Výpis usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Šumice
17. zasedání (19. 12. 2013)

18. zasedání (18. 3. 2014)

Usnesení č. 120/2013 - ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 6491/1
v k. ú. Šumice u Uh. Brodu.

Usnesení č. 129/2014 - ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 227/5
v k. ú. Šumice u Uh. Brodu za cenu Kč 200,-/m2 Ing. Jaroslavu
Ulkovi bytem Šumice čp. 75. Důvodem snížení ceny/m2 je šířka
pozemku, vlastnictví vedlejšího pozemku a tak nevyužitelnost
pro jiného majitele. Náklady převodu hradí kupující.

Usnesení č. 121/2013 - ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 6491/1
v k. ú. Šumice u Uh. Brodu za cenu 375,- Kč/m2. Náklady převodu hradí kupující.
Usnesení č. 122/2013 - ZO revokuje usnesení zastupitelstva č.
114/2013. A navrhuje přímý prodej jednomu ze současných zájemců.
Usnesení č. 123/2013 - ZO schvaluje prodej části pozemku p. č.
6394/1 v k. ú. Šumice u Uh. Brodu za cenu 500,- Kč/m2. Náklady
převodu hradí kupující.
Usnesení č. 124/2013 - ZO schvaluje předloženou úpravu rozpočtu obce na rok 2013 a zmocňuje radu obce ke konečné úpravě
rozpočtu.

Usnesení č. 130/2014 - ZO schvaluje pronájem rybníků Ovčírka sdružení Rybářství jezera za podmínky, které určí Rada obce.
Obec prověří legislativní záležitosti a technický stav rybníků. ZO
v této věci pověřuje Radu obce.
Usnesení č. 131/2014 - ZO schvaluje návrh schodkového rozpočtu o rozsahu příjmů pol. 1111-4999, tj. 21.090.000,- Kč.,
rozsahu výdajů pol. 5000-6999, tj. 26.100.000,- Kč. Vyšší výdaje
budou kryty pol. 8115 – zůstatkem předešlého roku ve výši Kč
5.010.000,- .
ZO schvaluje rozpočet s navrženými změnami:
2212 silnice, chodníky +200 000,- Kč

Usnesení č. 125/2013 - ZO schvaluje dodatek k vyhlášce o třídění
a sběru odpadů.

3111 mateřská škola +100 000,- Kč
3399 finanční dar – rekonstrukce farní dvorany + 50 000,- Kč
2212 MK Záhumní, prostř.ulice-parkování - 1 300 000,- Kč

Usnesení č. 126/2013 - ZO schvaluje složení komise pro kontrolu
účetní závěrky a hospodaření Obce Šumice.
Usnesení č. 127/2013 - OZ schvaluje rozpočtové provizorium na
měsíc leden – březen 2014 ve výši 1/12 celkových nákladů předešlého roku.
Usnesení č. 128/2013 - OZ zmocňuje radu obce k narozpočtování příjmů a výdajů pro čerpání dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR, konané 10. A 11. 01 2014.

3745 parkové úpravy u kostela a firmy Moel - 1 000 000,- Kč
Stanovené závazné ukazatele – nepřekročit náklady investičních
akcí.
Usnesení č. 132/2014 - ZO schvaluje navýšení ceny z 50,- Kč/m2
na 100,- Kč/m2, na nákup části pozemku pod místní komunikací
a chodníkem v ulici „Milionová“ na p. č. 4740/3 v k. ú. Šumice u
Uherského Brodu od p. Ulka ze Zlína.
Usnesení 133/2014 - OZ schvaluje konečnou úpravu rozpočtu
roku 2013.

Plánované akce v roce 2014
Košt slivovice

20. 4. 2014

Tenisový turnaj o pohár starosty

září

Muzeum - velikonoční výstava

20. - 21. 4. 2014

Rybářské závody dospělí

září, říjen

Stavění máje

30. 4. 2014

Drakiáda

říjen

Soutěž Plamen - mladí hasiči o pohár starosty

květen

Posezení s důchodci

říjen

Rybářské závody dětské

červen

Mikulášská prodejna - včelaři

listopad

Bílokarpatské slavnosti Uh. Brod

červen

Předvánoční dílnička - ČČK

prosinec

Výročí hasičského sboru 120 let

červenec

Benefiční koncert

prosinec

Červencová noc

červenec

Vánoční jarmark

prosinec

Letecká bitva - 70. výročí Rudice

srpen

Vánoční koncert Dvořák

prosinec

Šumické hody

6.-7. 9. 2014
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Investiční akce a opravy v roce 2014
• Bude opravena silnice na Záhumní, Kůt a Dolní konec v ceně
cca 600 tisíc Kč.
• Bude provedena oprava mostu k Ovčírce u domu p. Hrnčířové.
Rozpočet akce činí 600 tisíc Kč.
• Bude provedena revitalizace zahrady a parku u kostela a parku
naproti firmy Moel, s.r.o. v hodnotě cca 3 miliony Kč.
• Chceme provést zabudování systému zavlažování na fotbalovém
hřišti. V rozpočtu je plánováno na tuto akci 350 tisíc Kč.
• Bude provedena oprava střechy na ZŠ v hodnotě cca 300 tisíc
Kč.
• Bude proveden nátěr parket v tělocvičně ZŠ. V rozpočtu obce je
na to vyčleněno 100 tisíc Kč.
• Na opravy majetku MŠ bude vydáno 100 tisíc Kč.
• Chceme provést opravu silnice na Dolním konci a to parkování
aut mimo vozovku na Malé straně rozšířením vozovky o parkovací pás. Bude to něco podobného, jako bylo provedeno v Mrtvé
uličce. Náklady akce činí 600 tisíc Kč.
• Chceme pokračovat v opravách rybníků na Ovčírce a v rozpočtu
na to bylo vyčleněno 400 tisíc Kč.
• Chceme provést opravu pomníku padlých rumunských vojáků
na místním hřbitově částkou 80 tisíc Kč.
• Obec Šumice podala žádost na Operační fond životního prostředí. V případě úspěchu bude podíl na akcích:

