OBEC ŠUMICE
Šumický zpravodaj číslo 2/2013, vydává Obecní úřad Šumice

Šumice mají dvě stoleté stařenky
K Anděle Hřibové, která v dubnu oslavila v Šumicích 102 narozeniny, dne 22. 07. 2013 přibyla i
Marie Šustková. I když rodačka z Uherského Brodu nyní žije v Domě chráněného bydlení v Korytné, trvalé bydliště má v Šumicích. K naší jubilantce tak jel netradičně popřát starosta Ing. Josef
Bartoš do Korytné.
Paní Šustková se narodila v Uherském Brodě jako Masařová. Pocházela z chudých rodinných
poměrů a měla 3 bratry. Vystudovala základní školu a hned po ukončení nastoupila jako zubní
sestra k MUDr. Schönové, která byla židovského původu, a proto v roce 1938 celá rodina uprchla
do Palestiny. Ve svém zaměstnání pokračovala u MUDr. Dostálové, která po 10 letech odešla
do Olomouce. Nové zaměstnání našla ve Frutě Uherský Brod jako THP, kde pracovala až do
důchodu.
V roce 1939 se provdala za Jana Šustku a během 4 let se jim narodily dvě děti. Dcera Jana a syn
Václav. Má 3 vnuky a 1 pravnučku. Jejím největším koníčkem byly ruční práce a zahrádka, hlavně
květiny. Po smrti manžela v r. 1999 se přestěhovala do domu své dcery do Šumic.
Ing. Josef Bartoš, starosta

Bílokarpatské slavnosti
Šumičtí zpěváci na Bílokarpatských slavnostech - První červnový víkend se v Uherském Brodě nesl ve znamení Bílokarpatských slavností. A
v rámci nabitého programu se na jednom z pódií vystřídaly taky naše šumické pěvecké sbory. Řeč je o mužském a ženském sboru. Fotografie
poskytl pan Josef Jančář.
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Informace z OÚ
Vážení občané,
chtěl bych Vás v krátkosti seznámit s tím, co
se nám letos podařilo udělat a co bychom do
konce roku ještě mohli provést:
-Byla provedena rekonstrukce střechy na
tělocvičně. Krytina byla již značně poškozená
a hrozilo, že dojde k velkým škodám zatečením
při dešti. Opravu prováděl pan Žampach ze
Šumic a bylo proinvestováno před 500 tis. Kč.
-Zakoupili jsme zánovní nakladač UNC, neboť
původní byl vyroben v roce 1986 a na obci
sloužil dobře mnoho let. Vzhledem k věku
byl již těžko použitelný a časté nákladné
opravy na jeho zprovoznění byly již neúnosné. Za náhradu jsme investovali 532 tis. Kč a
věříme, že bude sloužit v obci stejně dobře jako
předchozí.
-Byla dokončena akce „Inženýrské sítě Za Drahou“, kde bylo letos investováno přes 800 tis.
Kč. Orgány obce rozhodly, že finální vrstva
asfaltu a chodník se dělat nebudou v této fázi,
ale dokončí se, až zde bude provedena výstavba
RD.
-Těsně před dokončením je naše největší akce
tohoto roku a to příkop od hřbitova až po cestu k farmě Zemaspol UB, a.s. nad zahradami
domů v Mrtvé uličce a u hlavní cesty. Jde o
náročnou akci hlavně podřízenou klimatickými podmínkami. Věříme, že časté záplavy
v této lokalitě již budou minulostí a příkop
ochrání majetek občanů a naší obce. V tomto
roce zde bylo zatím proinvestováno přes 1,4
mil. Kč a předpokládáme ještě cca další 1 mil.
Kč fakturace tohoto díla.
-Došlo k opravě kabelové televize z analogového příjmu na příjem digitální. Rozšíření
nabídky programů z 18 na 33 programů za

stejnou cenu. Byla to velmi náročná akce,
která měla dopad na nás všechny a hlavně
obec. Některé problémy menšího rázu se stále
ještě řeší, ale nabídka programů a kvalitní
příjem jistě stály za tyto problémy. Z obecního
rozpočtu bylo na tuto akci vynaloženo přes 500
tis. Kč.
- Byl pořízen pro spolek dobrovolných hasičů
malý autobus pro 19 lidí. Jak jistě víte, naši
mladí hasiči dosahují vynikajících úspěchů
v soutěži „Plamen“ a tímto jsme jim vytvořili
důstojné podmínky pro jejich dopravu. Ovšem
tento autobus bude sloužit dle potřeb všem
složkám a věříme, že jeho pořízení byla dobrá
věc. Zaplaceno bylo přes 400 tis. Kč.
- Obci Šumice se podařilo získat dotace z EU
v programu „Separace odpadů“ a to 200 ks
kompostérů na biologický odpad. Tyto kontejnery byly na základě žádostí občanů rozděleny
v obci. Lidé je dostali zadarmo a po pěti letech
se stanou jejich majiteli. Akce stála cca 600 tis.
Kč a cca 90 % nákladů bude hrazeno z dotace
EU.
- Obci Šumice se podařilo získat další dotaci
z EU v programu „Technické vybavení komunitní kompostárny Šumice“ a to kolový traktor s nakladačem. Chceme v budoucí době
provádět kompostování biologického odpadu
na skládce u cesty na farmu Zemaspolu UB,a
.s.. Na základě naší žádosti v této věci byla obci
přidělena dotace na tento traktor, který stál
1,2 mil. Kč a dotace bude činit cca 850 tis. Kč.
Věříme, že tímto posuneme naši činnost v této
oblasti o krok dopředu a začneme biologický
odpad využívat a nejen odvážet na skládku
Rumpoldu, a.s., Uh. Brod.
- Dále se podařilo získat dotaci z EU v programu „Životní prostředí na zametací soupravu“.

Tato souprava bude připojena k malotraktoru
a bude používaná na kropení a zametání cest a
chodníků v obci. Věříme, že dojde ke zlepšení
životního prostředí v obci a zlepšení čistoty na
silnicích a chodnících. Dotace zde bude činit
cca 400 tis. Kč.
- Dále obec přidělila dotaci 200 tis. Kč na vybavení učeben v ZŠ.
Byly provedeny menší akce: výměna oken na
KD, lakování parket v KD, oprava rybníka č.
2 na Ovčírce, zbourání domu č. 259, nákup
vlečky za traktor, nákup prostředků pro SDH
z dotací Zl. kraje, nákup čerpadla do pálenice
a mnoho dalších menších akcí a oprav v rámci
naší obce.
Do konce roku bychom chtěli ještě realizovat :
- dokončení příkopu,
- opravy pomníku padlých ve středu obce,
- vybudování chodníku u Olšavy od mostu po
hřiště TJ, pokud se nám podaří vyřídit stavební
povolení,
- oprava a výměna dveří ve vstupu do MŠ,
- vyřídit stavební povolení na opravu mostu
v Kůtě u domu paní Ing. Hrnčířové,
- zpracování 10 letého lesního hospodářského
plánu hosp. v lese na roku 2014-2023.
Toto bylo jen v krátkosti o činnosti obce
Šumice v letošním roce. Podrobnější seznámení bude provedeno až po skončení roku
v dalších číslech našeho zpravodaje. Na závěr
mi dovolte, abych Vám popřál mnoho zdraví,
štěstí a rodinné pohody.
Ing. Josef Bartoš, starosta

Plánované kulturní akce do konce roku 2013
Hodový program

07.12.2013

Jarmark

---

Rybářské závody dětí

15.12.2013

Vánoční dílna

---

Drakiáda

21.12.2013

Benefiční koncert

09.11.2013

Beseda s důchodci

---

Koncert souboru Dvořák

01.12.2013

Vánoční prodej včelaři

TIRÁŽ

07.09.2013
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Výpis usneseníí z veřejného
zasedání OZ Obce Šumice
13. veřejného zasedání ze dne 25. 03. 2013
Usnesení č. 88/2013
Návrh č. 1
ZO neschvaluje prodej pozemku p. č. 109 a
st. p. č. 50 vedený v k. ú. Šumice u Uherského
Brodu.

