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Železnice, rušení přejezdu, nový
přechod a jízdní řád
Železniční trať půlí obec Šumice již více
než 130 let. Železnice naši obec nejenom
polohově rozděluje na dvě poloviny, ale také
významně ovlivňuje život v obci. O historii
železniční tratě se dočteme ve Wikipedii:
Vlárská dráha je tradiční označení pro
železniční trať Brno - Veselí nad Moravou Vlárský průsmyk - Trenčianska Teplá o délce
179 km, která je dnes v jízdním řádu pro
cestující rozdělená mezi traťové oddíly SŽDC
číslo 340 (Brno - Uherské Hradiště) a číslo 341
(Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský
průsmyk) v Česku a traťový oddíl ŽSR číslo
123 na Slovensku. Nazývá se podle řeky Vláry,
podél níž je vedena její koncová část. Na jiných
místech vede trať údolím Litavy, Kyjovky nebo
Olšavy. Vlárská dráha byla vybudována v pěti
etapách od 1. dubna 1883 do 28. října 1888.

tiráž

Šumická veřejnost již byla informována o
návrhu Správy železniční dopravní cesty
oblastního ředitelství Olomouc (SŽDC)
na zrušení železničního přejezdu P7982
uprostřed obce, u mlýna. Popíšu úřednický
mechanizmus, jak takové zrušení železničního
přejezdu probíhá. Správa železniční dopravní
cesty je státní organizace, která spravuje v
ČR asi 9500 km železničních tratí a 8000
železničních přejezdů. SŽDC má snahu
počet železničních přejezdů snižovat. Drážní
úřad jako drážní správní úřad provádí státní
dozor na drahách a kontroluje také železniční
přejezdy. V červnu 2016 kontroloval všechny
železniční přejezdy v Šumicích a své návrhy
na opatření přenesl na Správu železniční
dopravní cesty. SŽDC požádala Obec Šumice
o odstranění stromů, které se nachází na
obecních pozemcích a brání výhledu řidičům
motorových vozidel přejíždějících železniční
trať. Proto obec odstranila lípy u železničního
přejezdu u mlýna. Jiný úředník SŽDC na
základě stejného protokolu Drážního úřadu
nařídil v lednu 2017 příslušnému správnímu
silničnímu úřadu zrušení železničního
přejezdu u mlýna. Podle zákona o pozemních
komunikacích je správním silničním úřadem
na místních komunikacích místní obecní
úřad. Proto ze zákona železniční přejezd u
mlýna, kdy dráha kříží místní komunikace,
může zrušit jenom Obecní úřad Šumice.
Obec Šumice je účastníkem správního řízení
a se zrušením přejezdu nesouhlasí. Obecní
zastupitelstvo schválilo usnesení, v kterém
vyjadřuje nesouhlas se zrušením železničního

přejezdu u mlýna. Obecní úřad Šumice,
jako správní silniční úřad, stanovisko Obce
Šumice musí a bude respektovat a železniční
přejezd nezruší. OÚ vydá ve svém rozhodnutí
zamítavé stanovisko. Vše ale není tak
jednoduché, jak se zdá. Obecní úřad zastupuje
státní správu a musí se řídit zákony a jinými
předpisy. Rozhodnutí, která OÚ vydává,
musí splňovat nejenom formu, ale i obsah,
které nařizuje Správní řád. Odůvodnění
rozhodnutí musí být přezkoumatelné.
Dá se předpokládat, že SŽDC se proti
zamítavému stanovisku OÚ odvolá. Já ani
nemohu předjímat, že žádost SŽDC zamítnu.
Nemohu dopředu oznamovat, jak jako
úředník státní správy rozhodnu. Také jsem
současně starosta, představitel samosprávy.
Formuluji stanoviska samosprávy k věci,
kterou budu rozhodovat jako úředník v
přenesené působnosti státní správy. To je
po právní stránce schizofrenie! Takový je ale
náš český kombinovaný systém samosprávy
a státní správy. Obecní úřad Šumice se
svým zamítavým rozhodnutím stane tím,
kdo ponese odpovědnost za bezpečnost
železničního přejezdu, který nevyhovuje
požadavkům bezpečnosti, na které poukázal
Drážní úřad a SŽDC. A nebude to jenom
nějaká formální odpovědnost, řada kauz
končívá před soudem a ten v případě
nehody a žaloby posuzuje trestně-právní
odpovědnost všech zúčastněných osob. Soud
bude posuzovat odpovědnost správního
silničního úřadu, dopravních projektantů,
ale i obecních zastupitelů, kteří provozování
konkrétního a možná i nebezpečného
přejezdu vyžadovali.
Obec Šumice stále usiluje o zřízení
železničního přechodu pro pěší rozšířením
stávajícího železničního přejezdu P7983 v
trase plánovaného chodníku z ulice Nade
Mlýnem do ulice Pod Močidly. Původní
plán na společnou realizaci v červnu 2017 a
finanční spoluúčast ze strany SŽDC Olomouc
se nekoná, protože SŽDC spolufinancování
přechodu zamítla. Naději na dotační
financování ale máme. Ještě letos podáme
žádost na Státní fond dopravní infrastruktury
a celý projekt včetně navazujících chodníků
budeme uplatňovat v rámci výzvy pod názvem
KŘÍŽENÍ CHODNÍKŮ A NADŘAZENÉ
KOMUNIKACE v obci ŠUMICE. Dotace
85%.

V měsících leden až březen letošního roku
proběhla masivní kampaň občanů a starostů
z mikroregionu Bojkovsko, která kritizovala
grafikon současného jízdního řádu na trati č.
341 a zejména nevyhovující koordinaci dvou
dopravních segmentů, rychlíkové a regionální
vlakové dopravy. Do kampaně se zapojil také
šumický poslanec Parlamentu PS ČR Ing.
Ludvík Hovorka, který interpeloval předsedu
vlády, ministra dopravy a generálního ředitel
SŽDC. Na dopis, který jsem adresoval
ministru dopravy Ing. Danu Ťokovi, mě
odpověděl náměstek ministra Ing. Ladislav
Němec. Z dvoustránkové odpovědi vyjímám
závěr dopisu:
Lze shrnout, že zajištění dopravní obslužnosti
Zlínského kraje je také z pohledu Ministerstva
dopravy zásadní otázkou. Tato otázka zásadně
není postavena tak, zda infrastrukturu budou
používat vlaky Luhačovice – Praha objednané
našim úřadem nebo vlaky regionální, ale jde o
optimální spojení obou přepravních segmentů
do fungujícího systému. Právě o to jde i
Ministerstvu dopravy, neboť vlaky a autobusy
by měly tvořit jeden provázaný systém s
dobrými návaznostmi. Věřím, že i na trati
341 se toho ve spolupráci se Zlínským krajem
podaří dosáhnout. S pozdravem Ladislav
Němec, náměstek ministra dopravy.
Kromě občanů cestujících vlakovou
dopravou, starostů, poslanců parlamentu
ČR, se do kampaně zapojily regionální i
celostátní media. Česká televize odvysílala
v hlavním zpravodajství TN v sobotu 11.
května 2017 výbornou reportáž redaktora
Josefa Kvasničky. Takový masivní tlak na
Ministerstvo dopravy a Zlínský kraj přinesl
výsledky. Od 15. června 2017 bude přestupní
stanicí mezi rychlíkovými a osobními spoji
stanice Uherský Brod. Dále nás v dopise
ze dne 12.04.2017 informuje náměstek
hejtmana Zlínského kraje Ing. Pavel Botek, že
s platností od prosince 2017 bude nově řešena
koncepce regionální dopravy na tratích 340 a
341 v návaznosti na dálkovou dopravu PrahaLuhačovice.
Můžeme konstatovat, že úsilí všech se
nakonec vyplatilo a úředníci museli jízdní řád
opravit. Věřím, že představitelé Ministerstva
dopravy a Zlínského kraje mají stejný cíl, jako
naši občané cestující hromadnou dopravou.
Spokojené cestující, kterých bude v hromadné
dopravě přibývat a ne naopak.
Josef Jančář, starosta

Adresa redakce: Šumický zpravodaj, Obecní úřad Šumice, Šumice 400, 687 31 Email na redakci: zpravodaj@sumice.cz
Redakční rada: Lubomír Borýsek, Josef Jančář, Jitka Zahálková, Ondřej Kalous
Sazba a grafická úprava: Lubomír Borýsek Vydavatel: Obec Šumice, Šumice 400, IČ: 00291404 Online zpravodaj: www.sumice.cz
Foto na titulní straně a fotogalerii: Josef Jančář Foto na zadní straně: Markéta Čechová
Počet výtisků: 540ks Četnost vydávání: občasník Registrační číslo: MK ČR E 18329 Den vydání: 3.5.2017
Obec Šumice neodpovídá za obsah článků. Za ty odpovídá jejich autor. Články neprošly jazykovou korekturou. Periodický tisk územního samosprávného celku.