- Dovybavení sběrného dvoru - 100 tisíc Kč
- Rozšíření kompostárny - 200 tisíc Kč
- Nákup dalších komposterů pro občany - 50 tisíc Kč.
• Bude zpracována studie nové průmyslové zóny po farmu Zemaspol UHB, a.s. Na tuto akci je v rozpočtu 100 tisíc Kč.
• Chceme provést rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Nivky v
hodnotě 300 tisíc Kč.
• Chceme dále postavit chodník u Olšavy, který měl být postaven
již v minulém roce, a došlo k problému s pozemkem Povodí Moravy, s.p. Nyní je problém vyřešen a stavba bude letos provedena.
Náklady v rozpočtu činí 550 tisíc Kč.
• Obec Šumice podala žádost na dotaci na rekonstrukci zahrady
v MŠ. Pokud budeme úspěšní, podíl na této akci bude cca 200
tisíc Kč.
• Chceme dokončit stavbu schodů na fotbalovém hřišti. Jedná se
o druhou polovinu území za tribunou směrem ke hřbitovu. Na
akci je rozpočet ve výši 300 tisíc Kč.
Toto jsou akce, které chceme v letošním roce provádět. Jejich počet i peníze, které budeme investovat jsou velké (cca 6,6 milionu
Kč) a věříme, že se nám to podaří. Mimo to budou prováděny
běžné opravy majetku obce a mnoho dalších menších akcí.

Protipovodňová opatření na Olšavě
Naše obec se zapojila do sdružení obcí na řece Olšavě a město Uherský Brod jako garant projektu podalo žádost na Operační fond životního prostředí na dotaci této akce.
Dotace byla přidělena místo plánovaných 90% o 10% menší, tj. 80% uznatelných nákladů. Zmiňované 10% snížení dotace byla reakce
Operačního fondu, na chybu města Uh. Brod při průběhu výběrového řízení – zadávací dokumentace.
Protože se jedná o poměrně vysokou částku cca 1,8 milionu Kč, město Uh. Brod se rozhodlo výběrové řízení zrušit a vypsat nové výběrové řízení. Tímto aktem dojde k minimálně šestiměsíčnímu posunu zahájení prací na protipovodňových opatřeních. Tato opatření budou
upozorňovat a hlásit obecním úřadům na řece Olšavě od Pitína po Uh. Brod stav nebezpečí velké vody, povodní a možnosti upozornit
občany na tyto jevy.

Stavění máje

Rumunsko

Dovolte, abychom Vás pozvali na stavění máje, které se uskuteční
dne 30. dubna 2014, odpolední čas bude ještě upřesněn v rozhlase. Při stavění vystoupí ženský a mužský pěvecký sbor. Srdečně
Vás zveme.

Obec Šumice má v plánu navštívit v období velikonočních svátků
na pozvání rumunských krajanů obce Šumice a dalších 5 českých
obcí v Rumunsku. Chceme navázat družbu a poznat život našich
krajanů v jejich vlasti. O návštěvě budete informováni v dalším
šumickém zpravodaji.

TIRÁŽ

Obec Šumice

Adresa redakce: Šumický zpravodaj, Obecní účad Šumice, Šumice 400, 687 31 Email na redakci: zpravodaj@sumice.cz
Redakční rada: Lubomír Borýsek, Pavel Horalík, Josef Bartoš, Alena Tlachová, Ludmila Synčáková, Petr Hřib, Ondřej Kalous, Martina Hofrová
Sazba a grafická úprava: Lubomír Borýsek Vydavatel: Obecní úřad Šumice Online zpravodaj: www.sumice.cz Počet výtisků: 500ks
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Rozpočet Obce Šumice
na rok 2014
Příjmová část

