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Slovo starosty
Koleda nám nastala,
aby sme ju zpívali,
sláva, sláva,
že sme ju dočekali…
Vážení spoluobčané, dočkali jsme vánočního
času a konce roku a můžeme částečně
bilancovat uplynulý rok 2016. Nejdůležitější
je ale rozhodně to „dočkání“, které máte
možnost v tomto vánočním čase prožívat
spolu se svými nejbližšími, se svou rodinou.
Bilance tak důležitá není.
Poetiku vánoc opustím a vrátím se v textu do
prozaičtější reality.
Jednu „vánoční“ poznámku si ale v úvodu
neodpustím. Města a vesnice se v prosinci
rozsvítí miliony žárovek a diod. Nastává
hodnocení, komu to svítí nejkrásněji, kdo se
na vánoce v této kategorii nejlépe připravil.
Víme, že naše obec nesvítí „úplně nejvíc“ a
nabízí se otázka, jestli má obec v této oblasti
významně investovat do nového vánočního
osvětlení? Tímto reaguji na některé vaše
kritické poznámky.
Podle mě „úplně nejvíc“ svítí v Šumicích
nasvícený kostel a to po celý rok. Nejenom
o vánocích. A na takovou pěkně nasvícenou
dominantu středu obce žádné vločky, diody
ani ledky nemají. Hodně domů v Šumicích
vyzdobí a nasvítí k potěše ostatních jejich
majitelé, to je velice pěkné. Myslím si, že
celkový dojem z vánočních Šumic není tak
špatný, jak to někteří hodnotí.
První rok volebního období by se mohl
nazvat rokem stavby kanalizace a rok 2016
by se mohl nazvat rokem projektové přípravy
staveb. Rok 2016 jsme zahájili nákupem
nemovitostí, za bývalou prodejnu Jednoty s
pozemkem a za stavbu lidové architektury
č.p.102 jsme zaplatili celkem 3,2 mil. Kč. Za
opravy a rozšíření místních komunikací,
chodník v centru obce, v Kútě, v MŠ a
parkovací stání u ZŠ jsme zaplatili celkem
5 mil. Kč. Provedli jsme úpravy obecního
úřadu a přestěhovali obřadní síň do KD.
Nátěr fasády ZŠ dokončíme v roce 2017.
Všechny investice a opravy jsme hradili z
vlastních prostředků.
Ověřil jsem si, že spárování našich projektů
s vypsanými dotačními výzvami je složité a
zatím se nám nedaří. Dotačních titulů jsou
řádově stovky, jsou vypisované zpravidla
jednou ročně, a kdo není připravený, musí
čekat na příští rok. Struktura vypisovaných
dotací se s našimi projekty většinou míjí.
Také podíl dotací a následná administrativa
je pro příjemce spíše demotivující. Žádosti
podáváme
prostřednictvím
odborných
projektových manažerů. V roce 2016 jsme
podali dvě žádosti o dotaci, jednu na realizaci
lokálního biocentra Trnovec a druhou
na energetické úspory provozu veřejného
osvětlení. Ani s jednou žádostí jsme neuspěli
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a žádosti o dotaci zopakujeme v roce 2017.
Žádost na realizaci projektu Revitalizace
parku v centru obce (RN 2,2 mil. Kč) jsme
ani nepodali. Důvodem byl poměr dotace
0,9 mil. Kč a vlastních zdrojů ve výši 1,3 mil.
Kč. Plánovanou a v roce 2016 nerealizovanou
opravu mostu přes Ovčírku za 0,8 mil. Kč
provedeme z vlastních prostředků v příštím
roce.
Realizace akcí a případná žádost o dotaci je
podmíněná vypracovaným projektem, včetně
územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Velkou překážkou stavebního povolení je
umístění stavby na cizím pozemku a získání
souhlasu majitele. Získání souhlasu exekutora
s umístěním stavby na pozemku v exekučním
řízení je velký problém.
Plánované spojení pro chodce a cyklisty
v úseku MŠ - centrum obce máme
vyprojektované, je hotová projektová
dokumentace pro územní rozhodnutí,
projektuje se PD pro stavební povolení.
Projekt zahrnuje chodník pro chodce od MŠ
po nádraží ČD včetně lávky přes Ovčírku,
rozšíření stávající ocelové lávky přes Olšavu
a chodník kolem KD po bývalou prodejnu
Jednoty. Průtah od nádraží do centra je
projektovaný jako smíšená stezka, společná
pro chodce a cyklisty s předností chodců.
Celkové náklady 8 mil. Kč se budeme snažit
snížit o případné dotace.
Stejný stav projektové přípravy je u
chodníku pro chodce v trase Nademlýní Pod močidly, včetně železničního přechodu
vedle železničního přejezdu. Pro železniční
přechod a navazující chodníky vydává
územní rozhodnutí a stavební povolení
stavební úřad, Drážní úřad Olomouc a
silniční úřad. Vybudování železničního
přechodu pro chodce v roce 2017 je velmi
reálné. Na přípravě stavby přechodu úzce
spolupracujeme se Správou železniční
dopravní cesty v Olomouci, která bude
v červnu 2017 realizovat rekonstrukci
zabezpečení a signalizace železničního
přejezdu. Už dnes je dohodnuto, že SŽDC
pokryje významnou část rozpočtových
nákladů železničního přechodu. Náklady
obce na vybudování přechodu se tak snížily
na současných 1,6 mil. Kč. Jednáme dál
se SŽDC o pokrytí i těchto nákladů. Obec
vybudovaný železniční přechod stejně předá
dráze, tedy SŽDC. Nenecháme si přechod
v majetku a nebudeme ho provozovat
a udržovat. Přechod se musí realizovat
společně s rekonstrukcí přejezdu v roce 2017,
to je podmínka SŽDC. Chodníky navazující
na přechod jsou samostatnou akcí za 1,5 mil.
Kč.
Výše popsané dvě akce zajišťující bezpečnost
chodců, jsou prioritou pro období 2017-2018.
U stavby lidové architektury č.p. 102 máme

