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Šumické krojované hody s průvodem
Pátek 5. 9. 2014
20:00 hod. - diskotéka s DJ Prachařovou na hřišti TJ Šumice

• Ženský pěvecký sbor
• Mužský pěvecký sbor
• Koncert dechové hudby Boršičanka

Sobota 6. 9. 2014
14:30 hod. - sraz krojovaných u muzea
• Koncert dechové hudby Boršičanka
15:00 hod. - průvod krojovaných obcí
15:30 hod. - program před KD:
• Dětský soubor Olšavěnka z Uh. Brodu
• Šumická chasa
• Folklorní soubor Světlovan

Neděle 7. 9. 2014
9:00 hod. - hodová mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Šumicích za účasti krojovaných.
Při příležitosti 10. výročí bude Muzeum Šumice otevřeno v sobotu 6. 9.
a v neděli 7. 9. od 14.00 do 17.00 hod. Výstava bude probíhat v muzeu
i přilehlých venkovních prostorách.

Výpis usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Šumice
19. zasedání (17. 6. 2014)
Usnesení č. 134/2014 - ZO schvaluje
j Závěrečný účet příspěvkové organizace MŠ Šumice za rok 2013.

Usnesení č. 135/2014 - ZO schvaluje
j Závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ Šumice za rok 2013.

Usnesení č. 136/2014 - ZO schvaluje převedení zlepšeného
hospodářského výsledku dle § 30 a § 32 zákona č. 250/2000Sb. do
rezervního fondu a fondu odměn v poměru:
30 % rezervní fond (2.633,97 Kč),
70 % fond odměn (6.145,00 Kč).

Usnesení č. 137/2014 - ZO schvaluje
j p
prodejj části pozemku
p
p.č.
p
6394/1 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu o výměře cca 120 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) za cenu 50,- Kč/m2. Náklady
převodu a daň
z převodu nemovitosti hradí kupující. Pokud
bude nutné, zažádá o změnu územního plánu v dané lokalitě kupující.

Usnesení č. 138a/2014 - ZO schvaluje
j Účetní závěrku Obce
Šumice zpracovanou k 31.12.2013 za účetní období od 1.1.2013
do 31.12.2013.

Usnesení č. 138b/2014 - ZO schvaluje
j Závěrečnýý účet Obce
Šumice za rok 2013, Zprávu
p
auditora o přezkoumání
p
hospodařep
ní Obce Šumice za rok 2013 s výrokem auditora o překročení působnosti. Obec přijímá následující opatření: svolat ZO nejpozději
do 3 měsíců od data posledního zasedání, finanční hospodaření

uskutečňovat v souladu se schváleným rozpočtem, aby nedošlo k
překročení závazných ukazatelů.

Usnesení č. 139/2014 - ZO stanovuje počet 15 zastupitelů na nové
volební období.

Usnesení č. 140/2014 - ZO schvaluje
j nákup
p pozemku
p
p.č.
p 317/2 o
výměře
ý
159 m2 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu za cenu 100,- Kč/m2. Náklady převodu včetně daně z nabytí nemov. věcí hradí Obec Šumice.

Usnesení č. 141/2014 - ZO schvaluje
j směnu p
pozemků p
p.č. 317/1
o výměře
ý
340 m2 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu za část p
pozemku p
p.č.
6394/1 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu o výměře
ý
340 m2. Bezúplatná
p
směna je mezi Obcí Šumice a Římskokatolickou církví Šumice. Náklady převodu a daň z převodu nemov. věcí se hradí na polovinu.

Usnesení č. 142/2014 - ZO projednalo dopis ředitele Uherskohradišťské nemocnice, a.s. a souhlasí s nákupem polohovacího lůžka
pro potřeby nemocnice v hodnotě 25.000,- Kč jako dar.

Usnesení č. 143/2014 - ZO projednalo žádost p. Stanislavy Janíčkové, Uh. Brod, o finanční příspěvek na obnovu sušírny ovoce a rozhodlo příspěvek neposkytnout.

Usnesení č. 144/2014 - ZO souhlasí se zařazením Obce Šumice
do územní působnosti MAS Bojkovska na období 2014-2020.

Usnesení č. 145/2014 - ZO schvaluje předloženou I. Úpravu rozpočtu Obce Šumice na rok 2014.

Poděkování
Obecní úřad vyslovuje velké poděkování paní Mgr. Janě Hečové, která vedla jako ředitelka naši mateřskou školu neuvěřitelných 24 let.
Jejíma rukama prošly skoro dvě generace našich občanů. Je třeba ocenit její práci, nasazení, úsilí a elán, který věnovala poslání vychovávat
naše nejmenší občany obce. Ještě jednou jí moc děkujeme jménem obecního úřadu, vedení obce a jistě všech našich občanů. V další etapě
života jí přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti v kruhu rodiny a krásné prožití zaslouženého odpočinku.
Zároveň Vás chceme informovat, že novou ředitelkou MŠ se stala paní Jitka Velecká ze Šumic. V nové náročné funkci jí přejeme hodně
úspěchů.
Obecní úřad
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Co nás ještě čeká do konce roku
Do současné doby byly provedeny
následující akce:

Co nás ještě čeká do konce roku:

• oprava silnice Záhumní, Kůt, U hřbitova,
na farmu, na Dolním konci

• dovybavení sběrného dvora

• parkování aut u Moelu a na Dolním konci

• oprava veřejného osvětlení na Nivkách

• revitalizace parku u kostela a naproti

• zavlažování hřiště TJ

Moelu

• rekonstrukce zahrady MŠ

• oprava mostu na Ovčírce

• oprava střechy na ZŠ
• opravy v MŠ

• oprava třetího rybníku na Ovčírce –
mokřad

• lesní desetiletý plán

• vybavení kompostárny

• chodník u Olšavy,
• oprava Norkárny,
• stání pro diváky na hřišti TJ,
• oprava pomníku padlých na místním
hřbitově.

Dovolte, abychom při příležitosti ukončení
volebního období a ukončení naší činnosti na obecním úřadě poděkovali všem, co
nám pomáhali po celou dobu činnosti na

úřadě. Je třeba poděkovat členům rady, zaměstnancům a zastupitelstvu obce, členům
komisí a poradním orgánům a také Vám
občanům, za náměty, připomínky, ale i kritiku naší práce. Byla to práce těžká a náročná na čas, nervy, vypětí a stres. Ale věříme,
že se nám podařilo za celou dobu vykonat
hodně dobrých věcí a změnit naši obec, aby
se nám zde dobře žilo. Samozřejmě se nějaké věci nepodařily, ale jak se říká, kdo nic
nedělá, nic nepokazí. Nyní nastal čas odejít z vedení obce a předat štafetu novému
vedení obce, které vzejde z komunálních
voleb. Tomu přejeme hodně zdraví, štěstí
a mnoho dobrých nápadů na zlepšení života v naší obci.
Ing. Josef Bartoš, starosta

Vítání občánků

TIRÁŽ

V sobotu 21.06.2014 přivítal starosta nové občánky Obce Šumice: Jan Pinďák, Kateřina Kereková, Max Brumovský, Viktor Helbich, Julie
Žampachová, Vojtěch Zajíc a Jan Marek.