Výdajová část
Bězné výdaje

20 600 000,00 Kč

Plošná deratizace v obci

30 000,00 Kč

Pěstební činnost – les

500 000,00 Kč

čerpání dotace na hospodaření v lesích, ÚZ 00070

7 300,00 Kč

Silnice, chodníky

700 000,00 Kč

Dopravní obslužnost

140 000,00 Kč

Daňové příjmy celkem

17 150 000,00 Kč

daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

3 000 000,00 Kč

Vodní díla – rybníky

400 000,00 Kč

daň z příjmu fyzických osob ze SVČ

120 000,00 Kč

Mateřská škola

900 000,00 Kč

daň z příjmu fyzických osob – srážka

350 000,00 Kč

Základní škola

2 400 000,00 Kč

Knihovna

64 200,00 Kč

daň z příjmu právnických osob

3 600 000,00 Kč

Muzeum

20 000,00 Kč

daň z přidané hodnoty

7 500 000,00 Kč

Záležitosti kultury – kulturní dům

490 000,00 Kč

poplatky za likvidaci komunálního odpadu

680 000,00 Kč

Kabelová televize + údržba místního rozhlasu

600 000,00 Kč

Záležitosti sděl.prostředků - Šumický zpravodaj

50 000,00 Kč

Ostatní záležitosti kultury

120 000,00 Kč

Finanční dar – rekonstrukce farní dvorany

150 000,00 Kč

poplatek ze psů

20 900,00 Kč

poplatek za užívání veřejného prostranství

10 000,00 Kč

odvody z loterií a jiných her kromě VHP

70 000,00 Kč

Oprava pomníku padlých

80 000,00 Kč

odvody z výherních hracích přístrojů

230 000,00 Kč

Bytové hospodářství

500 000,00 Kč

správní poplatky

30 000,00 Kč

Nebytové hospodářství

10 000,00 Kč

Veřejné osvětlení

400 000,00 Kč

Pohřebnictví

30 000,00 Kč

Územní rozvoj, digitální mapy

6 300,00 Kč

Komunální služby

1 900 000,00 Kč

Sběr a svoz komunálního odpadu

1 650 000,00 Kč

Veřejná zeleň

200 000,00 Kč

Ochrana obyvatelstva, protipovodňový příkop

100 000,00 Kč

finanční rezerva, živelná pohroma

10 000,00 Kč

Požární ochrana

80 000,00 Kč

Zastupitelstva obcí

1 400 000,00 Kč

čerpání dotace na volby do Senátu Parlamentu
ČR,ÚZ 98071

49 200,00 Kč

Činnost místní správy

3 000 000,00 Kč

Finanční rezerva

4 583 000,00 Kč

daň z nemovitosti

900 000,00 Kč

dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR, ÚZ
98071

49 200,00 Kč

dotace ze státního rozpočtu

582 600,00 Kč

neinvest.příspěvek na hospodaření v lesích, ÚZ 7 300,00 Kč
00070

Nedaňové příjmy celkem

3 940 000,00 Kč

Pěstební činnost, příjmy z prodeje dřeva

1 000 000,00 Kč

Záležitosti kultury, pronájem KD

150 000,00 Kč

Kabelová televize

330 000,00 Kč

Zdravotní středisko

30 000,00 Kč

Výdaje za finanční operace

20 000,00 Kč

Stomatologie

50 000,00 Kč

Ostatní činnost

10 000,00 Kč

Lékárenská služba

60 000,00 Kč

Ivestiční akce

5 500 000,00 Kč

Desetiletý lesní plán

100 000,00 Kč

Bytové hospodářství

1 350 000,00 Kč

Rekonstrukce mostu Ovčírka

600 000,00 Kč

Nebytové hospodářství

50 000,00 Kč

MK - Dolní konec, parkování aut

600 000,00 Kč

Pohřebnictví

1 000,00 Kč

MK - Záhumní, Prostřední ulice, parkování

Komunální služby, pozemky

500 000,00 Kč

Chodník podél Olšavy

550 000,00 Kč

Sběr a svoz komunálního odpadu

300 000,00 Kč

MŠ - rekonstrukce dětského hřiště

200 000,00 Kč

Hřiště - zavlažování

350 000,00 Kč

Činnost místní správy

100 000,00 Kč

Hřiště - schody a doskočiště

300 000,00 Kč

podnikatelské popelnice, nahodilé příjmy,
reklama

Rekonstrukce veřejného osvětlení - Nivky

300 000,00 Kč

Vybudování inženýrských sítí

100 000,00 Kč

Příjmy z úroků

nákup pozemků

400 000,00 Kč

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2013
3 220 000,-

Příjmy celkem
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19 000,00 Kč

5 010 000,00 Kč

26 100 000,00 Kč

vybavení sběrného dvora

100 000,00 Kč

kompostárna

200 000,00 Kč

Parkové úpravy u kostela a firmy MOEL

1 600 000,00 Kč

Studie průmyslové zóny

100 000,00 Kč

Výdaje celkem

26 100 000,00 Kč

Rybáři Šumice
Vzhledem k tomu, že jsme nově založený
spolek Rybníkářů Jezera Šumice, podáváme stručnou informaci o tomto spolku.
Návrh na založení spolku podali pan Lubomír Kramný, Josef Chmelina a Vlastimil
Surovec.
Spolek „Rybníkářů Jezera Šumice“ je spolkem založeným podle zákona o spolčování
občanů, které spolčuje své členy ke společnému výkonu rybnikářství, rybářského
práva a ochrany životního prostředí.
Rybářský spolek byl ustanoven z vlastní
vůle a iniciativy zakládajících členů, kterých se zúčastnilo při ustavující schůzi
dne 22. 3. 2014 konané na rybnících Jezera
celkem 27 občanů, z toho 2 občané mladší
18 let.
Z důvodu velkého zájmu o rybníkářství byl
počet celoročních povolenek omezen na
max. počet 50 ks s tím, že člen spolku musí
mít státní lístek. Denní a víkendové rybní-