hotový projekt, čekáme na stavební povolení
a zatím nebyla vypsaná dotační výzva (ani
nebude) na stavbu podobného využití. V
letošním roce jsme provedli podřezání zdiva
nerezovými plechy. Podáme žádost na opravu
střechy na Zlínský kraj. Ten nabízí pokrytí
40 % nákladů. Jinak musíme vše hradit z
vlastních prostředků. V roce 2017 plánujeme
pokračovat v opravách chodníků. E.ON
Distribuce a.s. plánovanou kabelizaci Malé
strany zatím nezačal projektovat a nemáme
zprávu, kdy vůbec projekt zahájí.
E.ON a.s. má hotový projekt kabelizace NN v
ulici Řadovky. Pokud bude E.ON kabelizaci
NN v roce 2017 realizovat, musíme zde
provést nové veřejné osvětlení. Stávající VO
je na sloupech NN. Projekt VO jsme zadali.
V roce 2017 provedeme vyřazení a sanaci
septiků u ZŠ, MŠ, BD č.p. 482 a č.p. 248 a
budovy č.p. 100.
Revitalizaci parku v centru obce zahájíme v
příštím roce odstraněním dřevin. Podkladem
pro odstranění dřevin a na ozdravné zásahy
porostů je zpracovaný projekt.
Další informace o plánu roku 2017 přineseme
po odsouhlasení rozpočtu obce na březnovém
zastupitelstvu.
Obec hospodaří s vyrovnaným rozpočtem,
pravidelné příjmy jsou 22,5 mil. Kč za rok.
Obec si udržuje stálou finanční rezervu. O
tom, které činnosti obec dotuje, rozhoduje
zastupitelstvo obce.
Chceme-li mít čistou obec bez černých
skládek,
musíme
dotovat
odpadové
hospodářství. Obec provozuje sběrná místa
pro biologicky rozložitelný rostlinný odpad.
Odpad je svážený na obecní kompostárnu.
Separované stavební sutě odebíráme
od našich občanů bez poplatku. Sběr
biologického odpadu a stavebních sutí stojí
ročně v nákladech obce stovky tisíc korun.
Náklady za likvidaci odpadů z popelnic a z
kontejnerů sběrného dvora byly v roce 2016
1,5 mil. Kč. Na tuto položku obec doplácí
ročně 0,5 mil. Kč.
Na kabelovou televizi doplácí obec ročně 250
tis. Kč. Vzhledem k chystanému zpoplatnění
řady televizních kanálů, které jsme zatím
přijímali bezplatně, se náklady na provoz
KT v roce 2017 zvýší o dalších 80 tis. Kč.
Snížení schodku je možné jedině zvýšením
účastnického poplatku. Ekonomikou provozu
KT se zabývalo prosincové zastupitelstvo
obce.
Na podporu spolků, sociální oblast a podporu
kultury obec ročně vynaloží 1 mil. Kč. Provoz
kulturního domu je rovněž dotovaný. Řada
občanů považuje nájemné kulturního domu
za vysoké. O rozpočtu obce a tím i o míře
obecních dotací do jednotlivých položek
rozhoduje zastupitelstvo obce. Rozpočet obce

pro rok 2017 bude ZO schvalovat v březnu 2017.
Nastává vánoční čas a všichni si vzájemně přejeme pokojné prožití vánočních svátků. K pokojnému prožití je třeba nejenom zdraví, ale i vyrovnaný
rozpočet v každé rodině. Bohužel jsme v naší obci svědky stále se zvětšujícího počtu exekucí a osobních bankrotů. Počet nezaměstnaných v obci
odpovídá krajskému průměru, ten je asi 5 %. Dražby nemovitostí v Šumicích už nejsou žádnou výjimkou. Přál bych všem, aby v příštím roce
žádné exekuce a osobní bankroty našich občanů nebyly.
Vážení občané, přeji Vám všem za sebe, za místostarostu i za celý obecní úřad pokojné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce.
P.S. doufám, že kabelovka vydrží přes celé svátky!
Josef Jančář, starosta obce

Počet obyvatel v naší obci v roce 2016
K datu 31.12.2015 bylo v Obci Šumice přihlášeno k trvalému pobytu 1691 obyvatel.
V období 1.1.2016 - 7.12.2016 :
•

narodilo se 20 dětí

•

přihlásilo se k trvalému pobytu 17 obyvatel

•

odhlásilo se z trvalého pobytu 41 obyvatel

•

zemřelo 11 občanů

K datu 7. 12. 2016 má obec Šumice 1676 obyvatel.

Slovo místostarosty
V tomto vánočním čase, kdy Vám starosta
přeje a velebný pán Vás vyzývá k „ dobrosti“,
mám prý i já napsat, ale bude to úplně z
jiného soudku. Spíše takové silvestrovské
shrnutí roku v odpadovém hospodářství.

tiráž

Obec doplácí na vývoz ze sběrného dvora
nemalé částky. (v loňském roce 484 000,- Kč).
Je dobře, že třídíme, ale rezervy máme. Odpad
vyvážíme na sběrný dvůr v jednom pytli
a hodíme to do kontejneru. Tím je pro nás
věc vyřešená. Platíme za vyvezené tuny, ale
za plasty, sklo, papír a kov peníze dostáváme
(v loňském roce 290 000,- Kč). To, že Laďa
je na Vás „měkký“ – to vím, ale má pravdu,
když říká „co mám s něma dělat?“. Potom
se to snažíme dotřiďovat, ale je to zbytečná
práce. To mu mám dát do ruky „palicu“??
Letos přibyly nové plechové kontejnery na
bioodpad. Nová služba je hojně využívána,
ale zase víme, co tam patří a přece - tráva
i s pytlem, druhý pytel s peřím a zbytkama
slepic a moráků, kožky z králíků, exkrementy
od psů, staré desky i s hřebíky – tak to teda
ne!! Tento kompost nebude použitelný.
Vyvézt seno z celé zahrady to také není
bůhvíco, když se podíváme na všechny
pozemky, ten kompost by byl jak hora Říp
(možná by to byla dobrá turistická atrakce).
Všechny pořezané stromy by také značně
navýšily objem. Takový klest z ovocných
stromů krásně shoří, ani „nekůří“, hlavně