Usnesení č. 90/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup části
pozemku p. č. 6337/3 o rozloze 40 m2 za cenu
do 50 Kč. Náklady převodu hradí kupující, tj.
obec Šumice.

Návrh č. 2
ZO schvaluje prodej pozemku p. č. st. 50 a p. č.
109 v k. ú. Šumice u Uherského Brodu formou
výběrového řízení za minimální kupní cenu
920.000,- Kč pro občanskou vybavenost.
Zájemce doloží návrh kupní ceny, podnikatelský záměr a složí finanční jistotu ve výši 10 %
nabízené kupní ceny. Obec si vyhrazuje právo
výběrové řízení zrušit. Výběrové řízení bude
zveřejněno po dobu 30 dnů.
Nabídky budou podány v zapečetěných
obálkách s názvem „Prodej pozemků Válkovo“.
Smlouva kupní bude uzavřena do 2 měsíců
od usnesení ZO o schválení prodeje. Finanční
jistota se bude vracet do měsíce od uzavření
kupní smlouvy.

Usnesení č. 91/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup části
pozemku zastavěnou chodníkem p. č. 4740/1,
a celé pozemky p. č. 4740/3 a 4740/18 v k. ú.
Šumice u Uherského Brodu za cenu 80,-Kč,
které jsou pod chodníkem, cestou a zastavěnou
plochou. Náklady převodu hradí kupující, tj.
obec Šumice.

Usnesení č. 89/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku p. č. 2225/1 v k. ú. Šumice u Uherského
Brodu o rozloze 205 m2 od Bachůrka Petra,
Praha za cenu 30 - 50 Kč/m2. Náklady převodu
hradí kupující, tj. obec Šumice.

Usnesení č. 92/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje jako přísedící
okresního soudu v Uherském Hradišti paní
Krátkou Miladu, Šumice čp. 340 a paní Paedr.
Jurkovou Marcelu, Šumice 482.
Usnesení č. 93/2013
Návrh č. 1
Zrušení opravy střechy na základní škole a
zařazení opravy střechy tělocvičny. Navýšení
rozpočtu o 400.000,- Kč.

Návrh č. 3
Zrušení vybudování chodníku kolem Olšavy.
Návrh č. 4
Navýšení rozpočtu knihovny o 10.000,- Kč.
Návrh č. 5
Navýšení rozpočtu na nákup hasičského auta
o 500.000,- Kč.
Návrh č. 6
Snížení nákladů na hasiče o 40.000,- Kč.
Návrh č. 7
Navýšení dotace na opravu Dvorany o 50.000,Kč.
Návrh č. 8
Navýšení příjmů o prodej UNC o 10.000,- Kč.
Usnesení č. 94/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet o
objemu příjmů 24.060.000,- Kč a objemu
výdajů 24.060.000,- Kč s tím, že financování
(pol. 8115) bude kryt zůstatkem roku 2012 a
následujícími změnami.

Návrh č. 2
Navýšení rozpočtu na nákup pozemků o
300.000,- Kč.

14. veřejného zasedání ze dne 14. 05. 2013
Usnesení č. 94/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje zprávu o
hospodaření MŠ za rok 2012.
Usnesení č. 95/2013
OZ schvaluje zprávu o hospodaření ZŠ za rok
2012 a převedení hospodářského výsledku ve
výši 145.443,- Kč rozdělením podle zákona
na 59 % do rezervního fondu a 41 % do fondu
odměn.
Usnesení č. 96/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční
hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2012 včetně zprávy auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o
výsledku hospodaření:
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„Do doby schválení rozpočtu se rozpočtové
hospodaření neřídilo pravidly rozpočtového
provizoria.“
Přijímá tato opatření: do doby schválení
rozpočtu nepřekročit 3/12 výdajů předešlého
roku stanovené rozpočtovým provizoriem.
Usnesení č. 97/2013
OZ schvaluje změny rozpočtu na rok 2013 dle
přílohy.
Usnesení č. 98/2013
OZ ukládá řediteli ZŠ odstoupit od smlouvy se současným dodavatelem energií pro
porušování smluvních podmínek a ukládá
uzavřít smlouvu se spolehlivým dodavatelem
energií.

Usnesení č. 99/2013
OZ požaduje připravit podmínky pro vypsání
výběrové řízení na nového dodavatele energií
pro obec a příspěvkové organizace obce.
Usnesení č. 100/2013
OZ bere na vědomí výsledky výběrového
řízení a požaduje ponechání pozemku Válkovo
p.č. 109 a 50 jako území rezervy k původnímu
účelu v souladu s územním plánem.
Usnesení č. 101/2013
OZ schvaluje záměr vypracování studie
přístupové komunikace pro průmyslovou
zónu.

15. veřejného zasedání ze dne 17. 07. 2013
Usnesení č. 102/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej části
pozemku p. č. 6269 v k. ú. Šumice u Uh. Brodu
pro SVK, a.s., Uh. Hradiště za cenu 50 Kč/m2.
Usnesení č. 103/2013
Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej části
pozemku p.č. 6394/1 v k. ú. Šumice u Uh.
Brodu pro Libora Mandu, Šumice 9.
Usnesení č. 104/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. st. 810 ve výměře 113 m2
za
100,- Kč/m2 a dlouhodobý pronájem pozemků
p. č. 5240/16 a 4948/4 vše v k. ú. Šumice u
Uh. Brodu za cenu 1,- Kč/rok pro Myslivecké
sdružení Niva, Šumice.

Usnesení č. 105/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej a nákup
části pozemků Za Drahou – inženýrské sítě p.č.
370/2, 376/2, 376/3, 484/23, 484/32, 6333/29
v k. ú. Šumice u Uh. Brodu za výše zmíněných
podmínek.
Usnesení č. 106/2013
Obecní zastupitelstvo
rozpočtu na rok 2013

schvaluje

úpravy

Usnesení č. 107/2013
OZ schvaluje příspěvek na obnovu nemovité
kulturní památky pro pí Stanislavu Janíčkovou,
Pořádí 322, Uherský Brod.

Usnesení č. 108/2013
OZ schvaluje příspěvek na obnovu nemovité
kulturní památky pro pí Stanislavu Janíčkovou,
Pořádí 322, Uherský Brod ve výši 20.000,- Kč.
Usnesení č. 109/2013
OZ schvaluje příspěvek ve výši 600,- euro na
pořízení motocyklu v obci Šumice, Rumunsko.
Usnesení č. 110/2013
OZ schvaluje účast na dražbě nemovitostí paní
Evy Volaříkové.
Usnesení č. 111/2013
OZ schvaluje nákup vlečky za cenu 55.000,bez DPH.

Výpis usnesení z jednání Rady obce č. 31 ze dne 13. 06. 2013
R335/13
Rada obce schvaluje příspěvky pro zaplavené obce Komňa a Bystřice pod Lopeníkem ve výši 20.000,- pro každou obec.

Program hody – sobota 07. 09. 2013 od 15:00
- Koncert dechové hudby Olšavanka
- Ženský pěvecký sbor

- Mužský pěvecký sbor
- Folklorní dětský soubor Lipovjánek

- Šumická krojovaná chasa
- Koncert dechové hudby Olšavanka

Muzeum Šumice bude otevřeno u příležitosti hodových slavností v sobotu 7.9. a neděli 8.9. od 13:00 do 19:00.
Výstava bude probíhat v muzeu a přilehlých venkovních prostorách.