kářství je možné, při dodržení rybářského
řádu dané spolkem, provozovat bez státního rybářského lístku.
Celkem je přihlášeno 56 občanů, z toho 8
mladších 18 let.
Byl zvolen 7-členný výbor a 3-členná revizní komise. Výborové schůze se budou
konat jedenkrát za 2 měsíce, členská schůze
jednou za rok, v případě nutnosti i častěji.
Působnost spolku je na pozemcích a vodní ploše získané smluvním pronájmem od
jiných vlastníků za podmínek údržby rybníků.
Posláním spolku je výkon rybářského práva
a rybníkářství ve smyslu právních předpisů,
chovat, chránit a lovit ryby na pronajatých
rybnících a zároveň se podílet na ochraně
přírody, čistoty vod a životního prostředí.
V rámci možností poskytuje spolek příležitost k lovu ryb i občanům, dětem a mládeži
neorganizovaných ve svazcích a rybářských

organizací.
Úkolem spolku je řádně plnit stanovené
hospodářské plány a současně usilovat
o zvelebení rybníkářství, svým členům
a ostatním zájemcům splňujícím základní
vědomosti rybářské legislativy a odborných znalostí umožňuje výkon rybolovu,
rozvíjet zájem o rybářství a znalosti v tomto oboru.
Dále se budou pořádat rybářské soutěže
a závody v lovu ryb. V měsíci květen až
červen uspořádáme závody pro mládež
v rámci oslav dne dětí. V měsíci září až
říjen budou rybářské závody pro dospělé.
Koncem měsíce října nebo začátkem listopadu bude proveden výlov rybníka č. 1.
Členství ve spolku je dobrovolné, získat
členství je možné podle daných stanov
Rybníkářství Jezera Šumice.
Za výbor Lubomír Kramný

Jaro v MŠ

Probíhající školní rok na ZŠ Šumice

Letos začalo v přírodě nezvykle brzy, už
v únoru a tomu jsme se museli přizpůsobit i v mateřské škole. Tak jsme ve Školním
vzdělávacím programu přeskočili téma:
,,Hurá,taje sníh!..a začali jsme pozorovat
rostliny,keře, stromy a živočichy v přírodě. Šumické zahrádky, pole, jezera, louky,
zkoumáme ze všech stran.Všechno hezké
nás těší, ale vidíme i to, co do přírody nepatří – odpadky kolem cyklostezky, chodníků. A přitom se už v mateřské škole učíme,
kam odpadky patří a jak se třídí. Také letos
nás čeká v jarním období několik důležitých akcí

Dovolte mi, abych vás na začátku roku 2014 seznámil s probíhajícím školním rokem 2013
/ 2014 v Základní škole Šumice. Tento školní rok navštěvuje školu 170 žáků, kteří jsou
rozděleni do devíti tříd, v každém ročníku jedna třída. Ve škole vyučuje 17 pedagogických
pracovníků a 10 správních zaměstnanců. Do prvního ročníku nastoupilo 15 dětí. Vyučuje se podle Školního vzdělávacího programu Škola porozumění. Po Vánočních svátcích,
v pondělí 6. ledna 2014 nastoupili žáci do školy, kdy je čekal závěr prvního pololetí a s tím
pololetní hodnocení.

- Canysterapie-návštěva terapeutického psa

Dne 30. ledna 2014 proběhl na škole zápis do prvního ročníku. Zúčastnilo se ho 27 dětí.
Od 3. do 7. února měly děti jarní prázdniny. V pátek 21. března proběhlo ve škole úspěšně okresní finále chemické olympiády. Ve druhém pololetí realizujeme pro žáky osmého
a devátého ročníku ve spolupráci s Centrem odborné přípravy technické a ČZ Uherský
Brod odborné praktické dílny. Žáci devátého ročníku se v současné době připravují na
přijímací zkoušky, které na středních školách proběhnou v období od 22. do 30. dubna.

- Zápis dětí do mateřské školy
- Návštěva divadelních představení
- Odpoledne pro maminky
- Výlet
- Pasování na školáky
Při této příležitosti bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomohli při uskutečnění
plánovaných akcí v předchozím období finančními nebo věcnými dary: Českému
svazu včelařů, Besedníkům, Sboru dobrovolných hasičů, Miss Renny a rodičům.
Radostné prožití jarních svátků Vám přejí
děti a zaměstnanci mateřské školy

Nedílnou součástí školní docházky je samozřejmě kulturní, sportovní i společenské vyžití
dětí v rámci vyučování i v mimoškolní činnosti. V průběhu uplynulých tří měsíců navštívili žáci prvního stupně představení Slováckého divadla, navštívili kino, žáci 6. a 7. ročníku
absolvovali lyžařský výcvikový kurz ve Velkých Karlovicích, organizovali jsme přednášky
a besedy pro žáky druhého stupně, děti se zúčastnily několika soutěží a vystoupily na
společenských akcích. Žáci druhého a třetího ročníku ukončili úspěšně plavecký výcvik.
Mimoškolní aktivita dětí je pravidelně realizována v rámci zájmových kroužků.

