hrázích a plotech
při obci a každý si jich může natrhati kolik
potřebuje pro domácí potřebu a kolikrát chce.
V této věci je tu už odedávna uskutečněn
komunismus a z něho přiživují se i sousední
Nezdenice.
Ale trpká chuť dřinek stala se nejen
příslovečnou, ona přešla i do místní pěsničky,
v níž škádlí šohaj svou nepovolnou dívku:
„Galánečko moja, trpká si jak dřínka, radši
sa napiju újezdského vínka“. Újezd totiž je
sousední farnost půl hodiny po polní cestě
vzdálená. Říkávalo se kdysi v Újezdci a čteme
ve „Kratochvilné historii zemí a měst koruny
Svatováclavské“ od Primusa Sobotky v Praze
r. 1890 vydané, „že v Újezdci začíná víno a
přestává chléb“, což znamená, že od Újezdce
počínaje, táhly se při každé dědině vinice až
po Blatnici u sv. Antonínka. A že tam přestává
chléb, vztahuje se zase dále na dědiny s horší
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půdou směrem k Luhačovicím. Víno újezdské, o němž se pěsnička
zmiňuje, bývalo kyselé, jako každé mladé moravské vínko.
O šumických hoferech povídali škádlivě, že na hodech mívali ještě
také kyšku, kdežto sedláci pochutnávali si na pečínce. Aby hofer
dokázal, že měl také maso, vyšel přede dvéře do návsi a páral se
v zubech, jako by je osvobozoval od masa, které mezi zuby při jídle
uvázlo. Byv tázán, co bylo dobrého k obědu, odpovídal sebevědomě:
„Teletinka, sousede, teletinka“.
Chci ještě podotknouti v krátkosti, že nikdo neví a není nikde
napsáno, kdy a jak se dřinky do této osady dostaly a tam v takové
síle se rozmnožily. Jelikož je známo, že dřín je rostlina v Turecku
pěstovaná a tam všude rozšířená, mám za to, že dřinky byly k nám
zaneseny Turky a to při hojných vpádech Kuruců do našeho kraje.
A to asi, když r. 1704 měli tito v Šumicích své hlavní ležení, z něhož
27. března se odvážili až ke hradbám Brodu. Toho dne (čteme v
Kučerových Pamětech královského města Brodu Uherského) vyslali
o poledni dva muže. Byli to Martin Málek a Jan Mlynář, oba ze
Šumic, kteří slíbivše věrnost knížeti povstaleckému Rákóczimu, byli
vysláni od velitele hraběte Pekryho do Brodu s lísty na městskou radu
a na panského hejtmana. Velitel sliboval městu veliké milosti knížete
Rákocziho, když by se mu poddali, ale zkázu a úplné zničení, jestliže tak neučiní. Obzvláště lichotivě psal vůdce povstalců panskému
hejtmanu, aby město vydal. Avšak ani měšťané, ani hejtman na listy
neodpověděli, ale posly zadrželi. Tehdy asi tímto tureckým ležením
a vojskem dostaly se plody do Šumic a zde se ujaly a zdomácněly.

Když v Šumicích slaví se hody, zachovává se tu starodávný obyčej,
že z poblízkého Újezdce přivádí kněz slavné procesí s korovičkami
a s plechovou muzigou do šumického kostelíka na „hrubou“, při
níž celý kostel se otřásá zdravým zpěvem a hudbou s varhanami. To
oplácí újezdská farnost šumické, že tato již o újezdských hodech a to
na sv. Jana Křtitele, 24. 6., podobným slavnostním způsobem učinila.
Nechtěl jsem letos věřiti mé známé Šumičance, když mi vyprávěla,
že ty staré sady dřinkové mají býti zrušeny a snad že pozemek bude
parcelován. Tím by Šumicím odpadla opravdu místní zvláštnost. Ale
nejen typická i historická zvláštnost – a těch zvláštností mají Šumice
ještě několik – ale i bezprostřední stráň u vsi, na níž stromy rostou,
byla by ochuzena o přírodní krásu, vždyť vypadají ty sady z jara ve
květu, jako by se cudné halily ve bledožlutý hedvábný závoj.
Dnes šumické hody mají docela moderní ráz. Po starých hodech
ani památky. V hostinci hudba hraje jen nejnovější kusy, chasa
tancuje jen moderně. A tak šumická děvčata nezanotí překrásnou
„Ta naše lavečka, aj, už sa polámala, co sem ze synečkem, švarným
šoháječkem, aj, na ní sedávala“. – A hruď mládence ani „před sólem“
se nerozezvučí bujnou „Ej, hody, hody, hodečky, v Šumicích na stole
vdolečky, aj, hrušky, jabka, aj, dřínky, nalej ně, šenkýřko, vínečka do
sklínky!“
Věříte, že by se tyto pěsničky už ani k těm panským šatům více
nehodily? A tak bude snad i smutný konec těm šumickým dřínkám.
Zpracovala S. Hasoňová