Cyklovýlet
Starostové mikroregionu „Bojkovsko“ podnikli cyklovýlet ze Šumic do Pitína. Zakončen byl na orelské chatě za Pitínem přátelským posezením se
starosty okolních obcí a města Uherský Brod. Akce se velmi vydařila a starostové si vyměnili zkušenosti ze své práce a věří, že se bude zase někdy
v brzké době opakovat.
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Rozloučení s otcem Františkem
Vážený otče Františku,
dovolte mně, abych při příležitosti Vaší poslední mše svaté u nás v Šumicích Vám vyslovil velké poděkování za práci, kterou jste v naší farnosti
vykonal. Děkuji Vám jménem farníků, občanů, orgánů obce a také jménem svým. Vašim posláním u nás došlo k naplnění cílů křesťanského života
a dušení pohody.
Je zde třeba vzpomenou, že spolupráce s Vámi a obcí byla na velmi dobré úrovni, alespoň já jsem to tak vnímal a cítil. Vždy jsme našli společnou
cestu, která byla prospěšná pro obě strany, jak pro farnost, tak i pro obec. Obec Šumice podporovala Vaši snahu o přestavbu farní dvorany, která má
sloužit společenským účelům, a to finančně a práce stavebními stroji. V neposlední řadě je také nutné vzpomenout Váš aktivní přístup k přípravě
projektu na rekonstrukci zahrady kolem kostela. Vaše osobní aktivity v kostelní radě a také v arcidiecézy v Olomouci přispěly k tomu, že církevní
pozemek v okolí kostela byl pronajat pro obec Šumice. A to byl základní požadavek ministerstva životního prostředí pro předložení žádosti na
dotace z Evropské unie. A nyní Vám můžu sdělit, že náš projekt byl vybrán a schválen. Dotace bude poskytnuta ve výši asi 1,5 mil. Kč. Realizace se
uskuteční v příštím roce. A za to Vám otče Františku, za Vaši spolupráci mockrát děkuji a Pán Bůh zaplať. Určitě se musíte zúčastnit slavnostního
otevření.
Na závěr mně dovolte, abych Vám poděkoval za Vaše desetileté působení v naší farnosti. Každé loučení v nás vyvolává pocit smutku, ale víme, že i
nadále budete svým působením, své nové farníky vést tak dobře, jako jste vedl nás v Šumicích.
Chtěl bych Vám popřát ve Vašem novém působišti hodně zdraví, štěstí a boží požehání. Nechť Vás provází na Vaší další pouti jen všechno dobré. To
Vám přeji ze srdce za všechny občany. Pán Bůh zaplať.
Ing. Josef Bartoš

Informace z farnosti
Milí farníci a všichni šumičtí občané, před
měsícem nastaly ve farnosti změny. Po 10 letech
působení odešel P. František Foltýn do Doloplaz u Olomouce a otec arcibiskup rozhodl, že
právě já mám působit v Šumicích a Rudicích.
Po načerpaných zkušenostech ve farnostech
Napajedla, Otrokovice, Březolupy, Suchdol –
Jednov, Zborovice, je to pro mne nová výzva.
Na Šumice jsem se těšil z mnoha důvodů, ale
především proto, že je to Slovácko a zdejší lid je
více nakloněn Pánu Bohu, je velmi pracovitý a
veselý a rovněž je to lid obětavý. A musím říct,
že jsem to poznal od prvních okamžiků svého
působení ve farnosti. Jsem Vám velmi vděčný
za každý projev Vaší náklonnosti, pomoci,
vstřícnosti. Mohl jsem navštívit mnohé z Vás a
vždycky si z Vašich rodin odnáším velmi pěkné
zážitky a vzpomínky.
Před námi je jeden z nejdůležitějších svátků v
roce – pro farnost a pro celou obec. Hody – to
je příležitost k setkání v rodině, v kostele, na
ulici. Je to čas hodování a radosti. Všechno

kolem nás je křehké; i my dneska jsme, ale zítra,
za měsíc, za rok už být nemusíme. Tím víc si
těchto okamžiků važme. Slovácko je místem,
kde se kumulují lidové tradice. Vím, že to něco
obnáší a něco stojí, ale chci Vás všechny povzbudit, abychom veškeré tradice udržovali, ať je
to hodová zábava, mše svatá a jiné akce. Byl
bych rád, kdyby se v obci konaly hody s právem.
To vše přece patří ke zdejšímu životu, kultuře a
tradici. Mladí lidé, kteří žijí v naší obci, jsou jistě
ochotni ledacos udělat, jenom to možná chce,
abychom je povzbudili a někdy i pomohli.
Na závěr se obracím k Vám všem, kteří máte
doma kroj… Prosím, oblečte si tento kroj a
přijďte v něm na mši svatou. Právě ve mši
svaté chceme Pánu Bohu poděkovat za své
křesťanské kořeny, za ty, kteří mezi námi nejsou, a zrovna do této obce přinesli slovácké
tradice. My žijeme z jejich odkazu. A to nejsou nám neznámí lidé, ale jsou to naši dědové,
babičky, rodiče, kteří pro to žili a chtěli nám tu
krásu odkázat. Nedívejme se na jiné obce, jak

to tam funguje či nefunguje. Šumice to je náš
kraj, náš domov. Zde máme své pěkné tradice
a tady je i mnoho lidí, kteří mají dobrou vůli a
chtějí, aby tato obec byla tak pěkná a krásná,
jak pěkný a krásný je náš kostel. Tak do toho!!!
Nebojme se. Těším se na setkání s každým z
Vás.
Váš otec Jan Lisowski

Z činnosti kroužku mladých hasičů
Tak jako každý rok, tak i tento jsme se s družstvy, jedním mladším a jedním starším, zúčastnili hry Plamen a závodů Velké ceny. Hned na začátku
sezóny jsme si dali jasný cíl, a to obhájit obě dvě prvenství ve Velké ceně.
Jak už jsem zmiňoval minule, sezónu jsme zahájili na podzim branným
závodem, který je jednou ze soutěží hry Plamen. Přes zimu jsme si dali
trochu oddych od sportování, ale za to jsme děti připravovali na odznaky
odbornosti, které musí povinně každý rok plnit.
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Hned na jaro jsme začali opět makat a tvrdě trénovat. První závody
Velké ceny se konaly, tak jako každý rok v Krhově. Pak tradičně
následovalo Jalubí, Bílovice, Salaš, Ostrožská Nová Ves, Záhorovice, Šumice, Nezdenice, Košíky a také hra Plamen, která se tento rok
konala ve Vlčnově. Odtud jsme si odvezli první místo v kategorii
mladších a šesté místo v kategorii starších. Tímto ovšem naše snažení
neskončilo a pokračovali jsme v soutěžích Velké ceny. Po Vlčnovu nás
čekalo jen pár závodů a my věděli, že opět bude rozhodovat soutěž

v Uherském Hradišti, kde se každoročně poslední závod a také celkové
vyhlášení koná. I přes to všechno, neúspěchy a nevydařené závody vše
klaplo, tak jak mělo a oba dva naše týmy dokázaly, že na to mají a obě dvě
prvenství z minulého roku obhájily. Za to jim paří velké poděkování, nejen za skvělé výsledky, ale i za to, že když se něco nepovedlo, tak ihned na
dalším závodě ukázali, že na to mají a ta tvrdá dřina za ty první místa stojí.

soutěž O pohár ředitelky HZS Zlínského kraje, která nás v září čeká.
Závěrem bych chtěl poděkovat celému sboru, hlavně těm členům,
kteří nám celou sezonu pomáhali a všem příznivcům, kteří pravidelně
jezdí dětem fandit a podporují je. A také hlavně panu starostovi a celé
obci, za poskytnutí daru na zakoupení autobusu, který nám ušetření
mnoho starostí s přepravou dětí na závody.