3

Kabelová televize obce Šumice
Obec Šumice pořídila a provozuje kabelovou
televizi od roku 1997. Budování kabelové
televize bylo spojeno s obdobím provádění
celoplošné kabelové telefonní sítě v obci a
probíhalo v letech 1996 až 1998. Kabelová
televize byla pořízena za 2 mil. Kč. Další
významnou investicí bylo rozšíření napájecí
sítě KT a její technické zhodnocení v roce
2013 za 0,5 mil. Kč.
Síť obecní KT má celkem 26 napájecích bodů
elektrické energie.
Každoročně obec investuje do oprav a
technické výbavy KT další desítky tisíc
Kč. Investice do technického vybavení
je vyžadována zejména změnami norem
pro vysílání. Praktickými dopady nových
vysílacích technologií je skutečnost, že
televizní přijímače, které nemají výbavu
na příjem televizního signálu ve vysokém
stupni rozlišení HD, nejsou schopné některé
televizní programy naší KT přijímat.
Technický pokrok nezastavíme a lamentovat
nad tím nemá cenu. Jediná cesta je, pořídit
si v budoucnu nový televizní přijímač pro
příjem vysílání ve vysokém stupni rozlišení
HD. Pro Obec Šumice provozuje kabelovou
televizi společnost CABTEL mont Zlín s.r.o.
Poruchy kabelové televize se hlásí na OÚ tel.
572 691 206 nebo na obecní web.
Jednorázový účastnický poplatek za přípojku
KT je 4.200 Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce Šumice schválilo na svém
jednání 12.12.2016 výši ročního účastnického
poplatku na 1.560 Kč.
ROZBOR NÁKLADŮ KABELOVÉ
TELEVIZE
Plánované náklady Obce Šumice na provoz
KT v roce 2017: 622.000 Kč

Z toho: poplatky za příjem programů: 368.004
Kč, autorské poplatky: 90.318 Kč, el. energie:
68.049 Kč, provoz kabel. televize: 95.629 Kč
celkem plán roku 2017: 622.000 Kč
Z plánovaných nákladů na provoz KT
vyplývá náklad na jednoho účastníka:
Náklad na účastnický poplatek celkem:
154 Kč/úč./měsíc
Z toho měsíční účastnický poplatek:
130 Kč/úč./měsíc
Z toho ztráta - měsíčně doplácí obec:
24 Kč/úč./měsíc
Měsíční poplatky za licence televizních
programů, autorské poplatky a energie
Poplatek za 1 účastníka KT/měsíc:
1. Eurosport		
16,20 Kč
2. NOVA sport		
16,90 Kč
3. Discovery		
11,50 Kč
4. Animal Planet		
10,40 Kč
5. CNN			
4,20 Kč
6. FILM +		
12,00 Kč
7. NOVA Cinema 		
4,80 Kč
8. Skupina PRIMA		
12,00 Kč
9. Markíza International
3,00 Kč
Celkem za licence měsíčně: 91,00 Kč
Za autorské poplatky:
22,00 Kč
Za elektrickou energii.
17,00 Kč
Celkem za tři položky:
130,00 Kč
Autorské poplatky za díla platíme
5 organizacím: OSA, DILIA, INTERGRAM,
OÁZA, OOA-S. Ročně celkem 90.318 Kč.

Závěr
Měsíční účastnický poplatek 130 Kč pokryje
náklady za licence, autorské poplatky a
energie. Roční náklady za provoz kabelové
televize ve výši 95.629 Kč hradí Obec Šumice.
V současné době obecní KT nabízí 41 TV
programů. TV programy jsou nabízeny v
blocích.
Skupina ČT: ČT1, ČT2, ČT 24, ČT SPORT,
ČT D
Skupina NOVA: NOVA, N CINEMA,N
ACTION, NOVA 2,N GOLD, NOVA SPORT
Skupina PRIMA: PRIMA, P COOL, P LOVE,
P ZOOM, P MAX, P COMEDY
Skupina BARANDOV: BARANDOV TV, B
PLUS, KINO B, B FAMILY
Skupina STV: STV 1, STV 2, TA3
Skupina JOJ: TV JOJ, TV JOJ PLUS, JOJ
FAMILY
Skupina hudební: ÓČKO, ÓČKO GOLD,
ŠLÁGR TV, REBEL, RELAX
Ostatní TV: TV NOE, TVS, MARKÍZA
INTERNATIONAL, FILM+, EUROSPORT
CZ, DISCOVERY Chanel, ANIMAL Planet,
CNN Inernational
Pokud se objeví TV program např. TV
MŃAU nebo 02 SPORT, jedná se o reklamní
vysílání, které majitel TV poskytne do sítě
zdarma s cílem nalákat zákazníky. Po čase svůj
TV program z vysílání stáhne, provozovatel
kabelové televize nemá technicky na takové
reklamní akce vliv.
Josef Jančář, starosta

Víkend otevřených památkových domků
I letos připravuje Region Slovácko akci s názvem „VÍKEND OTEVŘENÝCH PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ NA UHERSKOHRADIŠŤSKU
A UHERSKOBRODSKU“, která proběhne ve dnech 3. – 4. června 2017. Památkové domky, objekty lidového stavitelství a regionální muzea
budou veřejnosti zpřístupněny od 9 do 17 hod., aniž by byla třeba předchozí rezervace.
Ze šumických objektů se účastní Šerkova usedlost, Trchalíkova usedlost a Šumické muzeum.
Pro bližší informace sledujte http://www.slovacko.cz.

Splatnost místních poplatků
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za odpad, kabelovou televizi a psa na rok 2017, že poplatky jsou splatné do 30. 6. 2017.
Výše poplatku za:
•

odvoz odpadu - 400 Kč/osoba

•

kabelovou televizi - 1560 Kč

•

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

Poplatky je možné zaplatit denně v pokladně OÚ a nebo na účet obce: 4722721/0100, variabilní symbol uvádějte č.p.
OÚ
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Podpora sociálních služeb a spolků v Šumicích
Obec Šumice podporuje finančně činnost spolků. Spolky musí
své hospodaření řádně evidovat a vykazovat. Ty spolky, které od
obce přijímají dotace nad 20.000 Kč, musí s Obcí Šumice uzavírat
veřejnoprávní smlouvy a přijaté finanční prostředky vždy na konci
roku řádně proúčtovat.

15.000 Kč - Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Šumice

Obec Šumice každoročně vkládá finanční prostředky do sociálních
služeb. Je to jednak přímá podpora charitativních organizací a také
financování obecního sociálního programu. Stát, který financuje
sociální služby, nutí kraje, aby síť sociálních služeb financovaných
státem, kraji a obcemi redukoval na ty potřebné, ostatní služby ať se
o sebe postarají jinak. Po obcích kraje požadují stále větší spoluúčast
na financování organizací poskytujících sociální služby. Uvádím zde
přehled a strukturu nákladů roku 2016 v oblasti sociálních služeb.
Jsou zde zahrnuté i finanční výnosy z vánočního benefičního koncertu
65.000 Kč.