Důstojná oslava „osmdesátky“ ročníku 1936

Dne 25.6.2016 se do Šumic sjelo z různých míst republiky celkem 17 rodáků z naší obce, Nezdenic a Rudic, kteří se narodili v roce 1936 a kteří
v letech 1946 – 1950 navštěvovali společně Základní školu v Šumicích. Tehdy to bylo 21 Šumičanů, 7 Nezdeňanů a 7 Rudičanů, celkem 35 žáků
v jedné třídě. Mimo tuto třídu chodilo 11 žáků ročníku 1936 do jiných tříd zdejší školy a celkový počet se uzavřel na čísle 46. Už tehdy se začalo
rodit mezi rodáky velké přátelství, které se později promítlo prakticky do jejich celého dalšího života. Projevilo se to tím, že při dovršení 40 let
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jejich věku se sešli poprvé na společném setkání a pak již pravidelně každých pět let se scházeli i se svými učiteli, aby zavzpomínali na krásně
prožitá léta ve škole a radovali se z úspěšného života. Letos to bylo bohužel už naposled, pověvadž stáří a nemoci nešetří ani tak mimořádný
ročník, jakým byli „šestatřicátníci“. Mimořádný třeba proto, že ze vzpomínaných 46 rodáků dnešního dne ještě žije 27 a na poslední setkání
potvrdilo účast 21, ale z důvodu vysokých teplot, které zrovna panovaly, se na poslední chvíli odhlásili čtyři, a tak ke slavnostní tabuli zasedlo
17 oslavenců. I tak je to mimořádnost, poněvadž v záznamech naší obce není nikde zapsáno, že by „80“ slavilo v takové pohodě tolik jubilantů.
Program začínal již v 10 hodin, vyhrávala ročníková hudební skupina, popíjelo se červené i bílé a sem tam i výborná šumická slivovička, byla
připravena i bohatá tombola. Zlatým hřebem setkání bylo přijetí oslavenců starostou obce Ing. Jančářem, s milým úvodním projevem, ve
kterém byla rovněž vzpomenuta již uvedená mimořádnost ročníku 1936, který v daném období byl viděn všude v naší obci – mezi muzikanty,
fotbalisty, funkcionáři obce nebo společenských organizací a při akcích, které patřily mezi kulturní tradice naši obce. Při líbivém zpěvu místního
ženského sboru, básních i při průvodním slovu celého programu, se v očích oslavenců často objevily slzy dojetí. Děkujeme touto cestou všem,
kdo se o tyto nezapomenutelné zážitky oslavenců zasloužili.
Jaroslav Omelka

DFS Dřinky
Po zaslouženém volnu zpátky do práce. Hody
se blíží a je třeba trošku potrénovat.

a Nikči Otrubové.... a mohly následovat
folklorní prázdniny...

Děti po dobu skoro tří měsíců (duben, květen
a polovina června) pilně trénovaly nové
pásmo „O růžičce“.

Ve středu 24.8.2016 jsme začali opět trénovat.
Je to taktéž pásmo „ O růžičce „, které máme
tu čest předvést i v Šumicích na hodech.

Měli jsme se zúčastnit festivalů, které nás
čekaly v červnu. Nakonec to dopadlo tak, že
se oba festivaly sešly v jeden den. Nicméně
jsme v sobotu 18.6.2016 vyrazili do Kašavy a
na Provodov. Bylo to velmi náročné, hlavně
časově.