Nyní máme před sebou chvilku odpočinku, čeká nás čtyřdenní výlet na
Vranov, kde dodatečně oslavíme letošní úspěchy a také se připravíme na

Návrh Přírodní památky
Údolí Bánovského potoka - námitky
Obec Šumice zásadně nesouhlasí s předlo-ženým návrhem na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památky Údolí Bánovského potoka
a jeho ochranného pásmu.
Jako důvod uvádíme zásah do vlastnických práv majitelů soukromých pozemků a hlavně majetku obce Šumice a Bánov. Návrh byl vydán bez
předchozího projednání s majiteli pozemků a naší obce. Tato lokalita je v současné době doslova džunglí a je s podivem, že vy tuto lokalitu chcete
ještě chránit v současné podobě. Je zde prales, bažiny, voda, bahno, plasty, tašky, náletové křoviny, stromy, keře atd. V nedávné době zde byla krajina udržovaná, sečené louky, údržba potoka byla prováděna. V současné době je zde pro člověka naprosto neprostupná krajina, ale asi vyhovuje
živočichům, které hodláte chránit.
Obec Šumice a Obec Bánov mají v ÚP výstavbu cyklostezky, která má kopírovat bývalou polní cestu, která prochází tímto územím. Při pořizování
ÚP neměl ZK žádné námitky (v roce 2011 byl ÚP schválen). Za necelé dva roky, ale chcete zde vyhlásit Přírodní památky s mnoha omezeními. Proto
naše obec zásadně nesouhlasí s vyhlášením Přírodní památky Údolí Bánovského potoka.
Ing. Josef Bartoš

Návrh Přírodní památky Ovčírka - námitky
Obec

s

- Pokud se jedná o stavební činnosti, Obec

pro lidi vytvořit lepší podmínky a možnosti

předloženým návrhem na vyhlášení zvláště

Šumice

zásadně

nesouhlasí

Šumice hodlá provést činnosti, které jsou

pro tuto činnosti a ne tyto činnosti zakazovat

chráněného území - Přírodní památky Ovčírka

zakresleny v příloze a věří, že to bude ku

nebo omezovat.

a jeho ochranného pásmu.

prospěchu nás všech.

- Také myslivci hospodaří v této lokalitě. Naše

Jako důvod uvádíme zásah do vlastnických

- Údolí Ovčírky je krásné místo pro procházky,

obec je přesvědčena, že to dělají dobře a nebylo

práv majitelů soukromých pozemků a hlavně

oddech, rekreaci a podobně. Velmi často se zde

by dobré jejich hospodaření omezovat nebo

majetku obce Šumice. Návrh byl vydán bez

pořádají různé soukromé akce typu opékání,

zakazovat.

předchozího projednání s majiteli pozemků a

posezení, polní mše, rybářské závody apod.

- Obec Šumice hodlá revitalizovat stávající

naší obce. K jednotlivýhm bližším ochranným

Tyto akce jsou u naší veřejnosti velmi oblíbené

rybníky a provést zde úpravy a opravy, které se

podmínkám přírodní památky podáváme tyto

a nelze je jen tak zakázat. Tyto akce budou i

neobejdou bez prací, jakou jsou terénní úpra-

námitky:

nadále pokračovat a mají plnou podporu

vy, navážky, zemní práce atd. To jsou zrovna

- Obec Šumice jako vlastník 3ks rybníků hodlá

obce, neboť chceme toto krásné místo lidem

práce, které jsou ve Vašem návrhu dány jako

na nich hospodařit dle navrhované studei p.

zpřístupnit a ne uzavřít.

práce, které mohou být vykonávány pouze

Ing. Horkého v příloze. Již skoro 40 let zda

- Tímto místem již vede cyklistická nezpevněná

se souhlasem orgánu přírody. Takže bude na

žijí v symbióze ryby s žábami a lidmi a neb-

cesta hodně využívána veřejností, protože

dohodě nás obou, jak v této věci bude postu-

ylo žádných problémů. Až nyní je snaha om-

prochází krásným prostředím, které Vám

pováno. Bez těchto prací je úžívání a provoz

ezovat činnost na tomto úseku. Obec vlastnila

doda klid pohodu a sounáležitost s krajinou

těchto rybníků pro nás těžko akceptovatelný.

pozemky pod rybníky a stavbu Rybářský svaz

a životním prostředím. U našeho posledního

- V dalším bodě se píše, že se souhlasem jako

Uherský Brod. Po dlouhých tahanicích (přes

rybníku je také odpočívadlo, které je již zažité

v předešlém bodě bude možné manipulovat s

30 let) se podařilo loni vztah narovnat. Obec

a lidmi velmi využívané. Bylo by naprosto

vodní hladinou v období duben až září. Toto

stavbu od rybářů koupila a chce zde revitalizo-

nepatřičné toto všechno zrušit a nedovolit li-

je pro nás naprosto nepřijatelné. Manipulace

vat toto dílo. Dle Vašeho názoru však toto neb-

dem zde jezdit na kole a odpočívat. Náš názor

s vodou nemůže být vykonávána na základě

ude možné. Jako vlatník využijeme všechny

je naprosto opačný, chceme ještě více udělat

nějakého písemného povolení nebo na základě

možnosti prosazení naší koncepce využití této

pro to, aby zde bylo více návštěvníků a vidělo

žádosti. S vodou je třeba manipulovat dle

lokality.

a poznalo toto krásné prostředí. Takže chceme

daných přírodních a klimatických podmínek
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vyhlášení Přírodní památky OVčírka, kterou

k jednání a důkladnému vypořádání všech

nebo později. Toto se musí dělat operativně

do dnešního dne podepsalo 311 občanů naší

námitek a připomínek k tomuto návrhu. Obec

dle situace a tu nelze nikdy namodelovat nebo

obce Šumice. Jsme přesvědčeni, že je to pod-

Šumice využije všech daných možností v rámci

předpokládat, kdy vznikde a musí se řešit.

statná síla občanů nejde jen tak přehlédhnout,

zákona, aby příroda a krajina naší obce nebylo

- V okolí vodních ploch jsou vysázeny dřeviny

nebo obejít. Obec Šumice má od těchto

pro lidi omezována a zakazována, ale pro lidi

a nikomu nevadí a dle potřeby a situace se

občasnů dostatečný mandát bránit snahám,

otevřena a zpřístupněna.

bude nadále v tomto pokračovat.

kterou jsou v rozporu se zájmy obce a zájmu

a ne na základě papíru, který přijde za týden

V neposlední řadě se také odvoláváme na

jejich občanů.