Adresa redakce: Šumický zpravodaj, Obecní účad Šumice, Šumice 400, 687 31 Email na redakci: zpravodaj@sumice.cz
Redakční rada: Lubomír Borýsek, Josef Bartoš, Alena Tlachová, Ludmila Synčáková, Petr Hřib, Ondřej Kalous, Martina Hofrová
Sazba a grafická úprava: Lubomír Borýsek Vydavatel: Obec Šumice, Šumice 400, IČ: 00291404 Online zpravodaj: www.sumice.cz
Počet výtisků: 520ks Četnost vydávání: čtvrtletník Registrační číslo: MK ČR E 18329 Den vydání: 3.9.2014
Periodický tisk územního samosprávného celku

3

Obecní knihovna informuje
Obecní knihovna změnila systém půjčování knih. Od června se půjčují elektronicky
přes čárové kódy, který má každý výtisk. Čtenáři také dostávají nový čtenářský průkaz.
Půjčování knih se tímto opatřením zrychlí a zpřehlední.
Čtenář si může vyhledat požadovaný titul i sám přes webovou stránku a zjistí, zda je kniha
půjčena nebo je v knihovně. Do databáze se dostane přes odkaz www šumice.knihovna.cz.
Knihovna má taky založený profil na Facebooku - knihovna Šumice.
Chtěla bych touto cestou požádat čtenáře, kteří ještě nemají vyměněné průkazky, aby se
od poloviny září dostavily do knihovny, abychom z „lístečkového systému“ mohly přejít
na elektronický.
Téměř rok trvalo, než se přibližně osm tisíc knih podařilo zapsat do databáze. Tuto práci
měla na starosti profesionální knihovnice z Uherského Brodu Věra Lovecká, metodický
dozor měla Jiřina Lapčíková z knihovny v Uherském Hradišti. Za odvedenou práci jim
chci tímto moc poděkovat.
Peníze na zakoupení výpůjčního programu REKS, který používají všechny knihovny
Uherskohradišska, obec získala z grantu vypsaného Ministerstvem kultury České republiky.
Srdečně zvu všechny obyvatele Šumic k návštěvě knihovny. Myslím, že každý, kdo má chuť
číst si zde svou knihu najde. Výběr je opravdu široký a stále se nakupují nové knihy.
Renata Slivová

Zájezd do termálního koupaliště Podhájska
Sociální komise připravuje na sobotu 13.9.2014 zájezd do termálního koupaliště Podhájska na Slovensku. Odjezd v 6.15 hod. od
kulturního domu, cena Kč 350,-/osoba, vstupné si hradí každý
sám. Přihlášky přijímá p. Ludmila Synčáková do 9. 9. 2014.

Dětské rybářské závody
Spolek Rybníkářství Jezera Šumice, který byl založen v letošním roce, upořádal
dne 5. července 2014 na obecních rybnících PRVNÍ ROČNÍK DĚTSKÝCH
RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ.
Závod začal v 7:00 hod. Na startu se sešlo
20 rybářů s cílem ulovit co největší rybu
a vyhrát. I přes nepřízeň počasí se začalo
chytat. Zpočátku byly úlovky malé, ale jak
čas plynul, začaly se úlovky zvyšovat. Soutěžilo se jak o největší rybu, tak i o celkový
součet délek. Na 1. místě se umístil Štěpán
Jurák, 2. místo obsadil Ondřej Zálešák a na
3. místě byl Vojtěch Hanák. Největší rybu
ulovil Lukáš Machálek - kapr o délce 45 cm
a Štěpán Juřeník a Petr Žampach - pstruh
o délce 27 cm.
Celkově se dají závody hodnotit jako velmi
vydařené a už teď se těšíme na další ročník.
David Čech, člen spolku
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Pro důchodce připravujeme posezení s hudbou a malým občerstvením na 25. 10. 2014 od 15.00 hod. v Kulturním domě Šumice.
Těšíme se na Vaši účast.
Ludmila Synčáková, předsedkyně komise

120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Šumicích
ky ze Šumic, Nezdenic, Záhorovi a Rudic,
které museli sestrojit dálkové vedení vody
z řeky Olšavy až na místní farmu zemědělského družstva. Tomuto snažení součinnosti všech družstev přihlížely desítky
zvědavců včetně dětí.
Po ukončení námětového cvičení se všechny sbory a hosté seřadili před kulturním
domem. Poté se přemístili v slavnostním
průvodu do areálu místního hřiště „Na Výpustě“. Tady měli diváci možnost shlédnout
ukázky práce záchranářů a Policie České
republiky. K vidění byly také vozidla staré
a nové hasičské techniky. Družstvo
z Komně předvedlo cvičení s žebříky a naši
mladí hasiči předvedli požární útok.

V měsíci červenci roku 1894 se 22 šumických občanů rozhodlo založit sbor dobrovolných hasičů. Podnět k tomu dal řídící
školy pan Antonín Kašpárek po povodních
a různých požárech z předešlých let, které
sužovaly naši obec. Prvním starostou byl

zvolen pan řídící Kašpárek, který zastával
tuto funkci až do roku 1903.
Oslava 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů byla naplánována na 19. a 20.
července 2014. Vše zahájilo námětové cvičení, kterého se zúčastnili zásahové jednot-

V neděli se uskutečnila mše svatá za živé
a zemřelé hasiče. Po mši následovala slavnostní schůze v KD za účasti zástupců
sborů našeho okrsku a vedení OSH z Uh.
Hradiště. Mezi pozvanými hosty byli také
starosta obce a zástupci místních složek
a sponzoři, kteří nás pravidelně podporují
v naší činnosti.
Pavel Hřib, starosta SDH

Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 10.-11.října se opět po čtyřech letech uskuteční volby do zastupilstva obce Šumice. Na stranách 8-13 je k dispozici přehled
všech kandidujících volebních stran a nezávislých sdružení. Poprve od roku 1994 se bude o místo v zastupitelstvu obce ucházet rekordní
počet subjektů. V roce 1994 kandidovalo 5 politických stran nebo sdružení. Letos bude těchto subjektů 6, z toho dva úplně nové, nikdy
v obci nepůsobící. Nejmladší stranou jsou Mladí z dědiny, kteří mají průměrný věk kandidujících členů 31 let. Naopak nejstarší stranou je
KSČM s průměrným věkem 58 let. Z níže uvedených tabulek můžete vyčíst, že v posledních dvanácti letech mělo vždy téměř většinovou
převahu v zastupitelstvu Občanské sdružení. Jak dopadnou volby letos? Zůstane vše při starém? Nebo naopak dostanou šanci mladí, kteří
jsou budoucností pro každou obec? Uvidíme v říjnu.
Lubomír Borýsek

Průměrný věk členů
Název strany

Výsledek voleb v roce 1994
Průměrný věk

Název strany

Výsledek voleb v roce 1998

Mandátů

Název strany

Mandátů

1. Mladí z dědiny

31

KDU-ČSL

7

KDU-ČSL

6

2. ANO 2011

40

Sdružení nezávislých kandidátů

4

Sdružení nezávislých kandidátů

4

3. OS - sdružení přátel hasičů

45

KSČM

1

KSČM

3

4. KDU-ČSL

45

ODS

3

ČSSD

2

5. Občanské sdružení

47

Nezávislí kandidáti

0

6. KSČM

58

Výsledek voleb v roce 2002
Název strany

Výsledek voleb v roce 2006

Mandátů

Název strany

Výsledek voleb v roce 2010

Mandátů

Název strany

Mandátů

Občanské sdružení

5

Občanské sdružení

9

Občanské sdružení

7

Sdružení nezávislých kandidátů

4

KDU-ČSL

4

KDU-ČSL

5

KDU-ČSL

4

KSČM

2

OS - Sdružení přátel hasičů

2

KSČM

2

KSČM

1
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Kapitán Vojtěch Bartoš
se tak díky rozhodnutí mocností, které
nedovolovalo překročit demarkační čáru.
Vojáci totiž nemohli pomoci pražskému
povstání, kde tehdy zbytečně zemřeli další
lidé.
Celých šest těžkých let Vojta přežil ve
zdraví. Když se americkým džípem vrátil
do Šumic, byla to velká sláva. U Tlachů v
hospodě byla veselice a celá dědina měla
velkou radost. Vojta přivezl americké
konzervy rýže, šunky, mandarinek, špagety,
čokoládu, žvýkačky, najlonky...