15.000 Kč - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Šumice

Obec Šumice přispívá na sociální služby a charitativní organizace:

15.000 Kč - Oblastní spolek ČČK

40.000 Kč - Oblastní charita Uherský Brod

Příspěvky spolkům v roce 2017:
15.000 Kč - Tenisový oddíl Šumice

10.000 Kč - Domov pro seniory Nezdenice

30.000 Kč - Český svaz včelařů Šumice z.s.

20.000 Kč - Domov pro zdravotně postižené Uherský Brod

30.000Kč - Klub seniorů Šumice

20.000 Kč - Nadace pro transplantaci kostní dřeně Plzeň

50.000 Kč - Myslivecký spolek Niva, z.s.

22.000 Kč - Děti z vybrané rodiny

50.000 Kč - Spolek Rybníkářství Jezera Šumice

10.000 Kč - Nadace Dobrý anděl Praha

50.000 Kč - SH ČMS – SDH Šumice
63.000 Kč - Folklorní soubor Světlovan, DFS Dřinky
130.000 Kč - TJ Šumice z.s. kopaná

22.000 Kč - dotace nájemného sociálně slabým
6.000 Kč - malé dary
150.000 Kč - Příspěvky na charitu celkem

47.000 Kč - pěvecké sbory, kroje
130.000 Kč - nákup cimbálu

Obec Šumice přispěla jubilantům v roce 2016: 36.000 Kč

640.000 Kč - Přímá finanční podpora spolků celkem

Příspěvek při narození dítěte v roce 2016 celkem: 48.000 Kč

Na provoz zásahové jednotky hasičů platí obec ročně 85.000 Kč.

Josef Jančář, starosta

Pozor na zloděje!
spíš ale zloději, vloupali násilím do rodinného
domku v době, kdy jeho majitelka sledovala
televizi a muselo být zřejmé, že je doma. To
svědčí o jejich velké drzosti, která bohužel
nemusí pokaždé skončit jenom krádeží.
Alarmující je, že podobných krádeží
spojených s vloupáním do obydlených a
uzamčených rodinných domů se stalo v
posledním týdnu v okolních obcích několik.
Podobně v Záhorovicích zloděje neodradilo
světlo v patře rodinného domu a vykradli
sklep a přízemí. Majitelé byli doma. Podobné
loupeže, kterých v našem okolí přibývá,
mohou být v případě kontaktu pro okrádané
velmi nebezpečné. Policie nedoporučuje
přehnané hrdinství. Zloději se pohybují
po vesnicích motorovými vozidly, tipují si
vhodné objekty a nečekají na úplnou tmu.
Ani denní světlo je mnohdy neodradí.
Vyzýváme občany, aby byli ve střehu a
chránili si svůj majetek před zloději. Zvýšená
příhraniční a všeobecná kriminalita se
nevyhnula ani naší obci.
Nedávno byla na Dolním konci odcizena
zaparkovaná ŠKODA OCTAVIA, která se
zatím nenašla. V ulici Pod močidly bylo
vykradené neuzamčené dodávkové auto

zásilkové služby. „Profesionálně všímaví“
zloději z Brněnska projíždějící naší obcí
zavětřili snadný lup a v době, kdy řidič
předával zákazníkovi zboží, mu z otevřené
dodávky odcizili soukromé peníze a mobilní
telefon. Zloději byli vypátraní. Další drzá
a nebezpečná zlodějina se stala na Dolním
konci po Velikonocích. V podvečer se zloděj,

Zdálo se, že z jiného soudku bylo minulý
týden pondělní vloupání do mobilní buňky
na sběrovém dvoře obecního úřadu. Zloděj
sebral i tatranky a tak jsme se domnívali,
že se jedná o mladistvé zloděje, hledající
přechodné přístřeší a potraviny. Podobných
vloupaček do různých objektů v Šumicích
bylo v minulosti několik. Kamerový záznam
nám ale ukázal, že zloděj přijel autem a
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evidentně hledal cennější lup. Šest Laďových tatranek bylo jenom malou útěchou. Noční návštěvy sběrového dvora se bohužel opakují velmi
často.
Od začátku letošního roku eviduje Policie ČR v obci Šumice spáchání třinácti přestupků a dvou trestních činů.
Velitel Policie ČR ze služebny Bojkovice vyzývá občany ze Šumic ke spolupráci a hlášení případných poznatků o pohybu neznámých vozidel po
obci. Volejte číslo 158. Jedním z takových vozidel má být stříbrný vůz ŠKODA OCTAVIA s brněnskou SPZ, který policie spojuje s vloupačkami
do rodinných domů.
Na stránkách Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje jsou dobré rady a videoklipy mimo jiné o prevenci kriminality. Informace o
přípravě obyvytelstva na mimořádné události včetně prevence kriminality najdete na webu HZS ZK v záložce OCHRANA A PŘÍPRAVA
OBYVATELSTVA - RADY A DOPORUČENÍ http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva-rady-a-doporuceni.
aspx“ Doporučujeme k prohlédnutí.
oú

Rybáři informují
Vážení spoluobčané,
Chtěl bych Vás tímto stručně informovat o
činnosti Spolku Rybníkářství Jezera Šumice
od začátku roku 2017. Kromě pravidelně
konaných výborových schůzí, vždy první
středu v měsíci, jsme zajistili v únoru 2017
členskou schůzi za přítomnosti 49 členů
našeho spolku, které se zúčastnil za Obec
Šumice pan starosta.
Náš spolek má v letošním roce 62 dospělých
členů a 15 dětí. Po stránce kulturní a vzdělávání
plánujeme uspořádat pro děti v měsíci květnu
rybářské závody a to 27. 5. 2017, dále zájezd
do obce Modrá (Vodní svět a skanzen) a v

měsíci prosinci mikulášskou nadílku. Pro
dospělé budou uskutečněny 2 x 24 hodinové
noční závady a to ve dnech 23. – 24. 6. 2017
a dále pak podzimní závody v říjnu, týden po
výlovu v Blatničce. Na všechny závody zveme
všechny příznivce tohoto sportu, kde bude
podáváno občerstvení, tombola a různé rybí
a jiné speciality.
V rámci dobré spolupráce s ostatními spolky
v obci jsme přispěli sponzorskými dary jak
finančními, tak ve formě poukazů buď k
odběru kapra nebo poukaz na jednodenní
rybolov na našich rybnících.
A teď, co nás čekalo nebo čeká po stránce

Klub seniorů informuje
Klub seniorů Šumice byl založen v říjnu 2016 za účelem setkávání
se důchodců k různým volnočasovým aktivitám z oblasti kultury,
sportu, poznávání. Členskou základnu tvoří v současnosti 60
důchodců a akce zajišťuje 15-ti členný výbor.
Máme za sebou řadu vycházek po okolí Šumic, posezení při hudbě
v KD (poděkování OÚ za bezplatné poskytnutí prostor KD a
sponzorům při zajištění občerstvení), návštěva divadla, zájezd do
termálů Velký Meder. Na měsíc květen připravujeme vycházku
do Rudic s návštěvou hrobu amerických pilotů. V červnu 6.6.2017
zájezd do termálů Podhájská, 16.6.2017 posezení u táboráků
s opékáním v areálu zahrádkářů. V době prázdnin výlety na
kole. Na podzim opět zájezd do termálních koupelí Podhájská a
Velký Meder. 8.11.2017 zveme důchodce na posezení u cimbálů
v kulturním domě v Šumicích. V prosinci plánujeme dvoudenní
zájezd do Budapešti, nejen po stopách šumických zedníků, kteří
jezdili za prací stavět Buda-Pešt v minulém století. Navštívíme
tam termály, předvánoční trhy a uskutečníme prohlídku města.
Všechny akce budou upřesněny místním rozhlasem. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni.
Ludmila Synčáková
Předsedkyně klubu seniorů
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pracovní, kromě sekání ledu v zimním
období, zabezpečení migrace žab, údržby
okolí rybníků a sečení trávy? Dali jsme
si za úkol dokončit přívod elektrického
kabelu na sloupy, upravit skladovací
prostory, vysadit zeleň, upravit přítoky do
rybníků, odstranit poškozený porost od
bobrů, nátěr hospodářské budovy, oprava
a nátěr požerákových konstrukcí z důvodu
bezpečnosti přístupu na požeráky a další
nutné práce pro zkrášlení tohoto krásného
prostředí.
Lubomír Kramný
předseda spolku