petici s nesouhlasem k Vašemu návrhu na

Chceme Vás na závěr ještě jednou vyzvat

Ing. Josef Bartoš

Odborný posudek Ing. Horkého - námitky
V návrhu na vyhlášení Přírodní památky Ovčírka a jejího ochranného pásma (Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, číslo jednací
KUZL 14540/2013) jsou uvedeny tyto základní ochranné podmínky (dle § 36, odst. 2 zákona č.114/1992 Sb).
změna nebo poškozování přírodní památky nebo její jiné hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány. Za poškození se považují
takové zásahy a činnosti, v jejichž důsledku by mohlo dojít k zániku nebo negativní změně předmětu ochrany. V uvedeném případě se jedná o veškeré
činnosti, které by mohly negativně ovlivnit stávající populaci kuňky ohnivé, např. jakékoliv úpravy vodních podmínek, terénní úpravy, umisťování staveb,
nevhodné zemědělské, myslivecké a rybářské hospodaření, ukládání odpadů v území atd.
Obec Šumice dlouhodobě usiluje o revitalizaci oblasti rybniční soustavy spadající do navrhovaného území Přírodní památky Ovčírka, značnou
část představují samotné stávající rybníky. V této souvislosti připomínáme, že v minulosti obec realizovala v nedávné minulosti revitalizaci horní
části rybniční soustavy. V rámci realizace této stavby byla provedena řada opatření pro vytvoření vhodných ploch pro nerušenou existenci populací
obojživelníků (osamocené tůně oddělené od velké vodní plochy bez rybí obsádky)
V současné době obec připravuje realizaci druhé etapy revitalizace této rybniční soustavy a rovněž realizaci cyklostezky podél této soustavy včetně
odpočívadla.
Záměrem je tedy rekonstrukce 3 dolních nádrží a blízkého okolí. Všechny uvedené záměry jsou patrné z přiložené situace s návrhem řešení.
Ve stručnosti lze záměr popsat takto: horní nádrž a přilehlá část žlebu bude 100% využita pro ryze přírodní využití, které výrazně zvýší biologickou
hodnotu území, dolní dvě nádrže budou využívány jako doposud - tj. rybochovné nádrže. Cesta trasovaná v prostoru mezi nádržemi a tokem
Ovčírky bude rekonstruována a mimo funkce polní cesty bude plnit rovněž funkci cyklostezky.
S ohledem na uvažovaná opatření v dlouhodobém výhledu požadujeme rámci vyhlášení přírodní památky Ovčírka stanovení bližších ochranných
podmínek ta, aby bylo možno realizovat výše uvedené záměry.
V dalším uvádíme, kterých konkretních bodů uvedených jako “bližší ochranné podmínky přírodní památky “ (citujeme dle návrhu : podle § 44 odst.
3 zákona o ochraně přírody budou nařízením Zlínského kraje stanoveny bližší ochranné podmínky přírodní památky , které lze vykonávat pouze se
souhlasem orgánu ochrany přírody , a to mimo jiné) se tento náš požadavek týká a který tímto rozporujeme
Vysazovat a chovat ryby a drůbež
Část území - parc. č. dle KN jsou vodní plochy - rybníky na KN 6042/1 , 6042/2 , 6042/3 jsou v současnosti užívány jako rybníky sloužící k
chovu ryb, klasickým rybníkářským způsobem, který samozřejmě předpokládá vysazovaná ryb. V tomto případě se ale jedná o činnost, která je v
současnosti provozována a další využívání vodních ploch k tomuto účelu neznamená změnu podmínek.
Pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné akce, zřizovat cyklostezky a odpočivadla
Jak bylo výše uvedeno, v dlouhodobém záměru obce je realizace cyklistické stezky vedoucí podél Ovčírky do obce Rudice, jedná se o historicky
zaužívanou trasu, úprava povrchu cyklistické stezky bude samozřejmě volena s ohledem na maximálně šetrný přístup k životnímu prostředí
Provádět terénní práce, navážky a zemní práce
V okolí stávajících rybníků obec uvažuje s terénními úpravami související jednak s úpravou stávajících hrází rybníků (snížení nadbytečně
převýšených hrází, dále realizace odpočívadla u cyklistické stezky v rámci dolního rybníka.
Snižovat plochu litorálních porostů a poškozovat je
V souvislosti s rekonstrukcí rybníků uvažujeme o využití horní nádrže na pozemku 6042/1 na výrazně přírodní vodní plochu bez chovu ryb, s
důrazem na realizaci litorálních ploch a osamocených tůní. Celá tato rozsáhlá plocha bude bez chovu ryb a využití bude pouze pro obojživelníky.
Záměrem je tedy výrazné rozšíření litorálních ploch oproti současnému stavu.
Vysazovat dřeviny v okolí vodních ploch
V souvislosti s plánovanými úpravami budou realizovány i úpravy zeleně v okolí rybníků - tj. částečné prosvětlení porostů a místně naopak dosadby
spíše soliter.
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Poděkování

Obec Bystřice pod Lopeníkem

Obec Komňa
Vážený pane starosto,
dovolte mně, abych Vašemu zastupitelstvu i Vám osobně touto cestou poděkoval za finanční pomoc, kterou jste přispěli na odstranění
povodňových škod v naší obci.
Oceňuji Váš přístup, který jste projevili pro naši obec v tak závažné
situaci. Nikdy bychom si nemysleli, ani jsme si nepřipustili, že tato
katastrofa postihne zrovna naši obec. Je to velké ponaučení, nejen pro
nás.

Dne 10.6.2013 postihly obec Bystřice pod Lopeníkem tzv. bleskové
povodně. Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za finanční
pomoc, které se nám dostalo. Finanční příspěvek bude použit k
odstranění škod, které voda napáchala v obci, na veřejném osvětlení,
kanalizaci, komunikacích, budovách i další infrastruktuře. Dne
8.7.2013 se rovněž konalo mimořádní veřejné zasedání zastupitelstva
obce, na němž byly rozděleny finanční dary pro nejvíce postižené
spoluobčany.
Pomoc byla o to větší, že přišla bezprostředně po nešťastné události,
mohla být tedy nasměrována k těm nejvíce postiženým v pravý čas.
Za zastupitelstvo obce i za všechny občany skládáme obrovský dík.

S úctou
Karel Navrátil
starosta obce Komňa

S úctou a pozdravem
Viktor Machala
starosta obce Bystřice pod Lopeníkem

Putování po šumických povídkách
a pověstech
Už v pořadí čtvrté vyprávění o pověstech a povídkách ze Šumic a okolí přináší další číslo nového zpravodaje. Materiály pro publikování nám daroval
pan Oldřich Krhůtek, který k povídkám vypracoval také mapu a podrobný popis. Vše je možné najít na webu obce nebo také v aktuálním čísle
zpravodaje.
Dokud je totiž ještě rozumné počasí, mohl by to být pro mnohé zajímavý tip na celodenní výlet po okolí naší obce, které je svázáno s povídkami.
Právě aktuální pověst - o zlatě v Babí hůrce, by mohla motivovat k návštěvě a hledání tajné skály, která se otevírá vždy na Velký pátek. Ale o tom
více v následující pověsti.
Pavel Horalík

Popis trasy
koleje a pokračujeme rovně
100 m po červenobílém
místním značení, přes potok Ovčírku, pak po 200 m
odbočíme doleva a úzkou
uličkou vycházíme za poslední domy.

Výchozím bodem značené trasy je železniční
zastávka v Šumicích. Přejdeme přechod přes

Tady nás čeká jediné větší
převýšení volným terénem
až po šumický vodojem.
Odměnou je nám pěkný
výhled na Šumice, Nezdenice
a vlevo vrch Babí hůrka - 384
m n.m.

m n.m. Další část značení vede po lesní cestě
a po 300 m přicházíme k místu první pověsti
„O nerozvážném závodníku“ zvanému U
koňa. Ze dvou statných dubů zde za pomoci
podpěry čeká na svůj zánik torzo jednoho z
nich. Pokračujeme dál z části po „kotárové„
cestě ke kameni vítězství, kde zároveň končí
místní značení a přecházíme na žluté turistické. Pokračujeme mírně doleva a po 500
m vcházíme do části lesa zvané Goliáška, ke
které se váží hned tři pověsti. „Myslivna pod
Goliáškou, „Zbojníci v Goliášce“ a „Žižkův
dub“. Pod mohutnými buky si můžeme
odpočinout před dalším putováním.

Vzdálený
horizont
lemují hřbety Bílých Karpat východně od Lokova
přes Mikulčin vrch, Malý a
Velký Lopeník, až po Velkou Javořinu - 970

Z Goliášky na Nivky je možné zvolit dvě trasy.
První je cesta zpět ke Kameni a dále po žluté
na Nivky. Druhá – neznačená – začíná stejně
, ale po 100 m odbočíme doleva po lesní cestě
a strmým klesáním se dostaneme na rudické
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lúky, které přejdeme šikmo vpravo a podle
Ovčírky plné zátočin po pěšině přijdeme k místu třetí pověsti nazvané „Tataři pod Goliáškou“.
V příjemném prostředí altánu u rybníka si
můžeme opět odpočinout. Posledním místem
je vrch Babí hůrka s pověstmi „Přináší zlato
lidem štěstí?“ a „Pověst ze Šumic a Rudic“.
Přivede nás k němu žluté turistické značení se
stálým pozvolným stoupáním. Od myslivecké

chaty se nabízí hezký výhled na Šumice v pozadí s Uherským Brodem a západním směrem,
odkud jsme přišli, je vidět hrad Buchlov s Barborkou. Cesta zpět do Šumic není značená
– můžeme sejít podél Hradské, nebo širokou
polní cestou, či znovu na Nivky a po zpevněné
cestě se vrátit až k železniční zastávce.

každého místa je stručný obsah jedné z pověstí
a možnost posezení s odpočinkem. Místní
značení zároveň kopíruje až do Goliášky cestu,
po které se v minulosti vydávalo procesí ze
Šumic na Provodov. Trasa z Goliášky na Rudické lúky a dále na Nivky je na orientační
mapce vyznačena přerušovanou zelenou.