se nesmí oheň dělat sůsedovi u stodoly, ale
v bezvětří, při troše rozumu, to jde, postačí
pouze tuto skutečnost oznámit Hasičskému
záchrannému sboru Zlínského kraje. Nikoho
nenavádím, ale „okleškama“ se dá také udělat
táborák na opékání klobásek. Někdo si raději
koupí brikety, nebo plyn, a zase zbyde obal…
a tak je to se vším. Snažme se každý být
dobrým hospodářem. Obecní rozpočet není
nekonečný.
Pro představu uvádíme fakta za rok 2015:
Celková cena obce za vyvezený odpad:
1 490 000,- Kč
Výběr od občanů za svoz odpadu:		
666 000,- Kč
Příjem za vytříděný odpad:			
340 000,- Kč
Obec doplácí z rozpočtu:			
484 000,- Kč
Do této částky nejsou započítány náklady za
svoz bioodpadu po obci naší technikou.
Další nové kontejnery máme na elektroodpad,
barva červená, které jsou umístěny za
prodejnou Jednoty a na parkovišti u sběrného
dvora. Tady se ukládá všechen elektroodpad,
kromě televizí a větších přístrojů. Přístroje
se zde ukládají celé – nerozmontované.
Další možnost pro uložení objemnějších

elektrospotřebičů je ve sběrném dvoře –
sekačky, monitory, vysavače … , samostatná
nádoba je na baterie, zářivky, úsporné zářivky
a další nebezpečný odpad. Dále pak oleje,
barvy, železo, suť v omezeném množství
(vytříděná bez drátů, skla, plastových kýblů
apod.)
Vašim dobrým přístupem pomáhejte
udržovat pořádek na sběrném dvoře a třiďte!
Abych jen nekritizoval, musím pochválit ty,
kteří již dlouhou dobu třídí a chovají se k
odpadům zodpovědně.
Každoročně je Krajským úřadem Zlín
pořádána soutěž o keramickou popelnici
v třídění odpadu, kde se umísťujeme v naší
kategorii již po několik let na stupních vítězů,
ale může to být ještě lepší. Obec za umístění
získává finanční bonusy. Letos za 2. místo 20
000,- Kč.
Kdo to dočetl až sem, možná se něco dozvěděl.
Kdo ne, tak to s ním mohu osobně probrat.
Do Nového roku Vám všem přeji hodně
zdraví, když se potkáme, abychom se na sebe
usmívali a problémy řešili s lehkostí („až
chytím nekoho s tyma pytlama, co háže do
bioodpadu – ten sa na mňa usmívat nebude“).
A nezapomeňte, třiďte!
Václav Marek
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Hasiči informují
Po červencovém hasičském výletě jsme započali s přípravou soutěže mladých hasičů o Putovní pohár ředitele HZS Zlínského kraje. Protože
této soutěže se zúčastnilo 26 družestev z celého Zlínského kraje, bylo potřeba domluvit s místím Sokolem zapůjčení fotbalového hřiště, a to z
důvodu zajištění odpovídajícího zázemí pro všechny závodníky a jejich doprovod a také VIP hostů. Jako čestní hosté přijeli zástupci okresů
Kroměříž Ing. František Javůrek, ředitel HZS UO KM, Vsetína Vladimír Polanský zástupce OSH VS, UH Václav Holásek starosta OSH UH,
Zlína Ing. Josef Bernátik starosta KSH ZLK a Ing. Vít Rušar ředitel Hasičského záchranného sboru ZLK. Bohužel po celou dobu soutěže pršelo
a sluníčko se ukázalo až při vyhlašování výsledků. V silné konkurenci se neztratila ani naše družstva, když mladší žáci uzavírali první desítku a
starší vybojovali krásné 3. místo.
Začátkem prosince obec opět zorganizovala Vánoční jarmark, na kterém jsme nabízeli např. tradiční zabíjačkovou omáčku, pečený prejt,
kroupy a další zabijačkové výrobky. Největší odměnou nám bylo to, že se vše prodalo a Vám chutnalo.
Za SDH Šumice
starosta Pavel Hřib
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Zahrádkáři informují
Upozornění pro občany, kteří pořádají oslavy na zařízení ZO ČZS
Šumice na „Norkárně“.
Výboru zahrádkářů přicházejí negativní ohlasy na nevhodné a hlučné
chování občanů na našem zařízení po 22. hodině (hlavně hlasitá
hudební produkce, ohňostroje). Všichni zájemci, kteří si pronajímají
naše zařízení, by si měli uvědomit, že tato hudba může být někomu
nepříjemná. Každý, kdo pořádá oslavu, je srozuměn s tím, že v době
od 22.00 do 6.00 hod. je noční klid a že po 22. hodině má hlasitou
hudbu vypnout. Toto však málokdo dodržuje. Proto výbor ZO
ČZS v Šumicích přijal opatření, kdy v případě nedodržení pokynů
pořádajícím, může předseda nebo hospodář ZO ČZS, po upozornění
od občanů, tuto hlasitou hudbu vypnout.

bude na zvážení, jestli neukončíme další pronajímání tohoto zařízení
anebo bude pronajímáno jen členům ZO a těm, o kterých víme, že
toto budou dodržovat.
Občané, kterým tato hlučná hudební produkce po 22. hodině bude
vadit, můžou volat na:
hospodáře ZO př. Josefa Rapanta, tel. 737 112 857 nebo předsedu ZO
př. Petra Chromka, tel. 605 174 772.
Věříme, že všichni, kteří si naše zařízení pronajali nebo pronajmou,
byli nebo budou spokojeni a my nebudeme muset řešit stížnosti nebo
dokonce omezit provoz.

A taky se může stát, že tato hudba bude někomu vadit natolik, že
zavolá Policii ČR a potom to už může být nepříjemné a dražší.