Svatební fotografie Vojtěcha Bartoše z roku 1946

Letos je to rovných 100 let od narození
Vojtěcha Bartoše, šumického rodáka
a vlastence, který bojoval v Africe, Francii,
absolvoval výcvik v Anglii a účastnil se
osvobození Československa od fašistické
nadvlády. Přečtěte si pozoruhodný
příběh hrdého muže, který by neměl být
zapomenut a jeho životní osud byl víc než
výjimečný.
Pan Vojtěch Bartoš se narodil jako nejmladší
z 11ti dětí na Suchém řadku. Po studiu na
brodském gymnáziu nastoupil v roce 1936
k výkonu prezenční vojenské služby do
Hranic na Moravě. Po vzniku protektorátu
v roce 1939 emigroval a nechal se najmout
do francouzké cizinecké legie. S ní se
dostává do daleké Afriky. Avšak začátek
2. světové války ho vrací zpět na evropský
kontinent. Přes Francii se dostává do Velké
Británie, do nově vznikající československé
exilové armády. Tam ho čeká náročný
výcvik u protiletecké baterie.

Byl povýšen do hodnosti štábniho kapitána
a stal se velitelem jihlavské posádky, kde
se také usadil. Vypadalo to, že konečně
začne žít normální život. Oženil se
s herečkou Horáckého divadla, dcerou
velkopodnikatele s drogistickým zbožím.
Zakrátko se jim narodil syn Ivo.
Po únorovém puči v roce 1948 se ale nad
Vojtou a celým Československem začala
zatahovat mračna. Hned 1. března byl
poslán na dovolenou a o něco později
propuštěn z armády. Manželka se synem
emigrovali, on už to ale nestihl.
V září 1949 byl jako bývalý příslušník
západní armády s cejchem nepřítel vlasti
zatčen a odsouzen na čtyři roky do vězení.
Za to, že při draní peří učil spoluvězně
angličtinu a za své vzpurné chování byl
umístěn do korekce na samotku. Dozorci
tam Vojtovi zakovali řetězy, které byly
spojeny s železným závažím, se kterým
musel celý den obcházet pryčnu a nesměl
se zastavit. Často taky dostával rány
býkovcem.
Z vězení Na Borech byl poslán do uranových
dolů do Jáchymova. Po propuštění z vězení

si v Jihlavě těžko hledá práci, pracuje jako
traktorista, většinou jako pomocný dělník
u lopaty u Pozemních staveb Jihlava.
V padesátých letech má soudně zakázáno
navštěvovat Šumice. Přebývá občas u sestry
v Újezdci a do Šumic chodí pod rouškou
tmy po kolejích, setkat se s příbuznými.
Den pak tráví v komoře nebo ve stodole
a v noci se vrací. I v tomto období se Vojta
vzpírá a čeká ho další vězení v roce 1956 na
6 týdnů a v roce 1957 na 18 měsíců za slova:
: „Přijde jednou doba, kdy se toto všechno
musí napravit a s příslušníky západní
armády musí být počítáno. Takových, jako
jsem já, kteří jsme ve válečné době byli
postaveni do situace na život a na smrt
a jsme za dnešního lidově demokratického
zřízení zavřeni za to, že s tím nesouhlasíme,
je mnoho.“
Kdysi štábní kapitán, oceněný válečnými
řády, zemřel v Újezdci u Luhačovic
10. června 1982 při návštěvě synovce, kde je
také pochován.
V roce 2008, po skoro šedesáti letech,
navštívil Ivo Bartos, univerzitní profesor
geologie z Kolína nad Rýnem rodnou ves
svého otce. Zavítal nal obecní úřad, kde
mu pomohli dohledat příbuzné. Když
u nich uviděl fotografie své matky a materiály
o svém otci, byl velmi dojat.
Vojtěch Bartoš se nikdy nedočkal žádného
odškodnění ani omluvy. Neměl by být proto
nikdy zapomenut! Čest jeho památce!
Na Vojtěcha Bartoše zavzpomínali jeho
příbuzní. K napsání článku bylo použito
také materálů z archivu Ministerstva
obrany.

Na podzim roku 1944, po otevření 2.
fronty, se československé jednotky konečně
zapojují do bojů proti hitlerovskému
Německu. Obrněné brigádě, u níž Vojta
sloužil, se dostalo té výsady, že byla začleněna
do jednotek amerického generála Pattona,
který měl za úkol se co nejdříve probojovat
na území okupovaného Československa.
Byla to odměna jen několika stovkám čs.
vojáků, kteří mezi prvními vstoupili do
nově se formující armády. Vojta byl asi
jediným vojákem ze Zlínského kraje.
Když v květnu 1945 stanul s 2. obrněněnou
brigádou a americkými vojáky na českém
území, dočkal se velkého zklamání. Stalo
6

Rodina Bartošová - společná fotografie všech sourozenců Vojtěcha Bartoše

Pavel Horalík

Ferdovo sportovní odpoledne
31. května pořádal tenisový oddíl a český
červený kříž již tradiční Ferdovo sportovní
odpoledne pro děti. Akce se konala v areálu
tenisového klubu a několik disciplín bylo
i na tréninkovém hřišti. Nemohla chybět i
velmi oblíbená loďka, která tento rok dostala novou podobu. Účast dětí předčila
všechna očekávání pořadatelů. Přišlo více
něž 130 ratolestí se svými rodiči a známými. Jako každý rok měli malí závodníci plnit úkoly na jednotlivých disciplínách. Po
splnění všech úkolů je čekala odměna v
podobě medaile, sladkostí a skákacího hradu. Velký dík patří sponzorům, kteří velmi
ochotně přispěli na dobrou věc pro malé
děti. Ještě větší poděkování si zaslouží pořadatelé a celý zbytek týmu Ferdova sportovního odpoledne.
Ondřej Kalous

Soutěž hlídek mladých zdravotníků
a hurá na oběd – pizza byla výborná. Pak
už jsme se vypravili ke Slovácké búdě, kde
soutěž měla probíhat. Po cestě jsme ještě
trénovali různé transportní techniky a za
chvíli už bylo zahájení, test všech hlídek
a do boje vyrazila naše hlídka prvního
stupně, zatímco druhá měla ještě čas na
přípravu.