V následujících třech měsících budou žáci absolvovat velikonoční sportovní soutěže, okrsková a okresní kola v míčových sportech a atletice. Žáci uspořádají sběr starého papíru
a připraví kulturní vystoupení. Bude organizován sportovní den s mezinárodním utkání
se ZŠ Michala Rešetku Horná Súča. Žáci všech tříd připravují s třídními učiteli školní výlety. V posledním červnovém týdnu bude prováděn úklid ve škole i okolí, proběhne závod
SURVIVAL 2014 a školní rok bude slavnostně ukončen v pátek 27. června 2014.
Mgr. Petr Vrága, ředitel ZŠ Šumice
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Požehnané Velikonoce!
Svou modlitbu vždy začínám úkonem víry.
Vyznám, že Ježíš je mým Spasitelem a že
se nemůžu spasit sám. Řeknu, že potřebuji sílu Ježíšova vzkříšení, abych zvládl celý
den. Potom si udělám krátké zpytovaní svědomí a lituji hříchů, na které si vzpomenu.
Pokračuji v modlitbě a usiluji se představit
si, jak velmi mě Ježíš miluje. Někdy si představuji, že stojím v svěžím jarním deští. Vidím, že na mě padají a obmývají mě Boží
požehnání a milosti. Jindy si představuji, že
na mě svítí slunce anebo kolem mě jemně
fouká chladivý vánek. Tyto obrazy mi pomáhají pochopit, jak velmi chce Ježíš být se
mnou – a s námi všemi. Musíme jen vyjít
na déšť nebo na slunce a přijmout vše, co
nám chce dát.
Tyto obrazy Boží nekonečné lásky nabývají
během Velikonočního období zvláštní význam při meditaci nad těmito texty: „Nic
nás nebude moci odloučit od Boží lásky“
(Řím 8, 38) anebo „Ani oko nevidělo, ani
ucho neslyšelo, ani do lidského srdce nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují““ (1 Kor 2, 9). Tyto přísliby nám hovoří, že
Ježíš je s námi - každý den, každou hodinu,
každou sekundu. Hovoří nám, že nás vždy
chrání jeho láska. Hovoří nám, že s ním
můžeme mít živý vztah. JSEM PŘESVĚDČENÝ, ŽE JEŽÍŠ CHCE, ABYCHOM
VŠICHNI POZNALI JEHO NEKONEČNOU LÁSKU STEJNĚ, JAKO POCIŤUJEME TEPLO SLUNCE NEBO OSVĚŽENÍ JARNÍHO DEŠTĚ. Ježíš nám všem
otevřel novou cestu života - života, který je
založený na jeho nezlomné lásce. Toto veli-

konoční zamyšlení se soustřeďuje na nový
život, který máme k dispozici. Chci hovořit
o tom, že Ježíšova slova mají sílu uzdravit
naše rány a přeměnit nás na jeho vyvolené.
Chci hovořit i o tom, že Ježíš dokáže utišit
jakoukoliv bouřku v našem životě. A nakonec zjistíme, jaké to je „vidět“ vzkříšeného
Ježíše duchovníma očima.
Chci Vám nabídnout povzbuzení z Božího
slova a zdůraznit nejdřív to, co Ježíš pro nás
už vykonal, než to, co musíme udělat pro
něho my. Když vstoupíme do světla vzkříšeného Krista a dovolíme mu, aby nás vedl,
může se stát velmi mnoho! Když budete
uvažovat o slávě a vznešenosti Veliké noci,
buďte otevření pro Pána. Přijměte jeho
světlo a nechejte ho zářit nad vámi.
Via Appia Antica,

Je to stará cesta,
po dešti na ní bývají kaluže,
kaluže odrážející nebe...
Via Appia Antica,
už téměř dva tisíce let je svědkem křesťanství,
svědkem víry ve Vzkříšení...
Kéž tyto Velikonoce pomohou nám všem,
aby Velikonoční tajemství,
slavené při každé Eucharistii
a připomínané každoročně jako vrchol
liturgického roku,
se skutečně stalo MOTOREM našich
životů.

po ní přišli do Říma apoštolové,

Aby se stalo NADĚJÍ provázející nás každodenním životem,

po ní z Říma utíkal Petr,

NADĚJÍ, že ačkoli často prohráváme,

právě na ní potkal Ježíše

pro Krista a spolu s Kristem

a zeptal se ho: QUO VADIS, DOMINE?

jsme VÍTĚZI nad hříchem a smrtí.

Právě tady dostal odvahu se vrátit zpět a
darovat svůj život...

Vzkříšení není pouhá připomínka,
vzkříšení je NOVÝ ŽIVOT,

Via Appia Antica,

nový život každého z nás...

pod ní se táhnou chodby největších katakomb Říma

V modlitbě

a sama cesta je lemována hroby chudých,
kteří toužili očekávat vzkříšení blízko
mučedníků...