Výbor ZO ČZS v Šumicích přeje Všem občanům obce Šumice
příjemné prožití svátků Vánočních, bohatého Ježíška a mnoho
úspěchů v Novém roce 2017.

A pokud i nadále pořádající toto upozornění nebudou dodržovat,

Petr Chromek, předseda

Digitální archiv obce dokončen
V období květen 2015 – září 2016 byly převáděny do elektronické podoby klíčové dokumenty vztahující se k historii obce Šumice. Jsou k
dispozici ke stažení na stránkách obce na adrese http://www.sumice.cz/kroniky-obce-archiv.html. Jedná se momentálně o 26 souborů ve
formátu pdf, které jsou volně přístupné široké veřejnosti.
Digitální archiv obce obsahuje 4 kroniky obecní, 8 kronik školních, 1 kroniku sportovní, 2 kroniky mateřské školy, 4 kroniky hasičské, 1
mysliveckou kroniku a 2 kroniky šumické farnosti. Mimo kronik jsou zde také umístěny 2 soubory s historickými fotografiemi Šumic. Jedná
se o fotoknihy Pohled do historie Šumic od Zdeňka Opluštila a Kulturní dům ve fotografii od Vojtěcha Žampacha. Nejstarším dokumentem v
archivu je farní kronika z let 1857 – 1906.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi umožnili zapůjčení výše zmíněných dokumentů k jejich zpracování. Konkrétně Státnímu okresnímu
archivu v Uherském Hradišti v zastoupení panem ředitelem Mgr. Lukášem Čoupkem, PhD., dále panu Mgr. Petru Vrágovi, paní Jitce Velecké,
panu Petru Vaculínovi, panu Mgr. Jaroslavu Kročovi, P. Mgr. Janu Lisowskému a Arcibiskupství oloumouckému za udělení povolení ke
zveřejnění, paní Marii Petrkové a především panu starostovi Ing. Josefu Jančářovi a celému jeho týmu na obecním úřadě.
Stanislava Hasoňová

Denní stacionář nabízí své služby již 5 let
Do denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením dochází klienti ve věku od 16 do 60 let již pátým rokem. Stacionář se nachází v
areálu nemocnice s poliklinikou na sídlišti v Uherském Brodu a jeho provoz je zajištěn v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hodin. Služba umožňuje
klientům setkávání s vrstevníky v prostředí stacionáře,
kde je prostor k nejrůznějším aktivitám a činnostem,
při kterých dochází k upevňování a rozvíjení návyků
a dovedností jako např. vaření, pečení, zpívání,
malování, procházky, výlety.
K relaxaci a zklidnění mohou klienti využít klidovou
místnost, která je vybavená hrací plochou, masážním
křeslem a přístrojem na posílení rukou a nohou nebo
snoezelen s vodním lůžkem (relaxační a terapeutickou
místnost). Na druhou stranu služba rovněž pomáhá
pečujícím osobám, které tak mají možnost naplánovat
si svůj program, vyřídit záležitosti na úřadech,
nakoupit a občas si i odpočinout. Pokud máte
zájem získat o stacionáři bližší informace, můžete
navštívit naše webové stránky www.ssub.cz nebo nás
kontaktovat na telefonním čísle 732 266 684.
Bc. Vladimíra Pažitná, DiS.
vedoucí denního stacionáře
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Narozeninový úlovek
Ještě než zamrznou vody, stihnul si nadělit zatím největší
úlovek ke svým 20-tým narozeninám šumický gólman
a vášnivý rybář Michal Jiřík. Kapr byl uloven večer na
Kunovské tabuli v Ostrožské Nové Vsi dne 26. 10. 2016
a míry byly opravdu kapitální: 93 cm a 16,5 kg. Blahopřejeme!
rodina Jiříkova

Upozornění na
navýšení ročního
poplatku za televizní
kabelový rozvod
Zastupitelstvo obce Šumice na svém 11. zasedání dne 12. 12. 2016
schválilo navýšení ročního provozního účastnického poplatku za
televizní kabelový rozvod na 1.560 Kč včetně DPH. Důvodem je
zvýšení provozních nákladů.
Místní roční poplatek za odpad a psa zůstává nezměněn:
•

Poplatek za odpad 400 Kč/osoba

•

Poplatek za psa 100 Kč/pes, 2 a více psů 150 Kč/pes

Poplatky je možné platit od 1. 2. 2017 v hotovosti v kanceláři OÚ.
Druhou možností je úhrada poplatků převodem na bankovní účet
č. 4722721/0100, variabilní symbol uvádějte č.p.
Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2017.
obecní úřad
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Rybáři informují
Vážení sportovní rybáři, příznivci rybářského Petrova cechu a všichni, kdo máte rádi přírodu.
Chtěli bychom Vám popřát v nové roce 2017 všechno nejlepší, hodně zdraví, životních
úspěchů, poděkovat všem, kteří nás sponzorovali, jak finančně, tak věcnými dary a zároveň
stručně informovat o naší činnosti. V letošním roce jsme po stránce pracovní, kromě sečení
kolem rybníků, upravovali okolí hospodářské budovy, přítoky k rybníkům, zpevňovali
břehy a různé jiné práce. Uspořádali jsme rybářské závody a to 2x dětské, 2x pro dospělé, z
toho jedny podzimní nonstop 24 hodin za hojné účasti hlavně rybářů z jiných organizací.
Mrzí nás, že závody pořádáme hlavně pro naše členy, ale účast našich členů je velmi slabá a
přitom se závody pořádají hlavně k tomu, abychom mohli zabezpečit finanční prostředky pro
kvalitní zarybnění všech 3 rybníků. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se zúčastnili
pracovních úkolů a všem, kteří se starali o uspořádání rybářských závodů. Kromě vlastních
akcí jsme se sponzorsky podíleli na akcích jiných složek v naší obci. Podrobnější informace o
naší činnosti najdete na web. stránkách Spolku Jezera Šumice.
Lubomír Kramný, předseda spolku

Členská schůze Spolku Jezera Šumice bude 25.2.2017 v kavárně KD.