Nebude to jen tak obyčejné vystoupení. Bude
vyjímečné v tom, že se vám děti představí v
nových krojích. Navrhla je PhDr. Blanka
Petráková z luhačovického muzea. Kroje pak
ušila paní Jarmila Mališková z Provodova.
Jsou nádherné, dětem moc sluší a už se moc

a moc těšíme na jejich premiéru v Šumicích.
Velice moc děkujeme Obecnímu úřadu
Šumice za veškerou pomoc a přízeň, bez které
by obnova krojů nebyla reálná, jelikož staré
kroje se dětem už rozpadaly, trhaly,...
Tímto Vás všechny co nejsrdečněji zveme
na hodové vystoupení a premiéru nově
zrekonstruovaných šumických krojů, které se
koná v sobotu 10.9.2016.
Laďka Jandlová

Dopoledne jsme reprezentovali na pátém
ročníku „Dětský folklorní festival Kašava
- Fryšták“. Vystoupilo zde asi 350 dětí a
nenechalo si ho ujít na 500 lidí. Odměnou byl
velký potlesk.
Odpoledne jsme pak strávili na Provodově,
kde od 13.00 hodin byly pro děti připraveny
tvořivé dílničky v podobě praní na valše
v neckách, zdobení vajíček, poznávání
různých plodin, dělání voničky, zpracovávání
kynutého těsta a další tvořeníčko. V 15
hodin začal samotný program 3. ročníku
Folklorního festivalu „Hore Provodovem“.
Domů jsme se vrátili navečer, spokojení,
unavení a plní zážitků.
Všem rodičům, prarodičům a dětem patří
velké poděkování. Další dík patří našemu
hudebnímu doprovodu, Kajce Březinové

Informace od myslivců
Úvodem citujeme jedno přísloví.
„ Chceš-li být šťastný jeden den, opij se. Chcešli být šťastný jeden týden, zabij prase. Chcešli být šťastný jeden rok, ožeň se. Chceš-li být
šťastný celý život, važ si přírody a staň se
myslivcem.“
Letní čas postupně ustupuje a opět se blíží
nástup podzimu a zimy. Pro zvěř nastaly po
sklizni obilovin a dalších plodin horší časy
pro zajištění obživy a udržení si své kondice.

Náš Myslivecký spolek za pomoci svých členů
zabezpečil dostatek krmiva pro toto období,
především jsme zaplnili seníky senem,
zakoupili jsme kukuřici a obiloviny včetně
sušených výlisků objemového krmiva (ve
formě granulí), rozvezeme dužnaté krmivo
(řepu). S přikrmováním zvěře jsme začali
po sklizni zemědělských plodin z polí, kdy
krmivo předkládáme společně se solným
lizem na místa, na která je zvěř celoročně
navyklá.
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Dostatek objemového krmiva by mělo
vyloučit přijímání potravy špatné kvality,
ovšem nedokáže zcela zabránit pastvě na
řepce či jiných nevhodných porostech,
což vede u zvěře k narušení mikrobiálního
trávení. Zvláště citlivou zvěří na tento
problém je zvěř srnčí. Zhoršení kondice
před zimním obdobím znamená menší
tukové zásoby, nízké zabřezávání, možnost
potratů a zpomalený vývoj mláďat, nezřídka
končí i úhynem jedince. V současné době se
potýkáme se zmenšenými stavy srnčí zvěře,
kdy výše uvedené spojené s predací černé
zvěře na mláďatech, rozšiřování populace
dančí zvěře a vliv civilizačních prvků na klid
zvěře toho může být příčinou.
Pro uskladnění obilovin používáme sudy
rozmístěné v honitbě. Proto nás dosti
překvapuje, když někdo nám z těchto sudů
odstraní víko, pohodí jej opodál nebo si je
odnese. Vlhko pak na uloženém jaderném
krmivu provede své. Taktéž patří náš dík
neznámému za „pomoc“ při poškozování
našeho čekacího zařízení, jsme trpěliví, škodu
opravíme, vybudujeme nové. Snad se naplní