Část trasy po Nivky není náročná, zvládnou ji
rodiče s malými dětmi stejně jako senioři. U

Oldřich Krhůtek

Přináší zlato lidem štěstí? Pověst ze Šumic
Nevím, jestli jste slyšeli o pokladech zavřených v Babí hůrce - to je ta

Ach, zlato, kouzelný kove, nepřinášiš lidem štěstí. Jsi tyranem a vlád-

památná hora nad Šumicemi. U nás se o tom udržují pověsti a všechny

cem. Tvůj lesk a zvuk probouzí zlověstné démony. Jen pod ochranou

se shodují v tom, že zlato není pro lidi požehnáním. Mnozí však před

zákona můžeš být dobrodiním.

touto pravdou zavírají oči a říkají si:

Hodili si vaky na záda - brrr! Z koutů a děr začali vylézat oškliví hadi

“Nu což, zkusit to mohu, na mě snad ty povídačky neplatí. A kdyby, v

a slizké ropuchy. Kroutili se, jeden lezl přes druhého, syčeli a klapali

nejhorším se vrátím domů s prázdnou.”

čelistmi, bylo to něco strašného. Jeden z mužů se přece jen bál. Couval

Tak asi uvažovali dva peněz chtiví baráčníci, když se kteréhosi roku,

před ohromným pavoukem, který se mu chtěl zakousnout do nohy. Ale

ale to už je hodně dávno, vypravili o Velkém pátku za zlatem na Babí

nakonec už neměl kam couvat a přežehnal se křížem:

hůrku. Opřeni o hole z vazového dříví, postavili se k balvanu na vr-

“Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, amen!”

cholu hory a napínali uši, aby při závanu větru zachytili začátek pašijí,

V ten ráz všecka havěť zmizela, zlato a stříbro se však začalo propadá-

zpívaných v šumickém kostele.

vat do nitra hory, odkud je už nikdo nemohl vybrat. V jeskyni zůstaly

Po dlouhém čekání přinesl k nim větřík tichý zpěv. Sotva však se z

prázdné sudy. Oheň z nich šlehal, plameny však teď zapalovaly a

kostela ozvalo: “Za onoho času Ježíš vyšel s učedníky svými přes potok

zraňovaly a ze sudů páchlo, až se dělaly mdloby.

Cedron,” zahučel jim nad hlavou hrom a skála se s rachotem otevřela.

“Pryč odtud!” vykřikl kmotr ustrašený, obrátil se a upaloval ven, ne-

Před nimi zela temná hlubina. Opatrně se rozhlédli, není-li někdo na-

chávaje kamaráda i svůj vak všem hrůzám na pospas.

blízku, ale nějak se jim dolů nechtělo. Jeden druhého strkal dopředu a

“Stůj, zemřeš!” volal za ním druhý, ale sám měl také namále. Plameny

najednou se jim oběma brady rozklepaly.

zachvacovaly už i jeho. Stěží se vydrápal z díry a snažil se dohnat bá-

“Máš strach?” zašeptal prvý.

zlivého druha. Ohnivé sudy valily se za nimi.

“Zima je mně!” ještě tišeji odpověděl druhý a na potvrzení svých slov

A ten vítr, stromy z kořene vyvracející, odkud se vzal? A ten déšť, ka-

pořádně zajektal zuby.

meny z polí strhávající, komu přišel na pomoc?

“Tak rychle!” pobídl prvý.

Dva muži, prchající druh vedle druha, ucítili oheň v patách a rozdělili

“Teď nebo nikdy!” opáčil druhý.

se, aby unikli strašným sudům. Jeden běžel vlevo, druhý vpravo.

Když si takto navzájem dodali odvahy, narazili beranice na uši a hupky,

Sudy valily se za nimi, jedna polovina vlevo, druhá polovina vpravo.

hup po kamenech dolů pod zem. Každý měl přichystán důkladný vak,

Studenými biči liják svihal ohnivé sudy. Voda syčela při dopadu na

aby nabral zlata co nejvíce. Kuráže měli též dost. Věděli také, že nikdo

žhavý kov, bílé páry smuteční rouškou zahalovaly muže, který ze stra-

z nich nesmí při práci promluvit, ani dát najevo strach. Zpívané pašije

chu uhnul vlevo, vítr mu zpíval smuteční žalmy, nekonečné šumění vod

trvají déle než půl hodiny, nu - spolehnout se na to nelze. V podzemí

byly jeho pohřební zvony. Příští den našli ho zpola utopeného, zpola

letí čas na vlaštovčích křídlech, ani se nenadáš a rok je pryč.

spáleného v mlýnském náhonu, kam ho zanesl dravý proud.

“Ty sudy zde jsou plny zlatých jablek. Kousat to nemůžeš, to dá rozum,

Muž na pravé straně, statečné srdce, bojoval ze všech sil a odolal. Těžce

ale vyměnit, to je něco jiného. Dáš pět jablek a máš krávu. Za deset

sežehnut uskočil ohnivým válcům z dráhy a dal se na zoufalý útěk. Bez

jablek pěkný kus pole u Říky, rovného jak stůl. Oba rance naplníme,

zlata, bez beranice i bez sotůrku a popálen. Nikdy se z té hrůzy nevz-

že s nimi nepohnem, a ten fousáč, co tu hlídů, nepozná ani, že v bečce

pamatoval. Do smrti již nepromluvil rozumnou větu a ranhojič musel

ubylo. Že to pálí v prstech? Nevídano, trochu ohně. Nejsme z koudele!”

mu trvale flastrovat a obvazovat nezhojitelné vředy. Děs, nesmazatelně

Takové myšlenky přeletovaly od jednoho k druhému. Jen přeletovaly,

vepsaný v jeho tváři i v jeho zraku, kráčel s ním pak po všech cestách,

nahlas je vyslovit nesměli. A do smíchu jim také moc nebylo. Jablíčka

až do konce života.

hořela jim v dlaních, leckteré vyklouzlo z třesoucích se prstů a zazvonilo

A tak poklady, ukryté v Babí hůrce, nikomu nepřinesly ani bohatství,

o kamennou dlažbu. Kam dopadlo, tam vytryskl ze země roj jisker jako

ani slávu, ani štěstí.

žhavý gejzír a zaplál žlutý plamínek. Brzy měli sotůrky napěchované k
prasknutí. Sotva každým oba hnuli.
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Vendula Pančochová na Czechtalentu

Před dvěma lety jsme v Šumickém zpravodaji přinesli rozhovor s Vendulou Pančochovou, která tehdy ještě studovala na brodském gymnáziu a
pomalu se připravovala na maturitní ročník.
Dnes je Vendula studentkou Masarykovy univerzity (studuje učitelství Hudební výchovy a Základy spol. věd pro střední školy) a nadále nepolevuje
a pokračuje ve svém snažení a velké vášni - hudbě.
A právě nedávno se zúčastnila 18. ročníků pěvecké soutěže Czechtalent, která se konala ve Zlíně. Czechtalent je ryze český festival populární hudby
pro talentované zpěváky a zpěvačky do pětadvaceti let a Vendula zde získala krásné 3. místo z celkových 314 soutěžících.
Budeme i nadále sledovat Vendulu v její hudební kariéře a hlavně držet palce, aby se jí vše dařilo!
Pavel Horalík

Tady mi to podepište!
Příběh začal koncem minulého roku, v nedalekém městě Uherský Brod.
Paní Marie žije sama v rodinném domě. Až
do listopadu minulého roku byla přesvědčena,
že se dokáže ubránit různým podomním
prodejcům nabízejícím různé produkty, které
si můžete nakoupit nejvýhodněji pouze u
nich…
V listopadu paní Marii před domem oslovila
dvojice slušně oděných, mladých mužů. Než se
stačila vzpamatovat, už měla před sebou papíry
s tabulkami, propočty, balíčky s různými slevami. Obchodní zástupci společnosti XY, dodávající plyn byli natolik výřeční a přesvědčivý, že
odcházeli od paní Marie s podepsanou smlouvou. Před odchodem slíbili, že všechny formality ohledně přestupu od stávajícího dodavatele
plynu zajistí.
Dva dny poté oslovili paní Marii před domem
obchodní zástupci od další společnosti XX,
dodávající plyn. Byli ještě výřečnější, než Ti
předchozí, cifer na papíře přibývalo, kolik paní
ušetří, kolik dostane výhod. Ukazovali dlouhý
seznam lidí, kteří s nimi již smlouvu podepsali pro nejlepší a nejvýhodnější podmínky.
Všechny náležitosti týkající se přestupu od
stávajícího dodavatele plynu taktéž přislíbili
zajistit.