Ve středu, 14.5. 2014 jsme se poprvé zúčastnili soutěže hlídek mladých zdravotníků,
jejíž oblastní kolo se konalo v Uherském
Hradišti. Bylo to pro nás něco nového, takže jsme se připravovali celý rok, jak jsme
mohli. A co bylo ještě větším překvapením,
že jsme nevyslali jen jednu hlídku, ale rovnou dvě s doprovodem zdr. sestřičky Vlaďky Hovorkové, vedoucí kroužku Terky
Hovorkové a Šimona Chovance.
Ráno jsme se sešli na nádraží, kdy nás lehce překvapila výluka, ale to nám na těšení
a zvědavosti neubralo. Ještě před nástupem
do autobusu proběhnul rychlokvíz, který
dopadl výborně a ukázal, že jsme připravení vyrazit. Po cestě jsme si rozdali naše
týmová trička, která jsme hned vyzkoušeli
a taky vybalili svačiny.
V Hradišti jsme měli nějaký čas navíc,
a tak jsme si jej vyrazili trochu prohlédnout

Hlídka je složená z 5 členů, z nichž jeden
je velitel a má na starosti rozdělení úkolů,
volání záchranné služby a samozřejmě to,
co je potřeba. Ostatní z družstva pak dělají
to, co jim jde nejlépe.
První hlídku ve složení Kamča Březinová,
Štěpa Juřeník, Šimon Lekeš, Pavlínka Dudová a Lea Šidlová, kteří byli moc šikovní
a měli to nejtěžší v tom, že vyráželi soutěžit
jako první a za nimi konkurence 8 družstev.
Ale nelekli se a soutěžili, poznávali bylinky,
obvazovali a ošetřovali s velkou odvahou
a nasazením.

jsme byli rozhodně originální a ve znalosti
z historie jsme ze sebe jen sypali. Oříškem
byla modelová situace - autonehoda. Stres
působil a tak nebylo jednoduché si uvědomit, co udělat jako první a rozdělit si úkoly.
Na klidu nám nepřidaly ani přísné rozhodčí, ale poprali jsme se s tím se ctí, zraněné jsme ošetřili a byli jsme rádi, že je to za
námi.
Pak už nás čekalo jen vyhlášení, kdy jsme
nevěřili vlastním uším a těžko se věřilo výsledkům, svačinka, focení a radost
z umístění a následné řádění na „venkovní
posilovně“. Cesta domů probíhala klidně,
někteří slavili, jiné to zmohlo tak, že usnuli už po cestě. Však také není divu, byl to
náročný den, plný nových zážitků, zúročení
všech dosavadních znalostí a dovedností.
A víte co? Příští rok jedeme zase!
Tereza Hovorková

Druhou hlídku tvořili Štěpa Koníček, Kája
Březinová, Martin Hovorka, Eliška Pipalová a Adam Rusiňák. Jak jsme později
zjistili, byla to nejmladší hlídka ze starších
družstev, a jejich konkurencí byla družstva
osmých a devátých tříd a i tak jsme se dokázali probojovat na třetí místo.
V bylinkách jsme se vyznali jako nikdo,
obvazování jsme také zvládli, v transportu
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Mladí z dědiny

Více informací o nás najdete na http://mladizdediny.sumice.cz

Jméno

Věk

1.

Lubomír Borýsek

29

2.

Ing. Arch. Martin Velecký

29

3.

Ing. Michal Zajíc

35

4.

Ing. Marek Šojdr

36

Pol. příslušnost

Povolání

Číslo domu

BEZ PP

Marketingový specialista

518

BEZ PP

Architekt

512

BEZ PP

Ekonom

481

BEZ PP

Obchodní manažer

217

5.

Ing. Mgr. Gabriela Končitíková

27

BEZ PP

Projektový manažer UTB

291

6.

David Jančařík

32

KDU-ČSL

Technik

334

7.

Ing. Zuzana Šojdrová

31

BEZ PP

Mateřská dovolená

490

8.

Mgr. Miroslava Velecká

30

BEZ PP

Odborný referent

512

9.

Radek Horecký

27

BEZ PP

Servisní technik

119

10. Jakub Tlach

28

BEZ PP

Obchodní zástupce

490

11. Ing. Lukáš Velecký

35

BEZ PP

Obchodní ředitel

542

12. Ing. Jiří Tlach

31

BEZ PP

Regionální vedoucí

492

Volební program Mladí z dědiny
Jsme zástupci z různých částí obce a z různých profesních oborů. Máme zájem pro naši obec a obyvatele ve svém volném
čase pracovat a podílet se na jejím rozvoji. Naše profesní zkušenosti a znalost oboru chceme ve spolupráci s občany využít ve
prospěch celé obce. Chceme zajistit odbornost členů obecních komisí. Jako nové politické sdružení chceme postupem času
získávat praktické zkušenosti s řídícími a rozhodčími funkcemi samosprávy obce a přispět do dění dnešního zastupitelstva
svěžím pohledem mladé generace – MLADÍ Z DĚDINY.
PS: Chceme v obci aktivně působit bez ohledu na výsledek voleb, proto jsme se rozhodli zřídit webovou stránku
http://mladizdediny.sumice.cz na které Vás budeme pravidelně informovat o všech našich aktivitách .
1. Hospodářský rozvoj
• Důkladně uvážené a koncepční rozhodování o rozvoji obce,
stanovení priorit v investičních akcích.
• Hledání možností a účelné využívání dlouhodobě volných
nebytových a bytových prostor, vytvoření databázi objektů
k bydlení, podnikání, provozování služeb pro potenciální
zájemce (stavebníky, podnikatele, živnostníky apod).
• Získávání a využívání dotačních titulů na projekty, které mají
z pohledu vývoje obce smysl.
2. Otázka bytová a výstavba v obci
• Podpora prodeje učitelské bytovky do soukromého vlastnictví.
• Dobudování inženýrských sítí v lokalitách obce, kde jsou již
sítě částečně zřízeny a nerozšiřovat zastavitelné území.
• Ze strany obce podporovat mladé rodiny, které se rozhodly
rekonstruovat rodinný dům a nemají možnost stavět
novostavbu.
• Zajistit vhodný prostor pro místní knihovnu, která
momentálně brání zvýšení počtu přijetí dětí do Mateřské
školy.
• Zajistit profesionální vyhotovení územního respektive
regulačního plánu, který nahradí současně nevyhovující
územně plánovací dokumentaci
j řešení v otázce budování obecní kanalizace s napojením
• Najít
na ČOV v Uherském Brodě.
• Vybudovat v centru obce reprezentativní místo pro
společenské, kulturní a všední potřeby (hody, slavnosti,
jarmarky, tržiště).
3. Životní prostředí
• Zmodernizovat sběrný dvůr a jeho systematické řízení.
• Vybudovat obecní kompostárnu, zajistit centrální svoz
bioodpadu na tuto skládku a zrušit stávající hromadné pálení.
• Rozšířit počet sběrných míst pro bioodpad.
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•

Účelově vysazovat stromy a před kácením významných
stromů v obci zajistit dendrologický průzkum porostu.

4. Zájmové aktivity
• Rovnoměrná podpora
p p
místních dobrovolných
ý
složek: TJ
Šumice, SDH, Besedníci, Myslivci, Rybáři, Včelaři, Holubáři,
výuka Esperanto.
• Podporovat zřizování a udržování zájmových aktivit pro
občany všech věkových skupin.
5. Kultura
• Obnova a podpora tradic, které se konají (konaly) v naší obci
během všech ročních období: načínání koláče, Tříkrálová
sbírka, plesová sezóna, masopust, vrkání chlapců během
velikonočního čtyřdenní, velikonoční průvod chasy,
červencové noci, dožínky,
y hodyy + doprovodné
p
akce, Mikuláš,
roráty, vánoční koncerty, průvod chasy na sv. Štěpána, aj.
• Čerpání dotačních titulů pro kulturní akce a jejich nutné
vybavení - kroje, povozy, pomůcky, nástroje, apod…
• Podpora vzniku zájmových kroužků s důrazem na lidové
tance a zpěvy.
• Zajištění kvalitního ozvučení Kulturního domu i během
kulturních akcí.
6. Školství a vzdělávání
• Mimo nutnou podporu ZŠ a MŠ podpořit vznik zájmových
kroužků se zaměřením na uchování lidových tradic a činností
(tanec, zpěv, kroje, činnosti a zvyky při událostech v obci
během všech ročních období).
• Ve spolupráci s učiteli aktivovat výuku cizích jazyků pro
veřejnost.
• Otevření třetího oddělení Mateřské školy, umožňující
předškolní vzdělávání většímu počtu dětí a s tím spojenou
možnost přijímat děti mladší věku 3 let.