…“ až se ucho utrhne“.
Letos jsme v lokalitách Hradčovce, Větrolam,
Dolní Komenská, Padělka, Hradská
vybudovali nová čekací a pozorovací zařízení
(foto 1) a v lese nad Žebráčky přikrmovací
zřízení pro jadrná krmiva (foto 2). V obměně
budeme pokračovat i v následujících letech.
Jde především o bezpečnost těchto zařízení
a pobyt na nich bez pocitu obav z pádu
a případného zranění. Na chatě MS jsme
provedli rekonstrukci venkovních toalet,
dokončili výměnu plastových oken, do
budoucna nás čeká oprava střechy. Věříme,
že uživatelům chaty tímto zpříjemňujeme
jejich pobyt a že zlepšení úrovně tohoto
objektu jim poskytne kvalitní odpočinek v
příjemném prostředí Babí Hůrky. V měsíci
říjnu připravujeme na den 23. 10. 2016 v 11,00
hod. Svatohubertskou mši s pohoštěním.
V šumickém kostele opět zazní zpěv a tóny
trubačů dle mysliveckých tradic.

chovu zvěře pochopení. Vám „ hodařům,“
jak domácím, tak rodákům, jež na tyto hody
přijíždějí z různých míst republiky, přejeme
příjemné chvilky strávené v kruhu blízkých a
hezky prožité dny.
Úplně na závěr, aniž bychom komentovali
věkový průměr našeho spolku.
Víte, jaký je rozdíl mezi mladým a starým
myslivcem? Tož mladý spává se zajíčkem,
zatímco starý s bažantem!

Závěrem chceme poděkovat za spolupráci
Obecnímu úřadu Šumice a firmě Zemaspol,
kteří mají pro naši činnost při zajišťování

Rozdělení výtěžku z 1. ročníku
Šumického gulášfestu
Spolek Besedníci pořádal 7. května 2016 na Norkárně 1. Šumický gulášfest. Akce byla pořádána za účelem darování prostředků na dobročinné
účely. Celkem se zúčastnilo 21 týmů. Akci provázela cimbálová muzika Olšava, DJ Zdeněk Zlámalík a zpěvačka Jana Wichová z Ostravy. Tato
akce se nad očekávání vydařila.
Celkový výtěžek i za spolupráce sponzorů činil 41.000 Kč. Část výtěžku obdrželi Richard Krčma z Nezdenic (14.000 Kč), Gabriela Křívánková
(14.000 Kč), rodina Pinďákova (5.000 Kč), přípravka TJ Šumice - dresy (5.000 Kč), Rybníkářství Jezera Šumice - vyřezávaný vodník (3.000 Kč).
Sponzoři: Víťa Slačálek z Nezdenic, Pivovar Hrádek - Horehleď, MONTPLAST - Svatopluk Jurák, Martin Zrůbek ze Slavonic, SDH Šumice,
Obecní úřad Šumice, Jakub Jandous a Oskar.
Děkujeme všem příznivcům a Pánu Bohu, že nad námi stojí skrze přízeň počasí.
spolek Besedníci

Sociální komise informuje
Zveme Vás na 13.9.2016, tj. úterý, na zájezd do termálních koupelí do Podhájské. Odjezd v 6.00 hod. od kulturního domu, návrat ve 20.00 hod.
Cena je 300 Kč/osoba. Přihlásit se můžete do 6.9.2016 u p. Ludmily Synčákové. V případě nepříznivého počasí bychom jeli do Velkého Mederu.
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti Vám nabízí možnost předplatného na divadelní sezónu 2017. Jsou dvě varianty, vždy 6 představení
ročně:
•

dopolední představení se začátkem v 10.00 hod. – vlastní doprava, cena 620 Kč

•

večerní představení se začátkem v 19.00 hod. – doprava zajištěna, cena 960 Kč + 432 Kč doprava