Všem moc děkujeme za veškerou podporu
v roce 2016

ŠŤASTNÉ A VESELÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH VÁM VŠEM PŘEJÍ DŘINKY.
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Vítání občánků
Vítání nových občánků v obřadní síni obecního úřadu v sobotu 10.12.2016
Pan starosta přivítal do naší obce 12 nových občánků. Jsou to tyto děti :
Filip Tlach, Viktorie Pomykalová, Teo Borýsek, Dominik Ďurďa, Michaela Zajícová, Lucie Burešová, Milan Šidlo, Vanesa Fojtíková, Petr
Kudela, František Velecký, Oldřich Juřeník, Viktor Pisklák.
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ČČK informuje
ČČK PLNÍ ZEJMÉNA TYTO ÚKOLY:
•

působí jako výlučně uznaná
pomocná organizace vojenské
zdravotnické služby,

•

angažuje se v oblasti civilní obrany
a ochrany obyvatelstva, poskytuje
pomoc v případech katastrof
a jiných mimořádných událostí,

•

poskytuje zdravotnické, záchranné,
sociální a další humanitární služby,

•

šíří znalost Ženevských úmluv,

•

vychovává občany k účasti na
plnění zdravotnických úkolů
a jeho složky úzce spolupracují
s poskytovateli zdravotních služeb.

PŮVOD ZNAKU
V roce 1863 mezinárodní konference,
která se sešla v Ženevě, aby hledala
prostředky
nápravy
nedostatků
zdravotnické služby armád v poli,
schválila identifikační znak Červeného
kříže na bílém poli jako rozeznávací
znak
pomocných
organizací
zabývajících se péčí o raněné.
V roce 1864 je přijata První Ženevská
konvence, znak Červeného kříže na
bílém poli byl uznán jako identifikační
znak
zdravotnických
služeb
ozbrojených sil.
Milí spoluobčané,
úvodem svého příspěvku jsem Vás chtěla
seznámit s hlavními principy ČČK a taky
něco z historie o původu znaku. A teď bych se
ráda vrátila k naší činnosti MS ČČK, co jsme
uskutečnili v průběhu posledních měsíců.
V měsíci září, při krajské soutěži Mladých
hasičů, naše členky zajišťovaly, na požádání,

zdravotnický
dozor
v terénu na hřišti TJ
v Šumicích. I přes
nepříznivé počasí soutěžilo
přes 100 dětí, naštěstí
žádná
vážná
zranění
nebyla, jenv průběhu
soutěže naše zdravotnice
ošetřovaly lehčí úraz.
V měsíci říjnu naše
pletařky zahájily společné
pletení obinadel a schází
se každý čtvrtek v zasedací
místnosti OÚ, hlavně
v těchto zimních měsících.
Že nezahálely ani doma,
svědčí o tom i to, že
k dnešnímu dni máme o 142 ks obinadel
více, celkem bylo upleteno 1.368 ks obinadel
a 8 párů ponožek. Všem pletařkám upřímně
děkujeme.
Začátkem listopadu jsme zajistili v přísálí
kulturního domu přednášku První pomoc
pro veřejnost. Jako každoročně, tak i letos,
jsme pozvali lektorku z Uh. Hradiště
p. Vavřiníkovou, která nás seznámila s
novinkami při poskytování první pomoci
při úrazech jak u dospělého člověka, tak i
u dětí a taky jak správně vyhodnotit situaci
a okamžitě reagovat tím nejvhodnějším
způsobem. Školícími tématy byla dopravní
nehoda, resuscitace, epilepsie, zlomeniny,
popáleniny, krvácení aj. Na závěr tohoto
školení si mohl každý občan vyzkoušet na
resuscitační loutce oživování - srdeční masáž
i v praxi.
Na 1. adventní neděli, společně s MS KDUČSL, jsme připravili pro děti již tradiční
Ježíškovu vánoční dílnu v kulturním
domě, kde si děti vlastnoručně vyráběly
ozdoby na stromeček za zvuku koled a vůni
výborného punče. Tentokrát si děti mohly
vyrobit dřevěné ozdůbky na stromeček,
mechové stromečky, ovečky pomocí vlny,
korálkové hvězdičky, adventní kalendáře aj.

Na průběhu a přípravě této akce pracoval
velký organizační tým v čele s Terezkou
Hovorkovou, která tyto dílničky každoročně
obměňuje.
Začátkem prosince jsme se zúčastnili již
tradičního Mikulášského jarmarku, kde jsme
prezentovali své oblíbené langoše, vánoční
cukroví, dětský punč i teplý čaj pro děti.
Všechny členky se ochotně zapojily a společně
jsme napekly přes 650 kousků cukroví v 65
balíčcích a 110 ks langošů s česnekem, sýrem,
nebo s kečupem. Pro velký zájem cenové
nabídky jsme měli brzy všechno vyprodáno.
Tato akce se moc líbila, protože nám všem
přiblížila atmosféru vánoc.
Nezapomínáme ani na svoje jubilantky.
V letošním roce jsme rozesílali 7 gratulací
k významnému životnímu jubileu.
A na závěr bych chtěla poděkovat našim
členkám za spolupráci a pomoc a Vám
spoluobčanům za přízeň a podporu a popřát
všem radostné Vánoce a hodně otevřených
srdcí, aby tam mohla vstoupit láska, víra
a naděje, která srdíčko Vám vždycky zahřeje.
Anna Kutnarová
předsedkyně MS ČČK v Šumicích
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Nové kontejnery na elektrozařízení
a baterie v Šumicích
Červené kontejnery společnosti Asekol na sběr drobného
vyřazeného elektrozařízení a baterií jsou nyní našim občanům
k dispozici na těchto místech:
•