Koncem března Marii navštívil kurýr ze
společnosti AA, od které původně pobírala
plyn po dlouhá léta a chtěl od ní podpis, že bude
stále jejich zákazníkem, jako doposud. Paní
Marie si vzpomněla na dopis, který obdržela
od dané společnosti. Obsah dopisu nechápala.
Nabádali jí zde, že by měla podepsat smlouvu
s nějakým dodavatelem plynu, jinak by mohlo
dojít k přerušení dodávky plynu. Padla slova,
„sankce“, pokud smlouvu nepodepíše. Dostala
strach a podepsala kurýrovi smlouvu o dodávce
plynu. Bankovním příkazem měla ihned uhradit zálohu za měsíc březen, jinak jí hrozila
peněžní sankce. Paní Marie byla z celé situace
zmatená. Obchodní zástupci společností XY,
následně i společnosti XX jí přesvědčili, že se
o všechny formality s přestupem od původní
společnosti dodávající Marii plyn postarají…
Paní Marie se tehdy obrátila s prosbou o pomoc na svou známou. Marie neměla sílu řešit
situaci, do které se dostala. Známá se tedy
informovala u všech zmíněných společností
(pod jménem paní Marie) na platnost smluv.
Společnost XY sdělila, že paní Marie je jejich
zákaznicí na dva roky. Výpis ze SIPA potvrzoval, že záloha za plyn na měsíc březen byla
skutečně převedena na jejich účet.
Společnost XX zase tvrdila, že paní Marie je

jich zákaznicí od měsíce dubna.
Společnost AA tvrdila, že paní Marie je jejich
stálou zákaznicí a přestup k jiné společnosti u
ní neevidují.
Otázku, čí zákaznicí paní Marie je, objasnil až
pracovník Energetického regulačního úřadu
(ERU), který si na vyžádání ověřil skutečného
dodavatele plynu. Tentýž pracovník si vyslechl celý příběh a napsal, jak by mohla paní
Marie celou situaci vyřešit: „U operátora trhu
OTE, a.s. je ověřeno, že dodavatelem plynu
paní Marie na OM EIC: xxxxxxxxxxx je stále
společnost AA.
Společnost XX má sice zažádáno o registraci k
datu 1. 4. 2013, ale je evidováno pozastavení ze
strany stávajícího dodavatele, nový dodavatel
XX by musel tuto akci „přebít“.
Váš další potenciální dodavatel XY, kterému
paní Marie také podepsala smlouvu žádnou
akci u OTE zatím neprováděl.
Oběma společnostem byste tedy mohli
bezsankčně odstoupit od smlouvy podle § 11a
odst. 2 energetického zákona, jednalo-li se o
podomní prodej.
Pozor, toto odstoupení se dá použít pouze do
5 dnů před započetím dodávek plynu, takže v
případě společnosti XX by muselo být posláno
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doporučeně ještě dnes.“
Jak vše skončilo? Paní Marie vcházela na poštu
deset minut před zavírací dobou. Stihla podat dopisy, které obsahovaly odstoupení (pozor na podstatný rozdíl mezi odstoupením a
ukončením smlouvy poznámka autora) od
smluv, které podepsala společnostem XX a XY.
V měsíci dubnu jí ještě čekalo jedno nemilé
překvapení, protože ze SIPA odešly zálohy za
plyn, hned 3x – společnostem: AA, XX, XY!!!
Opět následovaly telefonáty do společností
XX, XY. Teď již měla paní Marie k dispozici

informace, kdo je jejím skutečným dodavatel
plynu! Společnost XY uznala, že nezákonně
pobírala měsíční zálohy za plyn a následně je
vrátila paní Marii. Odstoupit od smlouvy se
zdařilo u společnosti XX, jen platba zálohy
díky SIPU ještě za daný měsíc proběhla.
Tento příběh má dobrý konec, díky šťastným
okolnostem a neobyčejně ochotnému pracovníku ERU. Přesto si však paní Marie užila
hodně bezesných nocí, pocitů hanby: „V životě
bych neřekla, že tak dokážu hloupě naletět!!!“
A konec konců zadarmo to úplně nebylo – účet

za telefon nebyl vůbec malý!
Média nás sice varují den co den před podobnými praktikami různých prodejců, ale
v člověku je něco, co ho nutí „spálit se“, aby
se následně – v lepším případě - ponaučil. A
vůbec nezáleží na tom, zda je Vám 25, či 80 let.

A na závěr užitečná telefonní čísla
Energetický regulační úřad spotřebitelský
servis: 564 578 666,
Poradna dTestu: 299 149 009 od 9-17 hodin
M.K.

Ferdovo sportovní odpoledne

1. června uspořádal Tenisový oddíl ve spolupráci s Červeným křížem při příležitosti mezinárodního dne dětí akci s názvem Ferdovo sportovní
odpoledne. Akce probíhala ve sportovním areálu TJ Šumice. Děti zde soutěžily ve spoustě disciplínách. Za každou úspěšně splněnou disciplínu
dostávali razítko do svého bodovacího lístku a mohli pokračovat dál v soutěžích. Po úspěšném absolvování na děti čekala sladká odměna. Počasí
tento rok moc nepřálo, ale i tak se sportovní odpoledne pro děti podařilo.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem pořadatelům a hlavně sponzorům za finanční pomoc při zajišťování této akce. Příští rok se těšíme na
shledanou.
Ondřej Kalous

1. Včelařské medobraní
V sobotu 13. července 2013 se v areálu Norkárny uspořádalo 1. Včelařské medobraní. Akci uspořádali šumičtí včelaři, kteří připravili bohaté
občerstvení a také skvělý program, kterému kralovala dětská diskotéka.
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Šerkova usedlost

Když se na začátku loňského jara pustil Marek
Janča do oprav usedlosti č.p.72, chtěl zrekonstruovat pouze jednu místnost. Postupem času
ho ale práce a nadšení pohltilo natolik, že se
pustil i do dalších dvou místností, dvorku
a nyní má v plánu obnovit další tři přilehlé
hospodářské komory, které se v nemovitosti,
které se říká Šerkovo, nacházejí.
Prvotní impuls mu k tomu všemu dala
návštěva pana Mgr. Petra Hlavačky ze Slováckého muzea, které se z grantové podpory
pustilo do Etnograficko-historického výzkumu tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji. Za pomocí nejstarších map tak
začali srovnávat půdorysy nemovitostí s těmi
současnými. Když přišli na Šumice, uvízly jim
v hledáčku dvě usedlosti, a právě jednou z nich
je ta Šerkova.
“Když nás navštívil pan Hlavačka, dům ho
nadchnul. Doporučil nám proto pozvat
památkáře, kteří by se na nemovitost podívali
a doporučili by nám další kroky. Přizvali jsme
tedy památkáře z Kroměříže. Těm se objekt
tak zalíbil, že ho chtěli prohlásit za památku!
Po vzájemné diskuzi jsme ale usoudili, že by s
tím byla spojena hromada práce a především
byrokracie. Navíc, veškeré práce by musely

být kontrolovány. Tak jsem se rozhodl, že se
pustím do oprav sám, na vlastní náklady a pro
vlastní potěšení,” uzavírá Marek.
A tak se budova, jejíž historie sahá až do roku
1777 začala měnit a získávat znovu historický
charakter. Posledních 40 let byla totiž neobydlená a sloužila jako skladiště nepotřebných
věcí. Ještě předtím se tady ale odehrávaly
příběhy několika generací - rodiny čtvrtlátníka
Jana Špáta (1777 až 1880), rodiny polního
hospodáře Františka Šerka (1890 až 1912) a
následně rodiny Šimona Šerka (1912 až 1972).
Posledním obyvatelem byl strýc Markovi
maminky Vojtěch, syn Šimona Šerka.
Veškeré práce, které se doposud na budově
udály, udělal především sám Marek. Toho
velmi podporují jeho rodiče a také kamarádi,
kteří mu pomůžou nejenom odbornou radou,
ale také přiloží ruku k dílu. Marek se postupně
naučil pokládat podlahu, provádět tesařské
práce nebo starými způsoby opravovat hliněné
omítky.
“Mým velkým pomocníkem je internet, kde
čerpám spoustu informací, jak se pomocí
starých postupů co dělá a opravuje. Čas od
času tam nakoupím také nějaké vybavení.