Stávající i noví zájemci se mohou přihlásit do konce října u p. Ludmily Synčákové.
Již delší dobou se zabývám myšlenkou založit „Klub seniorů v Šumicích“ a obohatit tak život nás seniorů. Členem klubu se může stát každý
důchodce, který se zúčastní kterékoli akce. Členství není ničím omezeno ani vázáno (finančně), jenom zájmem lidí, kteří chtějí udělat něco pro
sebe či ostatní. Oslovuji proto všechny důchodce – nadšence, kteří máte zájem a ozvete se mně, založíme klub seniorů a připravíme potřebné
podklady. Koncem září bychom se mohli sejít a připravit akce klubu. Každé pozvání na akci by bylo zveřejněno místním rozhlasem.
Ludmila Synčáková
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Z malovaného Slovácka až na vrcholky
rozkvitlých tatranských lúk
Julie Haluzová, třicetipěti letá rodačka z malovaného Moravského
Slovácka, žijící šestnáctým rokem v Bratislavě, není v našich
končinách až tak známá. Na Slovensku si už svoje jméno dokázala
probít i do národních médií a na titulní stránky celostátních časopisů.
O koho jde?

farebné a pozitivne!“. Tak vznikl obraz „Sedem žltých tulipánov“.
Obraz symbolizuje rozkvetlou tatranskou louku. Na obrazu je i
malá zajímavost, kterou je malá namalovaná beruška. Kdo berušku
našel, dostal na recepci hotelu láhev šampaňského. Traduje se, že se
jedná o největší plátno v jednom kusu na Slovensku od současného
autora. Obraz visí v hotelu 7 let, ale sklízí úspěch dodnes, a to i od
zahraničních hostů. Další její obrazy mohou obdivovat hosté v Grand
Hotelu Luxury Collection v Bratislavě, kde visí malby japonské
sakury, japonského javoru a v pokojích serigrafie stromů. Juliiny
obrazy se dostaly i na Blízký východ. V roce 2013 byla v Jerusalemě
výstava „Živly života“, kterou měla společně se slovenským umělcem
Palem Susou. Téhož roku se do Vysokých Tater vrátila s výstavou
nazvanou „Kde bolo, tam bolo...“. Koncem roku 2013 jsme si mohli
prohlédnout zlatavé obrazy i my na Slovácku. Výstava nazvaná
jednoduše „Obrazy“, probíhala měsíc v prostorách příjemné kavárny
Café Club. Na přelomu roku 2015 a 2016 se uskutečnila výstava v
prostorách Galerie Bořka Šípka. Expozice s názvem „STILL (A)
LIFE“ byla propojením autorské tvorby a tvorby na zakázku. Obrazy
Julie Haluzové mohli obdivovat milovníci umění i za velkou louží ve
Washingtonu a New Yorku. Spolu se šesti úspěšným slovenskými
umělci zde vystavovala své obrazy na začátku letošního roku.
Nejčerstvější výstava „Tak daleko, tak blízko“ proběhla o letošních
prázdninách v Praze, kde společně s Janou Brisudovou vystavovala
své práce v Galerii Glassimo.

Julie Haluzová už od útlého mládí tíhla k umění. Jako malá holka
vyzdobila několikrát svým rodičům stěny pokoje pastelkovými
malůvkami. Tady celý příběh úspěšné malířky ze Slovácka začíná.
Umělecký talent, který zdědila po tatínkovi, potažmo po dědečkovi,
rozvíjela v Základní umělecké škole Uherském Brodě. Zde se pod
vedením paní učitelky Mahdalové připravovala na zkoušky na
Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti, kam
se hlásila na design oděvu. UMPRUMku úspěšně absolvovala a
následovalo rozhodnutí, kam dál. Všichni tíhnou ku Praze a u
umělců to platí dvojnásob. Po úspěšném absolvování zkoušek se
nakonec dostala na Vyšší odbornou školu do Prahy, která byla
také zaměřena na návrhářství oděvů. Po roce studia se rozhodla,
že změní svůj směr a vydá se jinam. Rozhodla se jít na Slovensko,
do Bratislavy. Zde studovala nejprve sochu a následně malbu, se
kterou získala magisterský titul. Po škole se chtěla aktivně věnovat
tomu, co vystudovala. Jenomže výtvarné umění je podobný byznys
jako hudební umění. Můžete být výborný hudebník, ale pokud
nemáte odběratele, posluchače, můžete si hrát akorát doma pro
radost. To samé platí i o výtvarném umění. Proto Juli rok pracovala
jako interiérový návrhář v jednom bratislavském butiku. A stále se
věnovala ve volných chvílích výtvarné tvorbě. Jednoho dne potkala
muže, který se zabýval hledáním mladých talentů. Protože se mu líbily
její práce, nabídl jí spolupráci. Netrvalo dlouho a dostala zakázku od
jednoho bratislavského podnikatele na obrázek, kreslený tužkou,
pro svou ženu. Obraz se mu natolik zalíbil, že jí nabídl příležitost,
která se jí stala osudová. Mnoha umělcům se o takové práci ani
nezdá. Měla namalovat obraz velký 5x4m do hotelu Kempinski
ve Vysokých Tatrách. Poptávka zněla jasně. „Chcem, aby to bolo