parkoviště za Jednotou

•

u hřbitova

Do kontejnerů nepatří: zářivky a úsporky, tonery a velké
domácí spotřebiče včetně televizí a počítačových monitorů
(odevzdejte zdarma na sběrný dvůr)
Kontejnery usnadní občanům odevzdávání vysloužilých
spotřebičů v blízkosti jejich bydliště.
Až 75 % drobného elektrozařízení po ukončení životnosti
končí ve směsném komunálním odpadu. Tento materiál lze
přitom využít a recyklovat stejně jako např. plast, sklo a papír
– pomozte nám to napravit!
Za každé sebrané kilo materiálu z červených kontejnerů
současně přispějete 1 Kč na podporu handicapovaných
spoluobčanů - Nadačnímu fondu Rovná šance.
V celé České republice občané aktuálně využívají již 2.411 ks
červených kontejnerů a další přibývají - děkujeme Vám za
podporu a sběr!
Více na: www.asekol.cz nebo www.cervenekontejnery.cz
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Nařízení obce Šumice č. 2/2016
Dne 12.12.2016 nabylo účinnosti Nařízení obce Šumice č. 2/20216, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového
prodeje. Toto nařízení současně ruší Nařízení obce č. 1/2015, tržní řád, ze dne 16.4.2015.
V platném nařízení jsou stanovena místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu k tomutu účelu určenou, pravidla
prodeje, dobu prodeje a zakázané druhy prodeje a poskytování služeb.
Platná nařízení obce a obecně závazné vyhlášky obce naleznete na webových stránkách www.sumice.cz.
obecní úřad

Čas adventní v mateřské škole
Měsíc prosinec patřil v mateřské škole
krásnému předvánočnímu adventnímu času.
Snad každý z nás považuje Vánoce za jedny
z nejkrásnějších svátků v roce. Už od dětství
vzbuzují kouzlo tajemství a očekávání. I v
naší mateřské škole se snažíme s dětmi prožít
adventní období tak, abychom si čekání na
Ježíška zpříjemnili společnými zážitky.
Ještě před příchodem adventu přišly za námi
do školky děti z první třídy se svou paní
učitelkou. Paní kuchařky připravily dobrou
svačinku, naše děti i prvňáčci si vzájemně
ukázali, co se naučili a taky zbyla chvilka času
na společnou hru.
První adventní týden byl ve znamení

výzdoby. Všichni měli plné ruce práce. Paní
učitelky s tetou připravovaly výzdobu oken,
třídy, terasy a chystaly výrobky na vánoční
jarmark. Děti kreslily, stříhaly a lepily, učily
se básničky a písničky, aby se společně těšily
na návštěvu Mikuláše, anděla a rozpustilé
čertíky. Za jejich snahu obdaroval opravdický
Mikuláš hodné děti balíčkem dobrot, za
který děti nezapomněly hezky poděkovat.
Poděkování patří i šumickým včelařům za
moc dobré perníčky.
Další dny adventu patřily přípravě na vánoční
nadílku ve školce. Děti pomáhaly paní
učitelce se zdobením stromečku, poslouchaly
koledy a vánoční písničky. Odměnou pro děti

je příchod Ježíška. Po zazvonění zvonečku
přišly děti k ozdobenému a rozsvícenému
stromečku a našly pod ním spoustu dárků na
hraní ve školce.
Čas adventu nám rychle uběhl. Když děti
otevíraly poslední okýnka v adventním
kalendáři, věděli, že to nejkrásnější je čeká
doma s rodiči.
Přeji Vám jménem dětí a zaměstnanců
mateřské školky šťastné a klidné prožití
vánočních svátků a v novém roce štěstí,
zdraví a rodinnou pohodu.
Jitka Velecká

Myslivci informují
Nástup zimního období patří pro myslivce k nejnáročnějšímu období z celoroční činnosti. Je zapotřebí zajistit krmivo a léčebné směsi, kterými
zvěř přikrmujeme v zimním období, v době jejího strádání. Nespoléháme na to, že v posledních letech byly zimy mírné a zvěř měla dostatek
potravy z přírodních zdrojů. Na tuto situaci musíme být bezprostředně připraveni.
Ke konci roku se věnujeme také odstřelu zvěře a to do takové míry, jenž nám zákon a možnosti umožňují. Myslivost jako taková není jenom
odstřel zvěře. Je to celoroční práce, která prospívá naší přírodě.
Ve zprávě o naší činnosti nelze opomenout slavnostní mši svatou na oslavu svatého Huberta. V říjnu se v Šumicích v kostele sešli kromě
místních členů a místních farníků také pozvaní hosté z okolních společenství. Mši svatou sloužil novokněz Otec Tomáš z Uherského Brodu.
Celou mši provázeli zpěváci a trubači, kteří vytvořili tu pravou mysliveckou atmosféru v našem kostele. I v příštích letech bychom chtěli s
oslavami svatého Huberta v šumickém kostele pokračovat.
Blíží se konec roku. Je to čas vzpomínek, bilancování a přání. Chtěl bych Vám, drazí spoluobčané, jménem MS Niva Šumice popřát krásné a
spokojené svátky vánoční a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti ve vašem osobním životě.
Václav Slíva, člen MS Niva
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Vánoce bez požárů
I přes tento krásný čas bychom si měli uvědomit všechna rizika,
která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy
jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce,
čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, které
snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů
rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.
Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se
s ní mělo zacházet.
•

velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně
kupujete.

•

správně vybírejte i svíčky na věnec.

•

zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli.

•

svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce
bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např.
chvojím adventního věnce).

•

•

svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko
záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku
nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení
bytu.

•

rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící
svíčku převrhnout.

•

zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo
jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru.

•

zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru,
je třeba zachovat chladnou hlavu. Nezapomeňte, že lidské zdraví
je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný
požár uhasit za každou cenu sami.
OSH Uherské Hradiště, tel. 572 55 24 34, www.osh-uh.net

riziko, že nám věnec vzplane, je velké.

Potřebujete pomoc pro nemocného člena
rodiny? Jste sociálně slabá rodina a nevíte si
rady? Potřebujete doučování pro své děti? Hrozí
Vám exekuce? Obraďte se na charitu!
matrace,
invalidní
vozíky,
oxygenátory, dávkovač léků, injekční
pumpa, enterální pumpa (dávkovač
výživy), infuzní pumpa, rolátory,
toaletní židle, chodítka, atd.