Hasiči informují
I v letošním roce jsme naši činnost zahájili pořádáním tradičního plesu, na kterém nám hrála dechová hudba Krasinka z Dolní Súče. Jako
obvykle jsme pro Vás měli nachystané víno z Blatničky, v bufetu dobré jídlo a samozřejmě bohatou tombolu. Svojí účastí na plese nám
vyjadřujete podporu, které si velmi vážíme a děkujeme Vám za to.
V únoru jsme pořádali fašankový průvod
obcí. Vedle našich členů se zapojili i někteří
spoluobčané, kteří tak rozšířili počet masek
v průvodu. Všem zúčastněným za to patří
upřímné díky.
Dne 20. 5. 2017 proběhne na našem
tréninkovém hřišti za drahou soutěž mladých
hasičů O pohár starosti obce Šumice. Budeme
rádi, když si uděláte čas a přijdete podpořit
naše mladé hasiče v jejich sportovním
zápolení.
Tradiční hasičský výlet v areálu Zahrádkářů
na Norkárně pro Vás chystáme na 19. 8. 2017
a těšíme se na Vaši účast.
Pavel Hřib
Starosta SDH

Obecně závazná vyhláška obce Šumice
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Šumice se na svém
březnovém zasedání usneslo vydat Obecně
závaznou vyhlášku obce Šumice č. 1/2017, o
nočním klidu, Vyhláška nabyla účinnosti 30.
3. 2017.
Předmětem této vyhlášky je stanovení
výjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezenou dobou kratší, než
je doba nočního klidu stanovena zákonem
(od 22. do 6. hodiny).
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 2.00
do 6.00 hodin v následujících případech:

a) v noci z 30. dubna na 1. května 2017 z
důvodu konání „Sletu čarodějnic“;
b) v noci z 13. na 14. května 2017 z důvodu
konání „Gulášfestu“;
c) v noci z 15. na 16. července 2017 z důvodu
konání „Tradičního táboráku“;
d) v noci z 19. na 20. srpna 2017 z důvodu
konání „Hasičského výletu“.
e) v noci z 9. na 10. září 2017 v době konání
tradičních hodových slavností obce.

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 3.00
do 6.00 hodin v noci z 8. na 9. září 2017 v
době konání tradičních hodových slavností
obce.
3) Doba nočního klidu se vymezuje od 1.00
do 6.00 hodin v noci z 31. prosince na 1.
ledna.
Platné obecně závazné vyhlášky obce Šumice
jsou k dispozici na webových stránkách obce
www.sumice.cz nebo v kanceláři obecního
úřadu.

Vynášení Moreny
V neděli 2. dubna 2017, na 5. postní
neděli zvanou „smrtná neděle“, proběhlo
na prostranství před obecním úřadem
vystoupení DFS Dřinky s pásmem „Vynášení
Moreny“.
Jedná se o starý pohanský zvyk, který se ze
slovanských dob dochoval až dodnes. Spadal
do období druhé poloviny března nebo první
poloviny dubna. Pro naše předky byl rituál
vynášení zimy a vítání jara významnou
událostí, kterou prožívalo celé společenství.
Hlavními aktéry této slavnosti byli mladí lidé,
dospívající nebo děti, kteří představují naději
do budoucna. Ke zhotovení symbolické
figuríny nazývané Smrt nebo Morena,
Mařena (ve Slezsku zároveň vynášeli i
Mařocha v mužské podobě) se využil

materiál, který už nebyl k potřebě (suché
větve, stará sláma nebo seno,…). Morana
bývala ustrojena do bílého a ozdobena
náhrdelníkem z vyfouknutých vaječných
skořápek a prázdných šnečích ulit. Figurína
Morany představuje smrt, nemoci, bídu a
všechno, co lidem škodí. Děvčata smrtku
vynesla za vesnici, kde se následně topila,
pálila, kamenovala, trhala nebo zakopávala.
Často byla zapálena a vhozena do potoka
nebo řeky (oheň je stejně jako voda očistný
živel), která ji odnesla z vesnice jako symbol
překonání zimy. Smrt a neštěstí jsou pryč,
voda je vzala... Protikladem k Moreně bylo
Líto (letečko, májíček), které symbolizovalo
příchod jara a obnovení života. Na rozdíl od
smrtky bylo vytvořeno ze živých a barevných

materiálů - vršky jehličnanů nebo větvičky
rašící jívy se ozdobily barevnými pentličkami
a vajíčky. Důležitým doprovodem líta bývala
i panenka, jako další symbol budoucnosti a
plodnosti. S takovýmto lítem nebo lítečkem
pak mladí obcházeli vesnici a u každého
domu obřadními zpěvy a říkankami oznámili,
že je zima pryč. Od hospodářů za tu dobrou
zprávu dostali koledu a nakonec si z darů
uspořádali hostinu. Nechyběla muzika, zpěv
a tanec.
Děkujeme všem účinkujícím, vedoucím
souboru a všem zúčastněným divákům
a doufáme, že bude tato tradice v obci
pokračovat i v dalších letech.
OÚ

7

Ze života školy …
Olympiáda v AJ
V prosinci 2016 se na naší škole uskutečnila olympiáda v anglickém
jazyce. Do soutěže, která měla část písemnou a ústní, se přihlásilo
celkem 33 žáků. Většina žáků byla výborně připravena, ale porota
musela vybrat z každé kategorie pouze tři nejlepší:
Kategorie IA (6. a 7. třída):
1.

Martin Bernátek, 6. tř.

2.

Tomáš Čapák, 7. tř.

3.

Kamila Březinová, 7. tř.

Kategorie IIA (8. a 9. třída):
1.

Karolína Beníčková, 9. tř.

2.

Martin Hovorka, 9. tř.

3.

Karolína Březinová, 9. tř.

Krajské kolo soutěže proběhlo ve dnech 25. a 26. ledna 2017 v
Uherském Hradišti. V každé kategorii nás mohl reprezentovat pouze
jeden zástupce naší školy. Škola samozřejmě vyslala vítěze školního kola, kterými byli Martin Bernátek a Karolína Beníčková . Oba dva podali
v konkurenci celkem 56-ti soutěžících výborný výkon, který Karolína korunovala skvělým 2. místem.
Pavlína Pappová

Zápis do I. třídy
V úterý 4. dubna se uskutečnil v naší škole zápis do I. třídy. Bylo zapsáno 24 dětí. Kolik bude
přijato do
I. třídy, se rozhodne v průběhu měsíce května vzhledem k možnosti odkladu školní docházky.
Po krátké formální části uvítali děti i jejich rodiče veselí klauni – dívky IV. a V. třídy. Klauni
pak bavili děti a asistovali učitelkám při dalších činnostech. Na závěr si každý předškolák vybral
dárečky, které připravily děti školní družiny. Na naše budoucí prvňáčky se už moc těšíme!
Blanka Juřeníková