Přeji hezké prožitívelikonočních svátků se
vzkříšeným Kristem. Ať Vám Bůh žehná!
P. Jan Lisowski

Hasiči informují
Je naší povinností přispět svým příspěvkem do Šumického zpravodaje, abychom Vás informovali o činnosti našeho sboru dobrovolných hasičů. Na své Valné hromadě konané dne 29.12.2013
jsme zhodnotili naše výsledky, kterých jsme dosáhli. Velmi dobře
jsme byli hodnoceni i ve vystoupení zástupců okresního výboru
i zástupce okrskového aktivu. V letošním roce jsme v měsíci lednu věnovali pozornost přípravě a uskutečnění našeho tradičního
plesu. Věříme, že pro Vaši spokojenost a příjemnou zábavu jsme
tuto akci připravili skutečně zodpovědně, neboť Vaše účast na této
akci svědčí o tom, že se Vám líbila a do svých domovů jste odcházeli spokojeni až v ranních hodinách. I my jsme měli radost
z dobře vykonané práce. V pondělních ranních hodinách jsme
se přesvědčili o tom, že vesnice nebo obec se nemůže obejít bez
sboru dobrovolných hasičů a zásahové jednotky. Bohužel, neštěstí
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nechodí po horách, ale po lidech. Proto jsme se podíleli na zásahu
při požáru rodinného domu Pařízkovy. Je naší povinností pomáhat našim obačanům, tak se i stalo, že se naši členové podíleli na
likvidačních pracích a pak při rekonstrukci tohoto domu. Je nutné
poděkovat touto cestou našim členům, ale i jiným občanům za poskytnutí pomoci při této nepříjemné události. Naše pomoc nebyla
jen fyzická, ale i finanční pomoc pro tuto rodinu je odměnou za
práci, kterou příznivec Olin pomáhal při nástřiku našich požárních vozidel a svou práci vykonával vždy bez nároku na odměnu.
Touto cestou si Vás dovoluji informovat o další činnosti, kterou
náš sbor připravuje:
V dubnu se uskutečnila schůze našeho okrsku za účasti členů sboru Šumic, Nezdenic, Záhorovic a Rudic, kde se řešilo uskutečnění
okrskové soutěže, která se pravděpodobně uskuteční v Rudicích.

V současné době začíná příprava družstev
našich žáků na zahájení soutěže o Velkou
cenu okresu Uh. Hradiště, která začíná 24.
dubna na hřišti v Krhově.
Na datum 24. května vychází termín pro
uskutečnění soutěže u nás v Šumicích o Pohár starosty obce.
Velká cena bude ukončena 28. června na
náměstí v Uh. Hradišti, odkud jsme již dvakrát odvezli putovní poháry a nebylo by na
škodu ji přivést ještě jednou.
Pro Vaši informaci bych rád uvedl, že náš

sbor, který byl založen v roce 1894, bude
tento rok slavit 120. výročí. Proto veškerá
činnost a příprava je směřována k tomuto
výročí oslav, které se uskuteční ve dnech 19.
a 20. července.

I my, hasiči, máme svůj svátek 4. května na
sv. Floriánka, kdy za nás slouží mši svatou
pan farář a naše účast v uniformě je slavnostnější. Tato mše není jen za živé, ale i za
ty, které jsme doprovodili na místní hřbitov.

Tradiční hasičský výlet připravujeme na 3.
srpna v areálu zahrádkářů. O program, zábavu a občerstvení se postaráme a věříme,
že akce, které máme v plánu uskutečnit, se
zúčastníte v hojném počtu a vyjádříte nám
svou podporu v tom smyslu, že svoji práci
děláme dobře a zodpovědně.

V závěru Vám všem přeji pěkné jaro, dostatek vody, bez mrazů, ať máme na podzim
dávat co do beček a pak do sklenek.
Petr Vaculín

Včelaři informují
Včelařská organizace v
Šumicích má 34 registrovaných členů, pečují o
281 včelstev. Tím pomáhají všem občanům našeho katastru v opilování
plodin a ovocných stromů. To je i hlavní náplní
práce našich včeliček. A
teprve na 2 místě je pro
včelaře jako odměna jejich med.
Za rok 2013 bylo získáno 3793 kg, průměrná
výtěžnost je 13,5 kg na
jedno včelstvo. V minulých letech se dosahovala
výtěžnost až 25 i více kg.
Je to odvislé od počasí a
síly včelstva kterou dokáže včelař svými znalostmi a zkušenostmi vytvořit. Dále se nám daří získávat nové mladé včelaře, hlavně díky
finanční podpoře dotací EU a Zlínského kraje. Přihlásit se může občan již od 10 let věku a stát se členem ZO ČSV.
Naše činnost taky navazuje na vzdělávací a kulturní akce. Zúčastňujeme se zájezdů na včelařské výstavy, kde je možno zakoupit včelařské potřeby a zúčastnit se odborných přednášek našich včelařských učitelů, kteří mají jak praktické tak odborné mnohaleté zkušenosti v
oblasti včelařské.
Mikulášská prodejna, která se koná poslední neděli v listopadu již od roku 2002 má svou tradici a včelaři předvádějí vše, co za uplynulý
rok dokázali získat od svých svěřenců. Je znát že rok od roku se kvalita všech výrobků zlepšuje a občané se vždy těší na další rok. Dále
se zapojujeme i do akcí pořádaných OÚ Šumice - vánoční trhy. Pokud je volný termín v zahrádkářském zařízení organizujeme medové
odpoledne. Tato akce se opět občanům líbí a dětem ještě více. Mohou se vydovádět a v soutěžích získat drobné dárky a odměny.
Na tuto naši činnost nám přispívají sponzoři, podnikatelé obce, zájmové organizace, OÚ Šumice i samotní včelaři. Za jejich pomoc všem
srdečně děkujeme a těšíme se na další velmi dobrou spolupráci v průběhu roku 2014.
Bradáč František, předseda ZO ČSV

Zájezd do termálních koupelí
Chtěla bych Vás pozvat na zájezd do termálních koupelí na Slovensko do Podhájské. Termín bude pravděpodobně 20. či 21. 5. 2014
(bude upřesněno místním rozhlasem). Cena za dopravu 300,- Kč + 5 € vstupné. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ nebo u Ludmily
Synčákové.
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Beseda s důchodci
V sobotu 22. 03. 2014 jsme již pošesté připravili „Besedu pro důchodce“, kde jim posezení u malého občerstvení zpestřili svým
vystoupením děti MŠ, ZŠ, Světlovan z Bojkovic, zazpívali ženy a muži ze Šumic, promluvil zástupce Policie ČR a pan starosta
informoval, co všechno je v plánu činnosti
OÚ na letošní rok.