Oblastní charita Uherský Brod nabízí
občanům, kromě tradičních sociálních
služeb (viz internetový odkaz níže) také
služby, které provozuje a zajišťuje nad
rámec zákona o sociálních službách:
•

Centrum potravinové a materiální
pomoci - potravinová a materiální
pomoc pro sociálně slabé rodiny
a jednotlivce, úhrada obědů pro
děti, úhrada za pobyt v internátě,
školní pomůcky, oblečení, vybavení
domácností,
sbírková
činnost,
Tříkrálová
sbírka,
humanitární
činnost, atd.

•

Domácí zdravotní péče - hradí
zdravotní pojišťovny na základě
indikace od lékaře

•

Domácí hospicová péče - pomáháme
nevyléčitelně
nemocným
lidem
kvalitně žít

•

•
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Dobrovolnictví – např. doučování dětí
ze sociálně slabých rodin, doprovázení,
návštěvy klientů, předčítání, společná
modlitba, povídání, tvoření a jiné
formy aktivizace
Půjčovna
zdravotních
a
kompenzačních pomůcek – elektrické
polohovací postele, antidekubitní

•

Převoz vozíčkářů speciálně upraveným
vozidlem – zavezeme k lékaři, na
úřady, apod.

•

Kuchyň s jídelnou, dovoz stravy –
obědy vaříme a dovážíme každý den,
tzn. 365 dnů v roce

•

Pedikúra – péče o nohy a o jejich
zdraví, poskytují vyškolené pedikérky

•

Poradenství v obcích - široké sociální
poradenství poskytované v budově
OÚ, vč. dluhového poradenství,
poradíme na co máte nárok, co se jak
hradí, kam se obrátit

•

Pomoc při mimořádných událostech
– jsme součástí Integrovaného
záchranného systému ZK

•

Spolupráce s vysokými a středními
školami – bezplatné studijní a odborné
praxe, stáže, exkurze, spolupráce při
řešení závěrečných prací (Bc., Mgr.)

•

Zaměstnávání občanů na veřejně
prospěšné práce – cílem je umožnit
uchazečům o zaměstnání obtížně

umístitelným na trhu práce pracovat
v době, kdy nemohou najít standardní
práci
•

Probační a mediační služba –
nabízíme
odsouzeným
možnost
odpracovat si svůj trest, neboli vlastní
aktivitou odčinit své trestné jednání.
Úspěšně vykonané obecně prospěšné
práce (OPP) přinášejí prospěch jak
společnosti, tak odsouzenému, který
v případě vykonaných OPP pokračuje
ve svém životě s „čistým štítem“

Podrobné informace o Oblastní charitě
Uherský Brod:
http://www.uhbrod.charita.cz
Kontakt:
Ludmila Bartošová
vedoucí Charitního domu
tel. č. 724 651 259
ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz
Jarmila Kubáňová, DiS.
sociální pracovnice
tel. č. 739 547 626
jarmila.kubanova@uhbrod.charita.cz
tel. č. na zařízení: 724 651 341

Zpráva o činnosti tenisového oddílu
Když slunce začne na jaře vysoušet povrch
kurtů, je to signál k přípravě na nadcházející
sezonu. Kromě těch běžných přípravných
prací jsme instalovali na kurt č.2 nové
postřikovací hlavice, kurt č.3 jsme posunuli o
1,5 m od plotu sběrného dvora, čímž se zvýšila
herní pohoda a snížilo nebezpečí úrazu.
Rekonstrukcí také prošla střecha na naší
klubovně. Za ta léta už byla děravá a do
klubovny zatékalo. Výměnu šindelové krytiny
za plechovou nám provedla firma Střechy
Žampach a syn v krátké době a vysoké kvalitě.
Za to jí patří náš dík. Pak klubovnu vymaloval
Josef Janíček.
Dalším úkolem bylo zlepšit zavlažování
kurtů. V letošním roce jsme instalovali nádrž
na vodu o obsahu 800 litrů. Další práce jako

je zakoupení čerpadla a instalace nás čekají v
příštím roce.
Tenisový oddíl se snaží uspořádat několik
turnajů rekreačního charakteru. V červnu se
hraje turnaj pro členy tenisového oddílu.
V červenci pořádáme turnaj mezinárodní
pro starší hráče Šumice Open 120+ ve
čtyřhrách. 120 v názvu znamená, že součet
roků spoluhráčů musí být nejméně 120.
Tohoto turnaje se zúčastnili hráči jak domácí
tak i z Bojkovic, Slavkova, Dolního Němčí,
Lhotky, Trenčanské Turné. Na oplátku se
zase naši hráči zúčastnili podobných turnajů
v Bojkovicích a slovenském Bánově.
Týden před šumickými hody pořádáme
už tradiční turnaj o pohár starosty Šumic.

Turnaj je to náročný už tím, že je rozložen
na 2 dny. Jeden den se hrají dvouhry a druhý
čtyřhry.
Na závěr sezóny pořádáme burčákový turnaj
pro pobavení.
Další činnost tenisového oddílu
Každoročně při příležitosti mezinárodního
dne dětí pořádá TO ve spolupráci
s Červeným křížem pěknou akci s názvem
Ferdovo sportovní odpoledne. Děti soutěží
v 15 sportovních disciplínách a po úspěšném
zvládnutí na ně čeká odměna v podobě
špekáčku, zmrzliny, dárkového balíčku a
skákacího hradu. Tuto akci bychom nemohli
uspořádat bez finanční a materiální pomoci
našich sponzorů, za to jim patří velký dík.
Tenisová přípravka
Naši tenisový trenéři Pavel Běťák a Vladimír
Kalous každoročně pořádají tenisový kurs
dětí, kde jim ochotně a rádi předávají své
dlouholeté zkušenosti. Letošního kurzu se
zúčastňovalo 24 žáků.
Je to dobrý pocit, vidět jak je hra baví a
jak se v ní zlepšují. V červnu jsme pro tyto
malé tenisty uspořádali turnaj, kde si mohli
ověřit své tenisové schopnosti v opravdových
zápasech.
Aktuální dění a fotografie můžete najít na
webu www.tenisovyoddil.cz.
Vladimír Kalous

13

Přípravka Šumice

I naši nejmladší fotbalisté mají za sebou podzimní část sezóny, kde ukázali, co umějí a odehráli 11těžkých utkání se 4 výhrami, 1 remízou a 6
prohrami, s celkovým skóre 49:38. V zápasech dáváme postupně příležitost mladším dětem, pro které je první fotbalový zápas v dresu velkým
zážitkem a povzbuzením do dalších fotbalových let.
Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat spolku Besedníci za sponzorský dar na koupi nových dresů a rodičům za kladný přístup k nejmladším
fotbalovým nadějím.
Branky na podzim:
1.
2.
3.
4.