Chemická olympiáda - okresní kolo 8. 3. 2017
Začátkem března se na naší škole tradičně uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády
kategorie D (deváté třídy). K nám do Šumic se sjelo 28 žáků z jedenácti škol z celého okresu
Uherské Hradiště včetně víceletých gymnázií. Soutěž proběhla bez sebemenších zádrhelů.
Chemici změřili své síly jednak ve znalostech formou testu, ale také ve svých laboratorních
dovednostech formou praktického úkolu. Zadání bylo jako každý rok velmi obtížné a vítězem
se stal Tomáš Pavelčík z gymnázia v Uherském Brodě, který vyhrál i krajské kolo ve Zlíně.
Za naši školu nastoupily Eliška Petrková, Karolína Březinová a Štěpánka Mošťková. Děvčata
se sice do krajského kola neprobojovala, i tak jim gratulujeme ke skvělému výkonu. Také
bych chtěla poděkovat žákům osmé třídy, kteří při přípravě a realizaci pomáhali a popřát jim
úspěchy v příštím roce.
Magda Zemánková

Velikonoční dílny
Tak jako by si měl každý kluk sám uplést
tatar, mají i děvčata namalovat vlastnoručně
velikonoční vajíčko. Proto jsme si v
pracovních činnostech tyto „velikonoční
nezbytnosti“ vyrobili. Děvčata namalovala
voskovou technikou krásná vajíčka, kterými
v pondělí obdarují svoje koledníky. Chlapci
s panem školníkem Pančochou si na oplátku
na pomlazení svých kamarádek upletli tatary.
Bohumila Jurčíková
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Lyžařský kurz 7. - 13. 1. 2017
Jako každý rok, i letos se žáci 6. A 7. třídy zúčastnili lyžařského
kurzu, který se opět uskutečnil ve Velkých Karlovicích v chatě Na
Pluskovci.
Chlapci i děvčata absolvovali výcvik ve sjezdovém lyžování a
vzhledem k výjimečně dobrým sněhovým podmínkám se vypravili
i na výlet na běžkách. Někteří si s lyžemi rozuměli už na počátku, ti
ostatní pronikli do základů tohoto sportu během týdenního pobytu.
Na závěr všichni včetně začátečníků absolvovali náročný slalom.
A protože nejenom sportováním je živ lyžař, probíhaly večer krásné
společné zábavy, které pro své mladší spolužáky připravovaly naše
skvělé osmačky Bety Suchomelová a Barča Podešťová.
Svým nasazením udělali všichni radost svým instruktorům a určitě
si odnesli spoustu krásných zážitků.
Bohumila Jurčíková

Aktuální informace z MŠ
Naše školství neustále prochází změnami, někdy většími a jindy menšími. Další velké změny naši mateřskou školu a hlavně rodiče čekají od září
letošního roku. A protože měsíc květen je obdobím zápisu do mateřských škol, dovolte mi alespoň pár nejdůležitějších informací.
Největší změnou je zavedení povinného předškolního vzdělávání. Od školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, do
zahájení školní docházky, je předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné. Pokud dítě dosud mateřskou školu nenavštěvuje je zákonný
zástupce (rodič) dítěte povinen přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ. Tím se dítěti zvyšuje povinné vzdělání z 9 na 10 let (1 rok v MŠ a 9 let v
ZŠ).
S touto změnou souvisí povinnost pravidelně navštěvovat mateřskou školu nejméně 4 hodiny denně a v případě nepřítomnosti dítě omluvit
/ nejlépe písemně/. Pokud se rodiče rozhodnou nedávat své dítě do MŠ mají možnost individuálního vzdělávání v domácím prostředí. V
takovém případě musí nejméně 3 měsíce (do konce května) podat v MŠ žádost o individuální vzdělávání. Mateřská škola bude mít povinnost
provést ,,přezkoušení“ dítěte, zda je dostatečně vzděláváno a připraveno k zápisu do základní školy. Nedostaví – li se rodiče s dítětem v řádném
termínu do MŠ na toto přezkoušení, bude muset být v souladu se školským zákonem individuální vzdělávání ukončeno a dítě musí nastoupit
do mateřské školy (otázkou je zda bude v MŠ volné místo?).
Změna nastává i v očkování dítěte. Dítě v povinné docházce nemusí být očkováno, ale děti mladšího věku musí. Vzdělávání v mateřské škola je
bezplatné pro děti předškolní věku a od 1. 9. 2017 nově i pro děti s odkladem školní docházky.
To je jen pár podstatných změn, další nás čekají od roku 2020, kdy mají být do školky přijímány děti dvouleté. Bude potřeba změnit materiálnětechnické vybavení: koupelny, WC, sprchové kouty, přebalovací stůl, pleny a jiné vybavení, které je pro tuto věkovou skupinu dětí velmi
důležité. Myslím si, že tato změna v našem školství se vydává jiným než rodinným směrem. Maminkám by měla být dána možnost s dostatečným
finančním zabezpečením se dětem v tomto pro ně důležitém období věnovat a společně s nimi prožívat všechny starosti, ale hlavně radosti.
Nezbývá než připravované změny respektovat a věřit, že budou ku prospěchu a spokojenosti našich dětí.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům a rodičům za podporu a popřát všem krásné májové dny.
Jitka Velecká, ředitelka MŠ

Statistika odpadového hospodářství obce Šumice
Rok

2014

2015

2016

Příjem z odpad. hospodářství (poplatky od občanů a tržba za třídění odpadu,
EKO-KOM)

966.727 Kč

959.904 Kč

861.434 Kč

Výdaj na odpadové hospodářství (svoz a uložení odpadu, pronájem nádob na
odpad)

1.616.731 Kč

1.439.360 Kč

1.475.135 Kč

Množství vyprodukovaného odpadu:

826.393 t

674.911 t

696.673 t

z toho množství směsného odpadu

465.999 t

380.057 t

374.985 t

360.394 t

294.854 t

321.688 t

43 %

44 %

46 %

-“-

tříděného odpadu

% třídění odpadu v obci

Do množství vyprodukovaného odpadu nebyl zahrnut bioodpad.
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Informace pro život II.
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště informace pro
zopakování.

Základní informace – Ochrana a prevence před
spalováním hořlavých látek na volném prostranství.
Dle zákona o požární ochraně /133/1985 Sb.,/ - každý je při spalování
hořlavých látek na volném prostranství povinen učinit odpovídající
opatření proti vzniku a šíření požáru.
Právnické či podnikající fyzické osoby, fyzické osoby jsou povinny
předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru ČR spalování
hořlavých látek na volném prostranství.
Telefonní číslo pro ohlášení pálení - Operační středisko HZS
Zlínského kraje: 950 670 222 nebo paleni.hzszlk.eu
Místo pálení je třeba pečlivě vybrat. Ohniště musí být bezpečně
izolováno od hořlavých materiálů.

Bezpečnostní pravidla:
•
Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.
•
Ohraničte důkladně ohniště.
•
Mějte po ruce dostatek hasební látky.
•
Nepoužívejte hořlavé látky.
•
Oheň po celou dobu hlídejte.
•
Vyberte na pálení bezpečné místo.
Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které
mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství – a
někdy je i zakazují.
Pokud někdo způsobí svým jednáním požár, může mu být udělena
pokuta až do výše 25 000 Kč fyzickým osobám a až 500 000 Kč
právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám.
Při škodách vyššího rozsahu může být i trestně stíhán.
Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba
starší 18 let.

Oblastní charita UB poskytuje sociální poradenství
Činnost charitního sociálního pracovníka
Sociální pracovník je podle zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách, § 109
kompetentní:
„Sociální pracovník vykonává sociální šetření,
zabezpečuje sociální agendy včetně řešení
sociálně právních problémů v zařízeních
poskytujících služby sociální péče, sociálně
právní poradenství, analytickou, metodickou
a koncepční činnost v sociální oblasti,
odborné činnosti v zařízeních poskytujících
služby sociální prevence, depistážní činnost,
poskytování
krizové
pomoci,
sociální
poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje
potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje
poskytování sociálních služeb.“
Nabízíme Vám:
• Základní
sociální
poradenství
pro
všechny
věkové
skupiny:
Sociální pracovník nabízí možnosti a
řešení nepříznivé sociální situace osob
(analyzuje jeho problémy, směřuje jej
na sociální služby zabývající se danou
problematikou, předává kontakty na
sociální služby, úřady a instituce).