Koupil jsem na Aukru třeba tuhle starou postel
nebo petrolejky” a ukazuje po místnosti, kde
jak přiznává, tráví v letním období dost času.
Budova má totiž velmi příjemné klima. A i v
období těch největších veder, kdy jsme se s
Markem potkali, byl uvnitř krásný chládek.
Budovu lze nalézt v Kůtě a už z ulice jde vnímat její atmosféru a historický význam, který
je nepopiratelný. Byla by velká škoda, pokud by
taková budova byla zbourána, protože bychom
zapomněli na to, jak dříve lidé žili. Jak skromně
a jak nenáročně. Z dochovaných materiálů je
totiž zřejmé, že v období kolem roku 1940 žilo
ve třech místnostech až deset obyvatel.
A jaký bude další vývoj? “Chtěl jsem budovu
otevřít pro veřejnost už na letošní hody, ale
pořád se mi to zdá málo. Rád bych nabídnul
ke zhlédnutí ještě hospodářské místnosti,
dokončil opravu dvorečku, pece na chleba,
obnovil studnu s rumpálem a nasbíral další
předměty, kterými bych dovybavil celou usedlost. Toužím především po starém žebřiňáku,”
uzavírá s úsměvem Marek.

Pavel Horalík
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Fotbalová listina
a Podzim 2013

Muži
kolo datum

domácí

hosté

začátek

odjezd

11.8.

Šumice

Bánov

16:30

2.

18.8.

Staré Město

Šumice

16:30

3.

25.8.

Šumice

Hluk B

16:30

4.

1.9.

Traplice

Šumice

16:30

5.

8.9.

Šumice

Slavkov

16:00

6.

15.9.

1.FC Slovácko

Šumice

16:00

7.

22.9.

Šumice

Košíky

15:30

8.

29.9.

Jarošov

Šumice

15:30

9.

6.10.

Šumice

Nezdenice

15:00

10.

13.10.

Šumice

Drslavice A

14:30

11.

20.10.

Kunovice

Šumice

14:00

12.

27.10.

Šumice

Kudlovice

16:30

13.

3.11.

Mařatice

Šumice

13:30

14.

10.11

Bánov

Šumice

13:30

12:30

začátek

odjezd

16:30

15:30

15:15
15:15
15:00
14:30
13:00
15:30

Dorost
kolo datum

domácí

hosté

1.

24.8.

-

-

2.

31.8.

Hradčovice

Šumice

3.

7.9.

Šumice

Podolí

16:00

4.

15.9.

Bánov

Šumice

13:30

5.

21.9.

Šumice

Újezdec-Těš. 15:30

6.

28.9.

Šumice

Vlčnov

15:30

7.

5.10.

Prakšice

Šumice

15:00

8.

12.10.

Šumice

Havřice

14:30

9.

19.10

Korytná

Šumice

14:00

kolo datum

domácí

hosté

3.

25.8.

Šumice

Nivnice

4.

1.9.

Ostr. Lhota

5.

8.9.

6.

15.9.

7.

12:30

14:00
13:00

Žáci
začátek

odjezd

Šumice

14:30

13:30

Šumice

Topolná

10:00

Mistřice

Šumice

10:00

22.9.

-

-

8.

29.9

Jarošov

Šumice

10:00

9.

6.10.

Šumice

Újezdec-Těšov

10:00

10.

13.10.

Šumice

Uh.Ostroh

10:00

11.

19.10.

O.N.Ves

Šumice

10:00

1.

27.10.

Šumice

Bánov

10:00

2.

3.11.

Prakšice

Šumice

10:15

9:15

kolo datum

domácí

hosté

začátek

odjezd

1.

25.8.

Šumice

Žítková

15:00

2.

31.8.

Korytná

Šumice

14:00

13:00

3.

8.9.

-

-

4.

15.9.

Slavkov

Šumice

10:00

9:00

5.

22.9.

Šumice

Březová

14:00

6.

29.9.

Rudice

Šumice

14:00

7.

6.10.

Šumice

Strání

13:30

9:00
12:00

9:00

Přípravka
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Tenisový oddíl
informuje

13:00

Antukové kurty potřebují každý rok před
sezónou mimořádnou údržbu. Jednou za
čas je také nutné provést opravu podkladu.
Podnět k rekonstrukci dali někteří členové
tenisového oddílu a taky skutečnost, že
tenisový kolegové z Bojkovic dostali dotace
na rekonstrukci tenisového areálu a stávající
povrch antuky byl odstraněn. Takřka 50 tun
této antuky se převezlo do Šumic. Antuku
bylo nutno osít jemným sítem a byla použita
jako podkladní vrstva na částečné vyrovnání
tenisových kurtů. Nejvíce doznal změny
kurt č. 3, který byl srovnán na podzim roku
2012 rypadlem UNC Obecního Úřadu
Šumice. Za tuto pomoc výbor TO děkuje.
Na jaře 2013 pokračovali vyrovnávací práce.
Doplňovali jsme podkladní antuku, tam kde
to bylo potřeba. Dále jsme provedli položení
obrubníků podél chodníku kurtu č. 1,
jelikož se začala rozjíždět zámková dlažba
a bylo potřeba zvednout povrch kurtu č.
1. Došlo k předláždění celého chodníku.
Na takto částečně upravený povrch jsme
nanesly dalších 10 tun prachové antuky. Po
zaválcování a kropení byl povrch tenisových
dvorců nachystán k letošní sezóně.
Tyto opravy jsou velmi důležité, hlavně proto, aby si šumické kurty udrželi svůj dobrý
standard. Chtěl bych za výše uvedenou pomoc poděkovat všem zúčastněným členům
oddílu, brigádníkům a také Obecnímu
úřadu.
Co se týká vlastní činnosti tenisového oddílu, tak vše najdete na nových internetových
stránkách o které se stará pan Ondřej Kalous, za což mu patří poděkování. Internetová adresa je www.tenisovyoddil.cz.
Tento rok jsme uspořádali již šest turnajů
včetně tradičního turnaje o pohár starosty Šumic. Protože věříme, že dobrý
tenista musí začít již v brzkém mládí, je tu
pravidelně každé pondělí trénink tenisové přípravky pod vedením Pavla Běťáka a
Vladimíra Kalouse.
Jen pro informaci vás občanů. Hodina na
kurtu stojí jedno sto korun. Klíče od areálu si můžete zapůjčit u pana Kalouse nebo
Marka. Aktuální dění sledujte na zmíněné
internetové adrese.
Pavel Běťák, předseda TO
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Potkají se dvě žížaly a jedna povídá:
„Hele, kde máš starýho?“ „...tajenka na 23 písmen...”

ANODA AORTA ASOCIACE ATOLEK
BATIST BITEC BLISTR CEĎÁK CIHLA
CITÁT ČEPEC ČINŽE DCERA DIÁŘE
DIETA DOMEK DYNASTA DŽUNKA
EUNUCH HRNEC IRONIK JAKSI KOALA
KOPEC KRYTY KUPKA LÁTKY
LETCI LILIE MLÍČÍ ODRAZ ODSUN
OKRES OPIUM OTRLÝ PLUIE
PODKLAD POSEČKAT RUNDA
SKADENCE SKELET SKICA SKLENÍK
SOPKY START STÍNY ŠPERK TŘTINA
VPŘED ZLODUCH ŽADATEL

Řěšení: Ale, kluci ho vytáhli na ryby

Protipovodňový příkop Čupy
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Šerkova usedlost