7. Sociální služby
• Zřízení komunitního centra (sociálních služeb s poradenskou
a konzultační činností pro seniory + dětské centrum).
• Podporovat zřizování privátních pečovatelských bytů
a domácí péči pro seniory.
• Prosadit pro samostatně žijící důchodce osvobození od
poplatků za odvoz komunálního odpadu.
8. Podnikání
• Komerčně využít volných prostor v obci formou zřízení tzv.
podnikatelského inkubátoru - tj. místa, kde můžete začít své
podnikání.
• Vytvořit databázi a prezentaci místních firem a živnostníků
pro potencionální zájemce o jejich služby a umožnit jejich

•

propagaci v pravidelných periodikách a na internetových
stránkách obce.
Podpořit vznik průmyslové zóny v obci, která ovšem
bude vyhovovat urbanistickým, hygienickým, ochranným
a jiným požadavkům stejně jako provozním potřebám
potencionálních zájemců o podnikání v průmyslové zóně.

9. Ostatní
• Podpora provozu Pastoračního centra farnosti Šumice
a farnosti Šumice.
• Zajistit dohled v okolí Základní školy po ukončení výuky.
10. Zajistit dodávky piva „tanková Plzeň“ :-)

Občanské sdružení
Jméno

Věk

Pol. příslušnost

Povolání

Číslo domu

1.

Ing. Josef Jančář

60

BEZ PP

stavbyvedoucí

488

2.

Václav Marek

55

BEZ PP

školník

98

3.

Oto Bachůrek

53

BEZ PP

podnikatel

315

4.

Ing. Michal Horecký

36

BEZ PP

podnikatel

379

5.

Ing. Vlastimil Hudeček

49

BEZ PP

technik

224

6.

Oto Synčák

45

BEZ PP

podnikatel

387

7.

Ing. Radim Kunovský

31

BEZ PP

vedoucí pracovník

495

8.

Ing. Petr Juřeník

35

BEZ PP

obchodní ředitel

541

9.

Zbyněk Věrný

42

BEZ PP

automechanik

559

10. Vratislav Šojdr

36

BEZ PP

stavbyvedoucí

328

11. Pavel Slámečka

45

BEZ PP

živnostník

412

12. Josef Podešť

39

BEZ PP

úředník

534

13. Jiří Valášek

57

BEZ PP

horizontář

509

14. Ing. Josef Bartoš

62

BEZ PP

ekonom

294

15. Petr Hřib

64

BEZ PP

zedník

32

Volební program Občanské sdružení
-programově usilovat o rozvoj obce , pokračovat a navazovat na
činnost vedení obce z minulých třech volebních období
-efektivně spravovat a udržovat obecní majetek
-vytváření podmínek pro maximální rozvoj služeb občanům
-maximální využití všech dostupných dotačních titulů pro
financování naplánovaných akcí
2. HOSPODAŘENÍ A SPRÁVA OBCE
2.1.budeme prosazovat funkci místostarosty výhradně ve stávající
formě.
To znamená, že náplň práce místostarosty bude především v
oblasti řízení běžného každodenního provozu Obecního úřadu.
2.2.budeme navrhovat a udržovat výhradně vyrovnaný rozpočet
obce
2.3.budeme preferovat společnosti a OSVČ se sídlem v Šumicích
při zadávání obecních podlimitních zakázek, oprav a údržbových
prací
2.4.novelizací obecní vyhlášky stanovíme jasná pravidla pro nutný
krátkodobý zábor veřejných ploch a obecních komunikací při

skládání materiálů, především palivového dřeva.
Pro dlouhodobé divoké zábory veřejných ploch stanovíme
progresivní výši nájmu a sankcí.
3. INVESTIČNÍ AKCE a velké OPRAVY
3.1.Kanalizace a přivaděč do ČOV UB
-koordinace a spolupráce se Slováckými vodovody a kanalizacemi
Uherské Hradiště a.s. na hlavní investiční akci: tlaková kanalizace
do Újezdce u Luhačovic , sběrné nádrže splaškových vod a čerpací
stanice , rekonstrukce kanalizace v obci
3.2.Cyklotrasa Šumice-Rudice
-zahájení projektové přípravy, zafinancování z fondů EU. Realizace
projektu je podmíněná aktivní spoluprací Obce Rudice.
3.3.Individuální výstavba RD
-pokračování na přípravě území včetně vybudování inženýrských
sítí v lokalitách Trnovec,Křivé,Nivky za podmínky možnosti
finančního pokrytí
3.4.Průmyslová zóna
-projektová a investiční příprava území průmyslové zóny pod
farmou ZEMASPOL
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3.5.Komunikace Záhumní
-oprava a stabilizace obecní komunikace Záhumní v úseku
hospoda-bytovky
3.6.Garážový dvůr
-vybudování
y
parkovacího
p
a garážového dvora pro dopravní
a strojní techniku OÚ Šumice
3.7.Chodníky
-etapová generální oprava obecních chodníků v lokalitách kde se
nebude provádět nová kanalizace
-etapová oprava chodníků a ploch na hřbitově – výměna povrchů
3.8.Základní škola
-oprava fasády ZŠ
3.9.Bytový dům – garsoniery
-nákup a rekonstrukce vhodného objektu na nájemní garsoniéry
pro starší spoluobčany. Projektová příprava, využití možných
finančních zdrojů z dotačních titulů, realizace.
3.10.Rozšíření hrobových míst pro uložení uren
-vybudování nových hrobových míst případně kolumbária pro
uložení uren
s popelem zesnulých
4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
4.1.Skládka biomasy
-vybudování legální skládky biomasy, zajištění způsobu jejího
druhotného využití
4.2.Skládka stavebních sutí a zeminy
-vybudování a legalizace skládky tříděných stavebních sutí
vhodných k recyklaci,
-zajištění způsobu jejich zpětného využití při opravách lesních
komunikací

4.3.Protierozní opatření v krajině
-údržba protierozních a protipovodňových objektů na katastru
obce
4.4.Pozemková úprava
-zajistit provedení pozemkové úpravy k.ú. Šumice
5. BEZPEČNOST, DOPRAVA a POŽÁRNÍ OCHRANA
5.1.Finanční i materiálová podpora Sboru dobrovolných hasičů,
materiálové zajištění hasičské zásahové jednotky SDH
5.2.zajišťování obecné bezpečnosti a ochrany obecního majetku
i za cenu instalace kamerového monitoringu
5.3.zajišťování
j
p
pořádku a bezpečnosti
p
v obci v úzké spolupráci
s Policií ČR, pracovištěm Bojkovice
5.4.vybudování dalších 50 parkovacích míst pro osobní auta
6. INFORMOVANOST OBČANŮ
6.1. zlepšit informovanost o činnosti zastupitelů, Rady obce
a Obecního úřadu, to je aktuálně a ve větší míře informovat
veřejnost prostřednictvím webových obecních stránek, hlášením
v místním rozhlasu a v tištěném Šumickém zpravodaji.
7. KULTURA A SPORT
7.1 podporovat činnost spolků a občanských sdružení finančně
i naturálně
7.2. preferovat podporu zejména sdružení a spolků, které se starají
o výchovu mladých členů
7.3. projektová příprava, zafinancování z dotací a realizace bikeparku SKALKA s bikrosovou dráhou a skate-hřištěm pro mládež.