Při pohledu na zlatavé obrazy vás potěší a zároveň i pobaví jejich
minimalistický důvtip. Pestrost květinových luk nebo japonských
sakur ve vás vyvolá pocit radosti a optimismu, kterého je v médiích
jako šafránu. Možná i to je důvod, proč chce každý mít obraz od Julie
Haluzové. Pokud se chcete sami o tom přesvědčit, jděte se podívat
do horského ateliéru na Kolibe v Bratislavě nebo skrze počítačový
monitor na adrese www.july.cx.
Roman Haluza

Provozní řád a ceník nájmu kulturního domu Šumice
Ceník nájmu za 1 den
Nájem plochy (bez energií, nádobí, ubrusů)
Sál

Ceník vedlejších nákladů
Výše nájmu Zvýhodněný nájem
2.000 Kč

1.500 Kč

Přísálí

700 Kč

500 Kč

Kuchyň včetně výpůjčky nádobí

700 Kč

500 Kč

Vestibul - prodejní akce

400 Kč

300 Kč

Sál + přísálí + kuchyň

3.000 Kč

2.000 Kč

Kavárna PEKLO (včetně energií a nádobí)

1.500 Kč

TRACHTA (sál, přísálí, kuchyň, kavárna Peklo)
– celoročně
Komerční akce, koncerty, disco (sál, přísálí,
kuchyň)

Poplatek za vytápění v zimním
období:
Sál + přísálí

700 Kč / den

Přísálí

250 Kč / den

Elektrická energie
dle skutečné spotřeby:
VT

5,50 Kč/kWh

NT

2,50 Kč/kWh

500 Kč

Poplatek za použití
ubrusů

17 Kč / ks

6.000 Kč + 5.000 Kč
povinná záloha na škody

Poplatek za použití
termonádob

50 Kč
+ 25 Kč / 1 ks
ohřívací kapsle

K celkové ceně za nájem a vedlejší náklady je nutno přičíst 21% DPH.
Rezervace nájmu: kancelář OÚ, tel. 572 691 206, email: matrika@sumice.cz
Při velkém pronájmu (sál, přísálí, kuchyň) na svatbu a podobnou společenskou akci je 1 pracovní den předem rezervován na přípravu sálu,
jak ze strany OÚ, tak ze strany nájemce. Delší nájem je už zpoplatněný. Nájem velké akce končí následující den v 7:00 hodin ráno, pokud
následující den je další akce. Jinak předání KD proběhne v následující první pracovní den.
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Zvýhodněné skupiny:
•
zvýhodněný nájem za pronájem prostor v KD mají občané s trvalým bydlištěm v Šumicích
•
pořadatelé nevýdělečných akcí pořádaných místními neziskovými spolky a sdruženími mají nájem zdarma
•
místní soubory vystupující zdarma na kulturních akcích, které pořádá Obec Šumice mají nájem za prostory ke zkoušení zdarma
•
místní spolky pořádající výdělečné akce určené pro veřejnost mají nájem zdarma, zaplatí pouze náklady za spotřebovanou energii, použití
ubrusů a náklady za poškozený inventář.
Povinností všech nájemců je udržovat zařízení v čistotě a po skončení akce předat zařízení v pořádku a nepoškozené, použité nádobí musí být
umyté a ubrusy ponechány na stolech. Všechny věci, které si nájemci přinesou, si po skončení akce odnesou.
Poškozený inventář (sklo, servis, totálně zničené ubrusy) se škodou nad 300 Kč bude nájemcem uhrazen v plné výši.
V celém areálu KD je zakázáno kouření, používání zábavné pyrotechniky a polepování zdí!