Synčák Lukáš - 20
Zahálka Jan - 9
Koktavý Ondřej - 8
Synčák Šimon - 7

5.
6.
7.
8.

Slabiňák Lukáš - 5
Pummer David - 4
Zuborňák Alex - 2
Ševčík Ondřej - 1

Pavel Helbich, trenér

Shrnutí fotbalové sezóny
Vstup do sezóny se nám vůbec nepodařil. Jako první utkání jsme sehráli pohárový zápas ve Strání B, kde jsme remizovali a následně na penalty
prohráli. Naopak vstup do podzimní sezóny se nám podařil. V prvním zápase, který jsme odehráli doma, jsme zvítězili 1: 0 a následně se nám
podařilo zvítězit i na venkovním hřišti v Březové.
Tyhle dvě vítězství nás dostaly na první místo tabulky, kde jsme se drželi po celou podzimní část sezóny.
Naše skóre po podzimní části sezóny: ze 14 zápasů 11 vítězství, 1 remíza, 2 prohry. A aktivní skóre 51:23. Náš celkový součet je 34 bodů, což
nám činí náskok 8 bodů na naše soupeře.
Naším nejúspěšnějším střelcem je Standa
Pilka s 12 góly.
V
přípravném
období
nás
čeká
5 přátelských utkání a kondiční soustředění
v Luhačovicích.
Pokud absolvujeme zimní přípravu v co
největším počtu, tak jako doposud, věřím,
že bude v našich silách udržet první příčku v
okresním přeboru.
Jako největší plus je, že náš tým tvoří
odchovanci, kteří prošli klubem od žáčků,
a nebo mají blízký vztah k obci Šumice.
Velké DÍK patří i našim fanouškům
a lidem ve vedení klubu, kteří nás společně
podporují.
Martin Zicha, trenér
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Šumický dorost obhájil loňský triumf a podruhé
za sebou získal titul vítěze okresního přeboru
Významného úspěchu dosáhli dorostenci
Šumic, když po úspěšném ročníku 2014-2015
dokázali obhájit titul okresního šampiona
i v sezoně 2015-2016. Po suverénním
vítězství ve skupině „B“ okresního přeboru
dorostu dokázali ve finálovém dvojzápase
porazit vítěze sk. „A“ družstvo Nedakonic.
Po vítězství 5:4 na hřišti v Nedakonicích
stačila k zisku titulu i domácí prohra 2:3. O
zasloužený úspěch se podělili hráči Mlčúch
Jakub, Brostík Marek, Hřib Daniel, Dvořák
Cyril, Pančocha Josef – kapitán, Zálešák Filip,
Ondřej Václav, Šmíd Marek, Urbánek Libor,
Sommer Pavel, Račický Lukáš, Tóth Milan,

Gášek Dominik, Machala Lukáš, Dvořák
David, Hauerland Daniel, Šidlo Vlastimil.
Trenér Petr Ondřej, vedoucí mužstva Ing.
Vlastimil Hudeček.
Po odehrané podzimní části soutěžního
ročníku 2016-2017 kralují šumičtí dorostenci
opět okresnímu dorostu se ziskem 36 b. z
dosud 13 odehraných zápasů, při skóre 60:13.
Jedinou porážku jsme utrpěli na domácím
hřišti s Boršicemi 0:2. Po celý podzim jsme
se potýkali s nedostatkem hráčů, který je
způsoben jednak odchodem dorostenců
do „A“ mužstva a jednak početně slabšími

ročníky v žákovské kategorii, kteří by je
měli nahradit. A tak i v důsledku zranění
jsme některé zápasy ani neodehráli v plném
počtu 11 hráčů. Ti, kteří odehráli zápasy bez
zbytečných absencí zaslouží naše uznání za
obětavý přístup a odpovědnost vůči kolektivu.
Ti, jejichž přístup k tréninkům i zápasům byl
slabší musí v jarní části svým spoluhráčům
výrazněji pomoci. Jen tak budeme připraveni
dovršit úspěšně i ročník 2016-2017 a případně
získat mistrovský hattrick.
Ing. Vlastimil Hudeček

TJ ŠUMICE /dorost/ Vítěz okresního přeboru 2015-2016

Horní řada zleva: Ing.Hudeček Vlastimil – vedoucí mužstva, Mlčúch Jakub, Brostík Marek, Hřib Daniel, Dvořák Cyril, Pančocha Josef – kapitán,
Zálešák Filip, Ondřej Václav, Šmíd Marek, Urbánek Libor, Ondřej Petr – trenér.
Dolní řada zleva:, Sommer Pavel, Račický Lukáš, Tóth Milan, Gášek Dominik, Machala Lukáš, Dvořák David, Hauerland Daniel, Šidlo Vlastimil.

Zpráva TJ Šumice
Fotbalový oddíl TJ Šumice zažil v letošním roce jednu z nejúspěšnějších sezón v posledních letech. Družstva mužů i dorostenců vedou po
podzimu tabulky okresních přeborů, družstvo žáků už taky získává vítězství a body, úspěšně si vede i přípravka. Všem členům výboru, trenérům
i vedoucím družstev bych chtěl poděkovat za jejich obětavou činnost a všem popřát klidné prožití svátků vánočních a hodně úspěchů a zdraví
v příštím roce.
Petr Hřib, předseda TJ
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Vánoční jarmark