Občanské sdružení - sdružení přátel hasičů
Jméno

Věk

Pol. příslušnost

Povolání

Číslo domu

1.

Ing. Jaroslav Novák

57

BEZ PP

Technik

8

2.

Zbyněk Urubčík

42

BEZ PP

Stolář

430

3.

Pavel Hřib

59

BEZ PP

Dělník

21

4.

Mgr. Jaroslav Kroča

55

BEZ PP

Technik

510

5.

Eva Borisová

42

BEZ PP

Pečovatelka

95

6.

Blanka Hrubošová

42

BEZ PP

Švadlena

25

7.

Ing. Stanislav Ptáček

54

BEZ PP

THP

91

8.

Radim Košiba

44

BEZ PP

OSVČ

327

9.

Pavel Kokoš

23

BEZ PP

Automechanik

200

10. Pavel Šot

47

BEZ PP

Dělník

230

11. Vojtěch Žampach

48

BEZ PP

Klempíř

241

12. Ing. Kristýna Zuborňáková

35

BEZ PP

Vedoucí prodejny

3

13. Hana Lekešová

39

BEZ PP

Pečovatelka

242

14. Oldřich Pařízek

43

BEZ PP

Kontrolor

256

15. Josef Chmelina

47

BEZ PP

Seřizovač

407

Volební program OS - sdružení přátel hasičů
•
•
•
•
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podpora výstavby rodinných domů
u vytipování stavebních ploch - výstavba inženýrských sítí
pokračování v budování průmyslové zóny
výpomoc při vyrovnání majetkoprávních stavů v obci
(parcely)

Doprava a komunikace
• opravy a rekonstrukce chodníků v obci (Nad Mlýnem,
Záhumní, Kůt, atd.)
• vybudovat nový chodník od „Tlachového po desetibytovku“
• posoudit možnost vybudování cyklostezky do Rudic
popřípadě do Luhačovic

Sport
• podporovat mimoškolní činnost mládeže
Podnikání
• vypomáhat při vytváření nových pracovních míst v obci
• podporovat rozvoj podnikání v obci
• podpora místních podnikatelů
Kultura
• podpora společenských organizací a sdružení v obci
(zahrádkáři, myslivci, včelaři, rybáři, TJ, hasiči, folklór, zpěv,
holubáři, dechovka)
• podporovat zapojení mládeže do společenských organizací
• iniciovat zvýšení zájmu občanů o místní knihovnu
Školství
• spolupracovat s vedením školy při zajištění mimoškolní
činnosti dětí v zájmových kroužcích
• podporovat doplňkovou výchovu ve škole (jazyky, výpočetní
technika)
• zlepšovat vybavení školky a školy pro zábavu a výuku dětí

Životní prostředí
• zamezit divokým skládkám odpadů
• kontrolovat a zlepšovat hospodaření s odpadem ve sběrném
dvoře
• výsadba remízků v některých lokalitách obce
• vyžadovat od majitelů řádnou údržbu svých pozemků
• zlepšit údržbu polních a lesních cest
• údržba protipovodňových zařízení
• využívat možností evropských a státních fondů ke zvelebování
obce
Bezpečnost a požární ochrana
• spolupráce s policií ČR a přestupkovou komisí v Uh. Brodě na
zajištění bezpečnosti v obci
• podporovat Sbor dobrovolných hasičů a spolku mladých
hasičů
Sdružení přátel hasičů bude vždy spolupracovat s každým, kdo má
zájem a je ochoten pomoci ve zlepšování života všech občanů.

ANO 2011
Jméno

Věk

Pol. příslušnost

Povolání

Číslo domu

1.

Petr Brumovský

45

ANO 2011

Technik

2.

Ing. Blanka Hrnčířová

46

BEZ PP

Veřejná správa

212

3.

Petra Machálková

32

BEZ PP

Marketingová specialistka

493

4.

Pavel Chmura

51

BEZ PP

Podnikatel

17

5.

Vít Janíček, DiS.

30

BEZ PP

Soukromý zemědělec

123

6.

Marie Horalíková

49

BEZ PP

Výhradní pojišťovací agent

16

7.

Mgr. Jaroslav Novák

34

BEZ PP

Geograf

8

8.

Mgr. Lenka Ševečková

34

BEZ PP

Lékarnice

134

9.

Roman Haluza

23

BEZ PP

Student

482

10. Bc. Ema Jurková

25

BEZ PP

Student

482

11. Dalibor Botlík

37

BEZ PP

Programátor CNC

37

12. Helena Tlachová

61

BEZ PP

Důchodkyně

145

13. Martin Janča

39

BEZ PP

Řidič MKD

485

14. Alena Brulíková

42

BEZ PP

Zástupce vedoucí

447

15. Leoš Krhůtek

45

BEZ PP

Strojař

44

Volební program - ANO 2011
- Pro lepší a kvalitní život v naší obci nabízíme mnoho řešení.
- Vytvoříme fungující a moderní obec.
- Zasadíme se o posílení stávajících služeb obce občanům.
- Maximálně využijeme dotací a grantů.
- Nabízíme lidské jednání a úctu k občanům, k přírodě, ke krajině.
Doprava a komunikace
• Zajistíme bezpečnost spoluobčanů. Vybudujeme přechod
přes koleje a přes silnici v části pod bytovkou u železničního
přejezdu.
• Vyřešíme parkovací stání v problémových částech Šumic.
Včetně toho vybudujeme parkovací stání pro tělesně postižené
spoluobčany.
• S pomocí dotací pořídíme celoroční úklidovou techniku pro
úklid chodníků a komunikací.

•

V rizikových úsecích cyklostezky zajistíme osvětlení.

Kultura a společenský život
• Zřídíme bezplatnou právní poradenskou službu v naléhavých
životních situacích pro seniory a občany v nouzi.
• Zkvalitníme činnost obecního úřadu:
- zřídíme transparentní bankovní účet obce
- zřídíme grantovou podporu pro místní spolky a zájmo
vé organizace
- chceme povinné pořizování audiovizuálních záznamů
ze zasedání zastupitelstva
- zlepšíme informovanost občanů
• Zřídíme v obci bankomat.
• Vrátíme do obce společenský život a budeme pořádat různé
zajímavé akce na návsi za účasti více spolků (např. farmářské
11

•
•
•

trhy, zvěřinové hody atd.)
Pravidelně budeme pořádat společenské a vzdělávacích akce
nejen pro seniory. Chybět nebudou besedy se zajímavými
osobnostmi, zájezdy a exkurze.
Vybudujeme stezku přes les do Luhačovic s naučnými
tabulemi a zastaveními.
Vytvoříme unikátní přírodní labyrint pro zábavu všem
občanům a návštěvníkům Šumic.

Výstavba, bydlení, rozvoj obce, zaměstnanost
• Pomocí dotazníků a anket vytvoříme plán budoucích kroků
obce a obecního úřadu.
• Zahájíme jednání o odkup objektu bývalé Jednoty a prostor
využijeme na základě návrhů a námětů občanů.
• Na všechna pracovní místa zřizovaná obcí budeme vypisovat
řádná výběrová řízení.
• Zřídíme více sezonních pracovní míst, kde zapojíme seniory,
studenty a nezaměstnané.
• Budeme dodržovat a zadávat výběrová řízení i u malých
zakázek.

•
•

Podpoříme výstavbu rodinných domů a vybudování nové
obytné čtvrti.
S pomocí dotací postavíme dům pro seniory s pečovatelskou
službou.