Vysvětluje mechanismy sociálního
systému.
Informuje
osoby
o
nárocích na sociální dávky, případně
poskytuje a pomáhá s vyplněním
příslušných
formulářů,
žádostí
a s analýzou dokumentů (např.
základní
dluhové
poradenství,…).

•

dokumenty služeb (žádost, smlouva a
její přílohy, domovní řád, ceník,…).

•

Působí na osoby v rámci primární
prevence
(zkoumá
předpoklady,
podmínky a příčiny patologických jevů,
jimž se má bránit, a hledá způsoby, jak
jim předcházet; zaměřena na veškeré
obyvatelstvo).
Poradenství týkající se charitní sociální
služby poskytované v dané obci:
Informuje o druhu a způsobu
poskytované služby v dané obci
(pečovatelská
služba/domov
pro
seniory), o základních činnostech
služby i o službách poskytovaných
nad rámec zákonných povinností.
Seznamuje osoby s pravidly pro přijetí
do těchto služeb, s podáním žádostí
o poskytování služby i o poskytování
bydlení. Předkládá k nahlédnutí základní

Informuje o výhodách pro žadatele
i jejich rodinné příslušníky při
poskytování sociální služby.
Předkládá komplexní nabídku služeb
Oblastní charity Uherský Brod:
•
Služby odborného sociálního
poradenství (Poradna).
•
Služby
sociální
prevence
(Centrum seniorů, Domovinka,
Azylový dům, Terapeutická dílna,
Nízkoprahové denní centrum,
Noclehárna).
•
Služby sociální péče (domovy pro
seniory, pečovatelské služby).
•
Další služby Oblastní charity
(Domácí zdravotní a hospicová
péče, Půjčovna kompenzačních
pomůcek,
charitní
Kuchyně
s jídelnou, Pedikúry, Převozy
vozíčkářů,
Potravinová
a
materiální pomoc, Pomoc při
mimořádných
událostech,
Dobrovolnická činnost, Pastorační
činnost, Sbírková činnost,…)

Pozvánka na Floria Kroměříž
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šumice
Pořádá v neděli 7. 5. 2017 zájezd na

FLORIA KROMĚŘÍŽ 2017
Odjezd autobusu v 8,00 hod. od KD
Cena 100 Kč na osobu
Přihlásit se můžete u paní Pavlištíkové - Tel: 605 756 824
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Původ znaku ČČK

V roce 1876 se Otomanská říše v rusko-turecké
válce rozhodne používat místo Červeného
kříže v bílém poli Červený půlměsíc v bílém
poli. Tento znak převezme rovněž Egypt,
pak Perské císařství se rozhodne pro znak
Červeného lva a slunce na bílém poli. Tyto
státy vznesly výhrady ke Konvencím a
nakonec byly jimi navržené znaky zahrnuty
do konvencí z r. 1929. V r. 1949 článek 38
První Ženevské konvence potvrzuje znak
Červeného kříže a Červeného půlměsíce
nebo Červeného lva a slunce na bílém poli
jako ochranný znak zdravotnických služeb
armád.
V r. 1980 Islámská republika Irán se vzdává
užívání znaku Červeného lva a slunce a
přijímá znak Červeného půlměsíce.
V r. 1982 Mezinárodní federace společností
Červeného kříže a Červeného půlměsíce
přijímá jako znak Červený kříž a Červený
půlměsíc na bílém poli.
Milí spoluobčané,
úvodem jsem vám přiblížila vývoj znaku
ČČK a dále budu pokračovat v informacích o
činnosti naší MS ČČK.
Letošní rok je pro nás ve znamení
nadcházejících voleb. Jak vyplývá ze
Stanov, je v Českém červeném kříži volební

období čtyřleté pro rok 2017 - 2021. Volby
v roce 2017 se budou konat na úrovni
místních skupin ČČK, oblastních spolků
ČČK a Společnosti ČČK. Valná hromada
MS ČČK volí představenstvo, které tvoří
předseda, jednatel a pokladník. Dále volí 1-3
revizory, kteří nemohou být současně členy
představenstva.
V současné době pracujeme na přípravách
výroční členské schůze a průběhu voleb. Na
úrovni Oblastního spolku ČČK v Uherském
Hradišti, v měsíci březnu, proběhlo Valné
shromáždění OS ČČK, na kterém byla jedna
naše členka zvolena do Dozorčí rady, jako
revizního orgánu OS ČČK.
Co se týče naší MS ČČK, ani my jsme v
zimních měsících nezaháleli. Naše pletařky
zahájily svou sezonu loni na podzim a
skončily letos před Velikonočními svátky.
Scházely se pravidelně každý čtvrtek a k 1368
ks upleteným obinadlům jsme zakoupili v
lednu dalších 200 klubíček příze, aby mohly
pokračovat v záslužné činnosti, pletení
obvazů pro malomocné. Za jejich nezištnou
lidskou pomoc upřímně děkujeme. Všechny
tyto nákupy příze i jiného materiálu pro
svou činnost, můžeme uskutečnit jen díky
poskytnutí finančního daru od Obecního
úřadu Šumice, zastoupeného starostou Ing.
Josefem Jančářem. Moc si toho vážíme a
upřímně děkujeme za finanční podporu i
pomoc pro rozvoj naší činnosti.
Koncem května, jako každoročně, nás
čeká další ročník soutěže Hlídek mladých
zdravotníků I. a II. stupně v aule Střední
zdravotnické školy v Uherském Hradišti. Do
této soutěže jsme postavili jedno družstvo II.
stupně, které připravuje Terezka Hovorková.
Terezce touto cestou moc děkujeme a jejím
svěřencům přejeme hodně úspěchů v soutěži.
Vysoce si vážíme daru nejcennějšího pro

Pozvánka na
Tradiční táborák
ZO Českého Zahrádkařského svazu V ŠUMICÍCH
Pořádá v sobotu 15. 7. 2017 na našem zařízení pod Vinohrady

TRADIČNÍ TÁBORÁK
Začátek v 16. hod.

Přichystáno je bohaté občerstvení.
Pro děti poznávání rostlin, s malou odměnou.

K tanci i poslechu hraje country FÉNIX
Vstupné dobrovolné

AKCE SE USKUTEČNÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!

záchranu zdraví a života, a tím je dar krve. I v
naší obci máme za loňský rok mnohonásobně
bezpříspěvkové dárce krve, kteří dosáhli
ocenění bronzové medaile za 10 odběrů a
jsou to: Parýzek Petr, Šumice 136, Janíčková
Kateřina, Šumice 466, Zajíc Michal, Šumice
481, Jedličková Romana, Šumice 282 a
Žampachová Ludmila, Šumice 185. Za 20
odběrů, tj. stříbrnou medaili, obdrželi tito
dárci: Brumovská Helena, Šumice 462 a
Machala Josef, Šumice 245. Zlatý kříž 3. třídy
za 80 odběrů, dosáhl Leoš Krhůtek, který
bude v letošním roce vyhodnocen Zlatým
křížem prof. MUDr. Jana Jánského. Všem
vyhodnoceným dárcům upřímně děkujeme.
Dalším projevem poděkování i morálního
ocenění všem těmto jmenovaným dárcům
krve bude předání děkovných dopisů s
dárkovým poukazem od našeho starosty a
předsedkyně MS ČČK.
V letošním roce máme taky čtyři jubilantky,
na které nezapomínáme a rozesíláme k
významnému životnímu výročí srdečné
blahopřání. Pomoc bližnímu vyjadřujeme i
pravidelnými návštěvami osamělých seniorů
v penzionech, konkrétně v Nezdenicích.
Třeba i krátká návštěva obohatí, povzbudí
i potěší osamělého člověka v jeho nemoci a
pomůže mu překonat bolest i osamělost ve
stáří.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem za
podporu a přízeň a svůj příspěvek zakončit
slovy akad. sochaře Vladimíra Preclíka:
„KAŹDY Z NÁS SI NESE SVÝM ŹIVOTEM
VLASTNÍ KŔIŹOVOU CESTU. A BEZ
NADÉJE SE NEOBEJDEME“.
Anna Kutnarová
předsedkyně MS ČČK v Šumicích