Fotbalová listina podzim 2016
Dorost - OP

Muži - OP
Kolo Datum Domácí

Hosté

Začátek

Kolo Datum Domácí

Hosté

Začátek

1.

7.8.

Kněžpole

Šumice

17:00

1.

6.8.

Uh. Ostroh

Šumice

17:00

2.

14.8.

Šumice

Jalubí

17:00

2.

13.8.

Šumice

volno

3.

21.8.

Březová

Šumice

15:00

3.

21.8.

Jalubí

Šumice

14:00

4.

28.8.

Šumice

Hluk B

16:30

4.

27.8.

Šumice

Buchlovice

16:30

5.

4.9.

Havřice

Šumice

16:00

5.

4.9.

Březolupy

Šumice

16:00

6.

11.9.

Šumice

Bílovice

16:00

6.

10.9.

Šumice

Havřice

16:00

4.

18.9.

Jarošov

Šumice

15:30

4.

17.9.

Hradčovice

Šumice

15:30

8.

25.9.

Šumice

Uh. Ostroh

15:30

8.

24.9.

Šumice

Bánov

15:30

9.

2.10.

Sušice

Šumice

15:00

9.

2.10.

Vlčnov

Šumice

12:30

10.

9.10.

D. Němčí

Šumice

15:00

10.

8.10.

Šumice

Zlechov

15:00

11.

16.10.

Šumice

Slavkov

14:30

11.

15.10.

O. N. Ves

Šumice

12:00

12.

23.10.

Topolná

Šumice

14:30

12.

23.10.

Traplice

Šumice

12:00

13.

30.10.

Šumice

Bánov

14:30

13.

29.10.

Šumice

Boršice

14:30

14.

6.11.

Šumice

Kněžpole

14:00

14.

5.11.

Šumice

Uh. Ostroh

14:00

Přípravka - OS

Žáci - OP
Kolo Datum Domácí

Hosté

Začátek

Kolo Datum Domácí

Hosté

Začátek

1.

28.9.

Jalubí

Šumice

15:30

3.

21.8.

Orel UB

Šumice

14:00

2.

28.10.

Šumice

Nivnice

14:30

4.

28.8.

Šumice

Újezdec/Těšov

14:30

3.

21.8.

O. N. Ves

Šumice

14:00

5.

3.9.

Bánov

Šumice

14:00

4.

28.8.

Šumice

Hradčovice

10:00

6.

11.9.

Šumice

Pitín

14:00

5.

4.9.

Břestek

Šumice

14:00

4.

17.9

Březová

Šumice

11:00

6.

11.9.

Šumice

Újezdec/Těšov

10:00

8.

24.9.

Vlčnov

Šumice

14:00

4.

18.9.

Prakšice

Šumice

13:00

9.

2.10.

Šumice

Záhorovice

13:00

8.

25.9.

Šumice

Mistřice

10:00

10.

8.10.

Havřice

Šumice

14:00

9.

1.10.

Osvětimany

Šumice

12:30

11.

16.10.

Šumice

Prakšice

12:30

10.

9.10.

Velehrad

Šumice

13:00

1.

22.10.

St. Hrozenkov

Šumice

13:00

11.

16.10.

Šumice

Babice

10:00

2.

30.10.

Šumice

Rudice

12:30

12.

23.10.

Napajedla B

Šumice

10:00

13.

30.10.

Šumice

Bánov

10:00

14.

6.11.

Šumice

Jalubí

10:00
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Fotogalerie

Skleněná stěna v obřadní síni

Vítání občánků 4.6.2016

Šlechtěné lilie pana Miloslava Tlacha

Vystoupení DFS Dřinky v Provodově dne 18.6.2016

Ukázka díla Julie Haluzové

Ukázka díla Julie Haluzové