Životní prostředí, krajina a tradice
• Zřídíme komisi pro životní prostředí.
• Zefektivníme odpadové hospodářství, zmodernizujeme
sběrný dvůr a dokončíme obecní kompostárnu.
• Zlepšíme a zprůhledníme hospodaření v obecních lesích.
• Zajistíme pravidelnou údržbu zeleně v obci a okolí, včetně
břehů Ovčírky.
• Opravíme poškozené lesní a polní cesty, které budou zároveň
cyklotrasami.
• Provedeme komplexní revitalizaci zeleně, včetně okrajových
částí obce.
• Budeme podporovat místní zemědělce a vytvoříme lokální
značku Šumic.
• Vypracujeme krajinný plán obce s možností výsadeb remízů,
biokoridorů, sadů a alejí.

Komunistická strana Čech a Moravy
Jméno

Věk

Pol. příslušnost

Povolání

1.

Miroslav Velecký

54

BEZ PP

technik

2.

Ludmila Synčáková

64

KSČM

důchodce

3.

Karel Dvořák

45

BEZ PP

živnostník

4.

Jana Smolčáková

44

KSČM

technik

5.

Jarmila Slačálková

30

BEZ PP

prodavačka

6.

Lubomír Kramný

63

KSČM

izolatér

7.

Alena Zálešáková

64

KSČM

důchodkyně

8.

Marie Žampachová

63

BEZ PP

důchodkyně

9.

Milan Kramný

65

KSČM

důchodce

10. Bc. Stanislav Nowak

68

BEZ PP

důchodce

11. Ludmila Synčáková

58

BEZ PP

kadeřnice

12. Josef Rapant

62

BEZ PP

pracovník ostrahy

13. Jaroslava Kovaříková

55

BEZ PP

invalid. Důchodce

14. Petr Chromek

66

BEZ PP

důchodce

15. Josef Mikulec

62

BEZ PP

důchodce

Číslo domu

Volební program KSČM
KSČM si je vědoma, že volební program každé politické strany by
měl vycházet z reálných možností obce a její investiční schopnosti
ve vztahu k rozpočtu. Pokud kandidáti KSČM získají podporu
spoluobčanů, budou navrhovat a prosazovat:
Na úseku výstavby a zvelebování obce:
1. Pokud nebude zahájena velká investiční akce rekonstrukce
odvodu a čištění vod včetně přivaděče, budeme požadovat, aby
se obec znovu zabývala postupnou realizací výstavby Domu
pokojného stáří pro naše občany, kteří se dožívají vysokého
věku a nemají nikoho, kdo by se o ně postaral a nebo časem
nebudou mít dostatek peněz na úhradu stávajícího bydlení
a údržby domu.
2. V každém případě budeme požadovat přehodnocení
stávajícího projektu výstavby DSS a věrohodnou informaci
o skutečných nákladech uživatelů tohoto domu a rozsah péče.
Současně budeme trvat na tom, aby pozemek „Na Válkovém“
byl trvale vyhrazen pro uvedenou stavbu a nesměl být nikdy
prodán nebo použit k jiným účelům.
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3.

Jednáním s Českými drahami a Povodím Moravy dosáhnout
zlepšení úrovně údržby pozemků podél trati a břehů Olšavy,
sečení trávy provádět nejméně 2 x ročně a současně řešit
i likvidaci posečené trávy jinak, než je současné nebezpečné
a neekologické spalování.

Na úseku starostlivosti o naše občany:
1. Chceme pomáhat našim občanům, kteří mnohdy i bez
vlastního zavinění se dostali do vážných životních problémů,
ať již majetkových nebo rodinných a sami je nedokážou řešit
bez potřebných právních znalostí, na které nemají potřebné
finanční prostředky. Budeme prosazovat, aby do obce dojížděl
1 x za čtvrtletí renomovaný právník, případně psycholog,
která by občanům jednorázově, na účet obce, pomáhal řešit
vzniklé problémy.
2. Pokračovat ve stávající péči o občany důchodového věku
i mládeže. U důchodců organizovat osvědčené besedy
s důchodci a nejméně 1 x ročně zorgranizovat akci, která
prospěje k oživení jejich kulturního a společenského života,

např. turnaj v petangu, scrabblu, zájezdy do termálů apod..
U mládeže hledat cestičky, jak ji získat pro jinou aktivitu
než jsou počítače. Organizování různých uličních soutěží,
zapojování do zájmových kroužků (včelaři, zahrádkáři,
rybáři) a opětovný pokus o výuku hry na hudební nástroje
přímo v obci.
Na úseku kulturní a společenské činnosti:
1. Pokles činnosti na tomto úseku se v naší obci nezměnila, spíše
stagnuje. Řešení vidíme ve větší spolupráci se společenskými
organizacemi a finančním přispíváním obce na, kdysi tradiční

2.

kulturní akce a větší spolupráci s místními podnikatelskými
subjekty. Pokusit se o zmírnění růstu cen vstupného
a prodávaných výrobků na těchto podnicích, které se postupně
stávají, hlavně pro starší generaci, nedostupnými.
Vedle „Šumického muzea“, které se stalo raritou obce,
budeme doporučovat věnování větší pozornosti psaným
záznamům a fotografické dokumentaci ze života naší obce
před 70 – 100 lety. Ustavit pracovní skupinu dobrovolníků,
kteří by zpracovali digitální formu všech dílů kronik naší obce
a hledali možnosti, jak shromáždit a uchovat tisíce fotografií,
které jsou k dispozici mezi občany a jimž hrozí znehodnocení.

Křesťanská a Demokratická Unie - Československá Strana Lidová
Jméno

Věk

Pol. příslušnost

Povolání

Číslo domu

Ing. Andriana Kalinová

45

BEZ PP

stavební inženýrka

57

2.

Josef Pančocha

49

BEZ PP

technik

30

3.

Pavel Horalík

28

KDU-ČSL

podnikatel

16

4.

Mgr. Helena Bemerová

36

BEZ PP

učitelka

421

5.

Ing. Ludvík Hovorka

51

KDU-ČSL

poslanec sněmovny Parlamentu ČR 13

1.

6.

Karel Koníček

36

BEZ PP

automechanik

128

7.

Renata Slívová

44

BEZ PP

ošetřovatelka

343

8.

Ing. Milan Pipal

51

BEZ PP

lesní inženýr

81

9.

Ing. František Bosák

62

BEZ PP

podnikatel

494

10. Milada Krátká

58

BEZ PP

úřednice státní správy

340

11. Miroslav Petrka

42

BEZ PP

podnikatel

422

12. Dušan Juřeník

37

BEZ PP

malíř

477

13. Marie Zetková

40

BEZ PP

kontrolorka kvality

108

14. Eva Bartošová

30

BEZ PP

živnostník

121

15. Václav Slíva

64

KDU-ČSL

klempíř

314

Volební program KDU-ČSL
naši zastupitelé podporovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