Pozvánka na
2. ročník Guláš Festu
,,Kdo jí guláš, ten má kuráž!“
2. Guláš Fest se uskuteční 13.5.2017 na Norkárně
PROGRAM:

14:00 začátek akce pro veřejnost

		
		

15:00 hraje cimbálová muzika OLŠAVA
+ DJ Zdeněk Zlámalík

		

15:30 vyhlášení výsledků

		
		

16:00 poděkování dárcům krve, kterým je tato
akce věnována

Občerstvení zajištěno, Vstupné: 50 Kč			
Přihlášky a bližší informace na čísle: 739 127 491
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Přehled srážek v obci Šumice v roce 2016
Leden			26 mm
Únor			82 mm
Březen			19 mm

3.3.2016 přiletěli skřivani, 9.3.2016 přiletěli špačci

Duben			

61 mm

26.4.2016 až - 5°C , 3.4.2016 přiletěli vlaštovky

Květen			83 mm

Červen			39 mm
Červenec			164 mm
Srpen			60 mm
Září
		
35 mm
Říjen
		
81 mm
Listopad
		
50 mm
Prosinec
		
29 mm

ÚHRN ROČNÍCH SRÁŽEK - 729 mm
Leden 2017 10 mm
Průměrná teplota leden 2016 -0,3°C
Průměrná teplota leden 2017 -10,6°C
Srážky byly sledovány p. Miloslavem Tlachem

Městský úřad Uherský Brod informuje
Městský úřad Uherský Brod výrazně prodlužuje svou pracovní dobu. Od dubna 2017 do září 2017 je na některých pracovištích každý
první pátek v měsíci pracovní doba prodloužená do 18 hodin.
„Úřad tak vychází vstříc především občanům, kteří pracují mimo Uherský Brod, aby měli možnost vyřídit si úřední záležitosti osobně,“ sdělil
tajemník městského úřadu Kamil Válek.
V prodloužené pracovní době je v budově radnice otevřeno pracoviště podatelny, v budově „kachlíkárny“ je občanům k dispozici pracoviště
matriky, výdej občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence motorových vozidel a evidence řidičů a přepážka CzechPOINTu.
První prodloužený pátek byl již 7. dubna, následovat budou termíny 5. května, 2. června, 7. července, 4. srpna a 8. září.
Po šesti zkušebních měsících se vyhodnotí, zda jsou tyto služby občany využívány a na základě výsledků se rozhodne, zda prodloužené
pracovní pátky zůstanou součástí otevíracích hodin Městského úřadu Uherský Brod nebo se toto opatření zruší jako nepotřebné.

Potravinovou i materiální pomoc obdrží zájemci
z regionu v Uherském Brodě
Možnost získat zdarma potravinovou a materiální pomoc mají lidé na
Uherskobrodsku. Děje se tak díky zapojení Oblastní charity Uherský
Brod do operačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí
financovanému z Fondu evropské pomoci (FEAD). Tento program nese
název „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“.
„Tato pomoc je anonymní a řídí se dle pravidel našeho Centra potravinové
a materiální pomoci, tak, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití,“ vysvětlil
vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci (CPMP) v Uherském
Brodě František Bílek.
Potravinové balíčky a další sortiment slouží klientům Oblastní
charity Uherský Brod, tedy lidem bez přístřeší, maminkám s dětmi v
uherskobrodském azylovém domě a žadatelům v krizové sociální situaci,
kteří žádají o pomoc v rámci CPMP.
„Zájemci mohou získat například trvanlivé potraviny, jako jsou konzervy,
těstoviny, sušené mléko, olej, a podobně. Dále také hygienické potřeby například holicí strojky, mýdlo, prášek na praní, čisticí prostředky, ale i
dětské pleny či vlhčené ubrousky. Tímto bych rád vyzval veřejnost – pokud
víte o potřebných osobách ve svém okolí, kteří takovou pomoc potřebují,
neváhejte nás kontaktovat,“ podotýká František Bílek, který připomněl, že
kromě zapojení CPMP do programu FEAD se jeho centrum angažuje i v
dalších aktivitách s cílem získat pomoc pro potřebné. „Jedná se například
o organizování potravinových sbírek v obcích našeho regionu a zajišťování
hmotných darů od sponzorů,“ dodal František Bílek.
Lidé, kteří potřebují pomoc v nouzi, se mohou obrátit na vedoucího
Centra potravinové a materiální pomoci Uherský Brod Ing. Františka
Bílka, Ph.D., mob.: 724 651 321 email: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz
nebo na paní Bc. Simonu Vrba - sociální pracovnici, mob.: 739 547 623,
e-mail: simona.chocholata@uhbrod.charita.cz
Více informací o projektu FEAD: http://www.mpsv.cz/cs/18823
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Domácí hospicová péče
(OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD)
Tradice – kvalita - jistota
Posláním domácí hospicové péče Uherský Brod je všestranná
podpora a pomoc nevyléčitelně nemocným osobám v konečném
stádiu nemoci a také rodinám a jednotlivcům, kteří se rozhodli
pečovat o vážně nemocnou blízkou osobu v domácím prostředí. Toto
poslání naplňujeme praktickým provázením všech zúčastněných
osob touto nelehkou situací, dle jejich individuálních potřeb a zájmů.

Naše charitní Domácí hospicová péče Uherský Brod
poskytuje své služby ZDARMA!
Co nabízíme?
• všestrannou podporu a pomoc rodině, která na sebe vzala péči o
člověka, který umírá
• multidisciplinární tým
- spolupráce s praktickými a odbornými lékaři s
patřičnými atestacemi
- domácí zdravotní péče
- pečovatelská služba
- odlehčovací služba
- péče o pečující
- sociální práce
- psycholog
- duchovní podpora
- půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
/největší v regionu/
- poradenství
- péče o pozůstalé
• službu nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu
• zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
• stálý, zkušený a proškolený tým zdravotních sester
• kvalitní materiálně – technické zázemí /špičkové zdravotní
přístroje, početný vozový park/

Podmínky pro přijetí
• klient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním
stádiu
• klientova rodina je ochotna spolupracovat na domácí hospicové
péči a alespoň jedna osoba je připravena převzít odpovědnost za
celodenní péči o klienta
• místo poskytování péče na území děkanátu Uherský Brod/ORP
Uherský Brod
Cílová skupina paliativní péče
Cílovou skupinu paliativní péče tvoří pacienti v pokročilých a
konečných stádiích nevyléčitelných chorob. Onemocnění a stavy,
které v pokročilých stádiích obvykle vyžadují paliativní péči, jsou:
• nádorová onemocnění
• neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené skleróze,
Parkinsonovy nemoci, demence,ALS
• konečná stadia chronických orgánových onemocnění: srdečních,
plicních, jaterních a ledvinných
• AIDS
• polymorbidní geriatričtí pacienti
• pacienti v persistujícím vegetativním stavu
• některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění
• kriticky nemocní pacienti s nevratným multiorgánovým
selháváním v prostředí intenzivní péče
Kontakt
Domácí hospicová péče Uherský Brod, Mariánské nám. 13, 688 01
Uherský Brod
Vrchní sestra: Bc. Martina Marečková, T: 572 637 333, M: 603 158
773, martina.mareckova@uhbrod.charita.cz
Více informací na: www.uhbrod.charita.cz
Domácí hospicovou (paliativní) péči poskytujeme na základě
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje.