Otázky do kvízu pro Besedu s důchodci :

jméno Josef Černý?

1/ Co je vyobrazeno na šumickém znaku?
2/ Kdy byly osvobozeny Šumice?

10/ Jakou událost máte spojenou s datumem
12.4.1961 ?

3/ Které příjmení se v Šumicích nejčastěji
vyskytuje?

11/ Na kterém pólu leží Antarktida a na kterém Arktida?

4/ Jaká křestní jména se v Šumicích nejčastěji vyskytují?

12/ Kolik dětí měla Marie Terezie ?

Ráda bych poděkovala všem sponzorům,
kteří nám přispěli dárkem či finanční hotovostí a měli jsme tak možnost připravit 130
cen, ze kterých se radovala řada výherců.

5/ Kolik si myslíte, že je v Šumicích čísel popisných ? 566 , 559 nebo 570?

Novinkou byl kvíz z různých oborů lidské
činnosti či našeho okolí. Níže jsou otázky
uvedené a vy máte tak možnost zkusit si tipovat správnou odpověď.

6/ Jak se jmenovaly Krokovy dcery ?
7/ Která opera Bedřicha Smetany je nejznámější ?
8/ Ve kterém roce byl dostavěn nový kostel v
Šumicích?
9/ Do jakého oboru lidské činnosti zařadíte

13/ Kolik branek vstřelil Jaromír Jágr ? 980,
1000 nebo 1010?
14/ Kolik párů ponožek má tucet ?
15/ Kolik zvířat každého pohlaví vzal Mojžíš
na svou archu?
16/ Některé měsíce mají 31 dnů, kolik měsíců má 28 dnů?
17/ Sedlák má 17 ovcí, až na 9 všechny
pojdou, kolik mu jich zůstane?
Ludmila Synčáková

Šumická svatba v holandském Naardenu
Vloni v dubnu jsme se nám podařil dlouho
plánovaný rodinný výlet do Holandska.
Moc se nám tam líbilo. Holandsko nemá
naše hory, název „Nizozemí“ napovídá, že
část země je pod úrovní moře. Obdivovali
jsme úzké cihlové domy, větrné mlýny, kanály s hausboty i výletními čluny, parkoviště pro stovky kol i moře s ledovým větrem.
Viděli jsme rozkvetlá tulipánová pole největší světové zahrady Keukenhof. .
Tisíce tulipánů, irisy, narcisy, modřence a
spousty dalších květin tvoří různé obrazy,
záhony září barvami.
A teď k tomu, proč vlastně píši tento „cestopis“.¨
Samozřejmě jsme nemohli minout muzeum Komenského v Naardenu. Naarden je
starodávné městečko s původním opevněním . Mají zde stejnou sochu Komenského.
jako v Uherském Brodě.
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Zprávy z knihovny
22.2.2014 proběhla v místní knihovně malá, velká oslava. Při příležitosti mého letošního dvacetiletého působení v knihovně Šumice jsem
si dovolila uspořádat za podpory obecního úřadu besedu s hudebním doprovodem.
Beseda byla na téma Žítkovské bohyně, kterou přednášel dr. Jilík, který zároven četl i ze své knihy, která nese stejný název. O hudební
doprovod se postarali Gajdoši z Kopanic, manželé Gabrhelovi se synem se Starého Hrozenkova.
Knihovna doslova praskala ve švech, učást přes 65 návštěvníků předčilo mé očekávání. Trošku mě jen zamrzelo, že čtenářů knihovny
tam bylo jen pár a přes polovinu posluchačů bylo „přespolních“. Taktéž k tomuto datumu byla zahájena i výstava fotek Štěpána Chmury.
V knihovně taktéž nechyběl její maskot kočka Nala. Malé pohoštění jistě také přispělo k příjemné atmosféře sobotního dopoledne. Ještě
jednou touto cestou děkuji starostovi p. Bartošovi a obecnímu úřadu za finanční podporu akce.
Renáta Slívová

Zároveň připomínám, že knihovna je otevřena každý čtvrtek od 15 do 18 hodin. Databázi knih šumické knihovny si můžete vyhledat přes webové stránky knihovny. Navštívit knihovnu můžete i na facebooku knihovna Šumice.
Těším se na vaši návštěvu.