hospodárné a účelné nakládání s obecním majetkem
zlepšení informovanosti občanů obce a současně zlepšení
komunikace mezi obcí a občany
pořádání pravidelných veřejných diskuzí s občany i mimo
veřejná zasedání zastupitelstva obce
zlepšení průběhu jednání zastupitelstva obce pomocí
moderních technických prostředků ( záznamy, přenosy)
vyšší úroveň přípravy podkladů pro jednání zastupitelstva
a rady obce (objektivní a dostatečné informace)
důslednou údržbu a pravidelné kosení všech travnatých
a zanedbaných ploch
vznik nových pracovních příležitostí a vybudování
průmyslové zóny pro podnikání
šetrné hospodaření v obecních lesích a výsadbu nových lesů
stavbu kanalizačního přivaděče na čistírnu odpadních vod
do Uherského Brodu
rekonstrukci a dostavbu kanalizace, tam kde není vybudována
účinná protipovodňová opatření a poldry pro zadržení
přívalových vod ve spolupráci s okolními obcemi
přípravu výstavby vodní nádrže na potoku Ovčírka nad obcí
revitalizaci krajiny, lesů, rybníků, zlepšení stavu lesních,
polních cest a turistických stezek
zvýšení kvality vzdělávání a vyšší podporu mimoškolních
aktivit dětí mládeže, etickou výchovu
udržení dobré úrovně stavu budov a vybavenosti školských

a kulturních zařízení
16. zajištění dostatečného počtu míst v MŠ pro všechny děti
17. dobré podmínky ke sportování pro všechny, kdo sportovat
chtějí
18. moderní vybavení zásahové jednotky dobrovolných hasičů
19. zařízení pro sport a pro aktivní využití volného času, pro
dobrovolné a neziskové organizace v obci
20. akce pro vzdělávání, sportovní, duchovní a kulturní vyžití
občanů všech věkových kategorií
21. pravidelnou údržbu a opravy stávajících dětských hřišť,
sportovišť a odpočinkových zón
22. rekonstrukce a opravy chodníků, místních komunikací,
cyklostezek a parkovišť i v okrajových částech obce
23. rozšíření a opravu mostu v Kůtě
24. zlepšení parkování na stávajících komunikacích a dobudování
chybějících parkovacích ploch
25. dokončení rekonstrukce chodníků na hřbitově
26. dobudování inženýrských sítí v lokalitách určených pro
bydlení, průmysl a podnikání
27. výstavbu nových rodinných domů a rekonstrukcí stávajících
rodinných domů, především chátrajících
28. sociálně slabé rodiny a sociálně potřebné osoby, které aktivně
usilují o zlepšení své situace
Další body doplníme po veřejné diskusi s Vámi, pokud nás
podpoříte ve volbách v pátek 10. a sobotu 11. října 2014!
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Tenisový oddíl
V letošním roce proběhlo na tenisových
kurtech již osm turnajů. Hráli se dvouhry
i čtyřhry a na své si přišly i děti při kondičním turnaji tenisové přípravky.
„V červnu se konal turnaj pro naše mladé
tenistky a tenisty. Ti nejmenší soutěžili na
menším kurtu, ti větší už soutěžili v opravdových zápasech. Na úplný konec tohoto
pěkného turnaje dostali všichni účastníci
tenisové přípravky ještě sladkou odměnu.
Tenisový oddíl tímto děkuje všem trenérům a rodičům za pomoc při uspořádání
turnaje.“
Aktuální dění najdete na stránkách oddílu
www.tenisovyoddil.cz
Ondřej Kalous

Fotbalový oddíl
Oddíl TJ Šumice prožil úspěšnou sezónu. Družstvo mužů se umístilo na 4. místě okresního přeboru a žáci vyhráli svou soutěž. Na
snímku je družstvo dorostu, které bojovalo ve dvoukolovém finále okresních přeborů se Starým Městem a v celkovém součtu podlehli
poměrem 7:5.
Petr Hřib
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Fotbalová listina - podzim 2014
Muži - OP

Dorost - OP

Kolo

Den

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

1.

Ne

10.8.

Šumice

Traplice

16:30

2.

Ne

17.8.

Kudlovice

Šumice

16:30

3.

Ne

24.8.

Šumice

Košíky

16:30

4.

Ne

31.8.

Jarošov

Šumice

5.

Ne

7.9.

Šumice

6.

Ne

14.9.

Šumice

7.

So

20.9.

8.

Ne

9.

Kolo

Den

Datum Domácí

Hosté

Začátek

3.

So

23.8.

Šumice

Bánov

16:30

4.

So

30.8.

Hradčovice

Šumice

16:30

16:30

5.

So

6.9.

Šumice

Korytná

16:00

Nezdenice

16:00

Slavkov

16:00

6.

So

13.9.

Šumice

Podolí

16:00

Drslavice

Šumice

15:30

7.

Ne

21.9.

ČSK Uh.Brod

Šumice

13:00

28.9.

Šumice

Bílovice

15:30

8.

So

27.9.

Šumice

Prakšice

15:30

So

4.10.

D. Němčí

Šumice

15:00

9.

Ne

5.10.

Havřice

Šumice

12:30

10.

Ne

12.10.

Šumice

Hluk B

14:30

1.

So

11.10.

Šumice

volno

11.

Ne

19.10.

Ostr. Lhota

Šumice

14:00

2.

So

18.10.

Vlčnov

Šumice

12.

Ne

26.10.

Šumice

Zlámanec

14:00

13.

Ne

2.11.

Slovácko C

Šumice

13:30

14.

Ne

9.11.

Traplice

Šumice

13:30

14:00

Žáci - OP

Přípravka - OP

Kolo

Den

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

3.

Ne

24.8.

Šumice

Prakšice

10:00

4.

Ne

31.8.

Jarošov

Šumice

14:00

5.

Ne

7.9.

Šumice

Uh. Ostroh

10:00

Kolo Den

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

3.

Ne

24.8.

Šumice

Bánov

15:00

4.

So

30.8.

Újezdec

Šumice

14:00

5.

Ne

7.9.

Šumice

Orel Uh. Brod

14:30

6.

Ne

14.9.

Šumice

O. N. Ves

10:00

6.

Ne

14.9.

Šumice

Rudice

14:30

7.

Ne

21.9.

Nivnice

Šumice

13:00

7.

Ne

21.9.

Hradčovice

Šumice

13:00

8.

Ne

28.9.

Šumice

Újezdec

10:00

8.

Ne

28.9.

Šumice

Prakšice

14:00

9.

So

4.10.

Havřice

Šumice

14:00

9.

So

4.10.

Osvětimany

Šumice

12:30

1.

Ne

12.10

Šumice

St. Hrozenkov

13:00

1.

Ne

12.10.

Šumice

Bánov

10:00

2.

So

18.10

Březová

Šumice

14:00

2.

Ne

19.10.

Topolná

Šumice

09:30

P

N

Ž

A

L

U

D

Ř

N

A

A

Osmisměrka

B

R

A

D

L

A

P

A

S

T

A

Tajenka:

O

Č

L

D

Í

Á

K

Y

L

E

A

R

Š

T

S

V

O

N

A

T

K

Í

K

D

Á

E

L

Á

S

E

Č

A

S

Š

Ž

N

K

N

I

H

A

P

R

M

H

Á

O

A

P

Á

P

A

T

A

R

P

K

B

O

F

U

Ř

Y

K

V

U

R

Y

D

L

O

A

S

A

L

Á

M

Ý

N

D

H

N

A

K

Č

Y

R

B

R

Ě

M

O

D

O

V

S

E

T

A

„Žáci, přečtěte si knihu Výlety pana
Broučka,“ říká učitel při hodině českého jazyka. „Do patnáctého století?“ ptá se Pepíček. „Ne, do …
tajenka má 13 písmen!“

Legenda:
altán, atlas, banány, bradla, bryčka, čtenář, dopis, houpačka,
klokan, makak, nadváha, pánev, pasta, penál, raketa, rumba,
rydlo, salám, skafandr, sklad, slipy, škrob, tráva, vodoměr,
žákyně, žalud
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120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Šumicích

Dětské rybářské závody