Tenisový oddíl
Nová sezóna pomalu začíná. Velká brigáda
je už za námi a teď jen čekáme na sluníčko,
které antukový povrch vysuší a zpevní. První
kurt zase trochu omládl. Dostal nové čáry i
síť.
Vedení klubu také doznalo několika změn.
Tou hlavní je nový předseda Ing. Jaroslav
Bachůrek.
V tomto roce opět plánujeme Ferdovo
sportovní odpoledne, které bude v sobotu 3.
června 2017 ve 14 hodin. Nezapomeňte se s
dětmi přijít pobavit na tenisové kurty.
Tradiční turnaj o pohár starosty pořádáme
přesně týden před šumickými hody. Turnaj
je pro všechny Šumičany, nejen pro členy
oddílu. Přijďte, budeme se těšit.
Aktuální informace najdete na
www.tenisovyoddil.cz.
Ondřej Kalous
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TJ Šumice
Vstup do sezóny se nám vůbec nepodařil. Jako první utkání jsme
sehráli pohárový zápas na 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.

V přípravném období nás čekalo 5 přátelských utkání a kondiční
soustředění v Luhačovicích. Naši soupeři hrají okresní přebor na
Zlínsku a jeden soupeř z 1.B třídy. Díky dobré účasti, jak na tréningu
tak i v přátelských zápasech, se nám podařil dobrý vstup do sezóny.
Ze 3 utkání v jarní části jsme 3 vyhráli. Pokud nám vydrží fotbalový
elán, podložen bojovností a fotbalovým štěstím, mohli bychom
pomýšlet o postupu do vyšší třídy.

Naše skóre po podzimní části sezóny: ze 14 zápasů 11 vítězství,
1 remíza, 2 prohry. Aktivní skóre 51 : 23. Náš celkový součet je 34
bodů, což nám činí náskok 8 bodů na naše soupeře.

Jako vždy musím zmínit naše diváky, kteří nás podporují i na
venkovních zápasech. Díky taky patří výboru, který se o nás tak dobře
stará.
Martin Zicha, trenér

Naším nejúspěšnějším střelcem je Standa Pilka s 12 góly.

Dorostenci Šumic zahájili jarní část bojů
o hattrick v okresním přeboru
Po úspěšné podzimní části soutěžního ročníku 2016/2017 zahájili naši dorostenci jarní boje o obhajobu titulu vítěze okresního přeboru
dorostu. V prvním jarním zápase na domácím hřišti bezpečně přehráli soupeře z Jalubí 6 : 1 ( 5 : 0 ). O branky se podělili Dvořák D. 2, Dvořák
C., Mlčúch, Hasoň, Urbánek a Šidlo. V dalším kole po velikém boji zdolali v Buchlovicích domácího kandidáta na titul 4 : 3 ( 4 : 1 ). V zápase
rozdílných poločasů jsme po celou dobu zápasu kontrolovali a tvořili hru, ale bohužel až přespříliš ležérně nakládali s nabídnutými šancemi. To
se nám ve druhém poločase málem vymstilo a z jednoznačného zápasu se v závěru stalo drama. Přesto jsme si náskok pohlídali a domů přivezli
3 cenné body. Hlavně i zásluhou střelce hattricku Tomáši Hasoňovi. Jednu branku po nádherné individuální akci přidal Dominik Gášek. V
zatím posledním zápase jsme na domácím hřišti přivítali nepříjemného soupeře z Březolup. Už podzimní zápas v Březolupech ukázal sílu
soupeře a jen s vypětím sil jsme na hřišti soupeře získali povinné 3 body za výhru 2 : 1 ( 0 : 0 ). Doma jsme výkon i výsledek naprosto zkopírovali
a po upracovaném a nervózním průběhu utkání jsme do tabulky připsali 3 body. O branky se podělili Dvořák C. a Hasoň. Přehled nevyužitých
šancí, které jsme v zápase trestuhodně zahodili, by stačil na dvouciferné skóre.
Nejvýraznější oporou je v jarních zápasech navrátilec Daniel Hřib, který při nedisciplinovanosti našich brankářů zaujal místo v brance. A
zhostil se ho zatím na jedničku. Solidní a stabilní výkony podává i obrana, i když aspoň jednou v každém zápase si vybere svou chvilku. Trochu
za očekáváním však zůstává náš útok. Především v efektivitě zakončení. Na to, kolik šancí si v zápase vytvoříme, je naše úspěšnost mizivá.
Doufejme, že první kola byly pouze zahřívací a v dalších zápasech už budeme opět chválit naše úspěšné střelce.
Ing. Vlastimil Hudeček
vedoucí mužstva

Žákovský fotbal v Šumicích
Naši žáci hrají okresní přebor a v současné
sezóně se nacházíme v tabulce na 10. místě
ze 14. oddílů kopané (o čemž se můžou
čtenáři článku přesvědčit na stránkách
našeho fotbalového oddílu v sekci tabulky).
Toto umístění odpovídá také hře, kterou
předvádíme, takže tato pozice souhlasí s
výkonností hráčů.
V současné době žákovský fotbal nejen
na naší obci prochází krizí, jelikož doba
se neustále mění a má svůj vývoj, bohužel
směrem k elektronizaci všeho a všude. Odliv
chlapců (ale nezapomínáme ani na děvčata)
směrem k dnešní přetechnizované době v
rámci elektronických zařízení, počítačů,
mobilů, tabletů, apod., nemůže fotbal, kde
se musí běhat a mnohdy bolí, bez ohledu na
počasí, konkurovat. Při jakékoliv digitální
hře můžeme dosáhnout nebetyčných
ohromujících výsledků (mnohdy za pomoci
peněz!) a nemusíme se zvednout z teplého
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gauče. Oproti tomu fotbal potřebuje delší
píli, zodpovědnost a disciplínu, aby se po
určité době výsledky dostavili. Rovněž tato
doba klade vysoké požadavky na výkony
jednotlivce, který sám za sebe odpovídá za své
případné úspěchy či neúspěchy. Fotbal je ale
kolektivní sport a vždy kolektivním sportem
bude, kde mužstvo minimálně 11 hráčů musí
táhnout za jeden provaz a jeden hráč musí
mnohdy zaskakovat za druhého a vzájemně
si pomáhat, ke společnému kolektivnímu
úspěchu.
Tímto článkem bychom chtěli apelovat
na rodiče, prarodiče, fanoušky a ty, kteří
fotbal mají rádi, aby své ratolesti a děti které
dokážou aktivně a pozitivně ovlivnit, vedly k
tomu, že hrát fotbal má svůj význam a smysl.
Tento samotný smysl ve sportu obecně
spočívá ve zdraví, které si děti trénováním
zocelují a nemají tak v dospělosti různé
zdravotní neduhy, jako jsou srdeční choroby,

náchylnost k respiračním nemocem či mnohé
jiné zdravotní problémy.
Ačkoli je nynější žákovský fotbal v krizi, blýská
se na lepší časy v našem přípravkovském
týmu, kde se pro žákovský fotbal rýsují hráči,
kteří by i do budoucna šumického dospělého
fotbalu mohli být velkým příslibem. Je v
zájmu nás všech, jak v rámci svých možností
můžeme přispět rozvoji šumického fotbalu,
jelikož výchova fotbalové mládeže je velmi
důležitá pro další fungování celého oddílu.
Pevně věřím v to, že fotbal na naší obci
zůstane zachován ve stávajícím formátu všech
mládežnických mužstev tak, abychom mohli
vychovávat pro mužstvo mužů fotbalisty,
kteří budou, jako nyní, slavit vítězství.
Josef Podešť
trenér žáků

Jaro v Šumicích

DFS Dřinky - vynášení Moreny