Paní z muzea nám nabídla, že se můžeme
podívat na přípravu výstavy krojů, fotografií a dokumentů ze Slovácka. Mezi nimi
jsme objevili svatební fotografii ze Šumic,
odhadem z konce 19. nebo začátku 20. století. Bylo to až neuvěřitelné – v Komenského muzeu v Naardenu jsme uviděli šumickou svatbu…
Bylo by zajímavé zjistit, o čí svatbu se jednalo a kdo jsou svatebčané na fotografii.
Třeba podle rodinné podoby, nebo starých
domácích fotografií. Možná to bude pro
někoho cenný dokument. Možná někomu
udělá radost.
A tak jsem připsala pár řádků o Holandsku
a doufám, že vás svatební fotografie i vyprávění zaujme.
Pokud chcete, pátrejte….
Kromě svatební fotografie přikládám i pár
dalších fotek z Holandska.
Marie Novotná – Juřeníková
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O jaderničce moravské, kdouloni a jiných
kamarádech
letní sucha díky dotaci mnoha litrů vody. Kdouloň se měla čile
k světu, což naznačovaly malinkaté kvítky. Jeřáb se vytahoval do
nebes a jadernička si tiše předla a snad čekala na svůj čas kdesi v
budoucnosti. Bohužel osud v jejich případě se zachoval nelítostně. Stromky neuchvátil obaleč jablečný, padlí nebo spála růžokvětých, nýbrž člověk. Neznámý pachatel zneužil otevřenosti sadu a
stromky ustřihal v kmínku a polámal je.
Asi jsem udělal něco špatně. Nenechal jsem zahrádku otevřenou
až moc? Neměl jsem přeci jen ty stromky až moc hezké? Jednu
chybu přiznám! Na podzim jsem neodolal a vysadil další druh
jabloně – kalvil červený podzimní. Radost mi však nevydržela
předlouze. Přesně na nový rok jsem s hrůzou zjistil, že nově vysazený stromek kdosi zlomil. Za oběť padly i dříny a duby. Ušetřena
nebyla ani kdouloň, kterou se mi z první fáze pohromy podařilo
zachránit.
Z polámaných stromků už nic moc nevyroste, leda by se přeroubovaly. Nevyryl jsem je a ponechávám je jako pomníček neznámého vandala. A čehože mi je líto více? Stromků nebo človíčka?
Stromek se koupí nový, s člověkem to je a bude horší.
Vilém Jurek

„Mají-li se v povaze člověka projevit skutečně výjimečné vlastnosti,
musíme mít štěstí dlouhá léta pozorovat, co ten člověk dělá. Není-li
v jeho práci ani stopa po sobectví, je-li myšlenka, řídící jeho činnost, bezpříkladně ušlechtilá a je naprosto jasné, že nejen nehledal
nikde odměnu, ale dokonce zanechal ve světě i viditelné stopy, ocitáme se – bez nebezpečí, že se zmýlíme – před člověkem výjimečného charakteru.“ Jean Giono: Muž, který sázel stromy
Stromy je třeba každodenně obdivovat a klanět se jim. Strom
je organismus, který zůstává na jednom místě třeba tři sta let.
Zažívá dění kolem sebe a dějiny jdou kolem něj. Stromy a keře
jedním slovem dřeviny jsou pro nás životně důležité a pro život
prospěšné.
Stromy nejen propaguji, ale také sázím. Rukami mi prošlo mnoho semenáčků, sazenic, odrostků, špičáků, čtvrtkmenů, spousta
dubů, buků, jasanů, javorů, jabloní, trnek, hlohů, ptačích zobů
obecných, růží malokvětých anebo dřínů jarních. Vloni jsem si
naplánoval, že konečně oživím kousek prostoru za naším domem. Na pomoc jsem přivolal moravskou jaderničku, sladkoplodý jeřáb, citrusově vonící kdouloň, blahodárný rakytník a
šumickou dřinku. Co dřevina, to rarita. Založený sad jsem pojal
formou otevřené zahrady. Kdo se bude chtít podívat na zajímavé stromy, bude mít možnost. Stromky přežily přesadbu, ba také
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Fotbalová listina - jaro 2014
Muži - OP

Dorost - OP

Kolo

Den

Datum

Domácí

Hosté

14.

Ne

10.11.

Bánov

Šumice

16.

Ne

6.4.

Hluk B

Šumice

17.

Ne

13.4.

Šumice

Traplice

18.

So

19.4.

Slavkov

19.

Ne

27.4.

20.

So

3.5.

21.

Ne

22.

Začátek

Kolo

Den

Datum Domácí

Hosté

10.

Ne

6.4.

Šumice

volno

15:30

11.

So

12.4.

Šumice

Hradčovice

16:00

16:00

12.

Ne

20.4.

Podolí

Šumice

10:00

Šumice

16:00

13.

So

26.4.

Šumice

Bánov

16:00

Šumice

1.FC Slovácko C

16:00

14.

Ne

4.5.

Újezdec-Těšov

Šumice

14:00

Košíky

Šumice

16:30

15.

So

10.5.

Vlčnov

Šumice

16:30

11.5.

Šumice

Jarošov

16:30

16.

Ne

18.5.

Šumice

Prakšice

14:00

So

17.5.

Nezdenice

Šumice

16:30

17.

Ne

25.5.

Havřice

Šumice

14:00

23.

So

24.5.

Drslavice

Šumice

16:30

18.

So

31.5.

Šumice

Korytná

16:30

24.

Ne

1.6.

Šumice

Buchlovice

16:30

25.

Ne

8.6.

Kudlovice

Šumice

16:30

26.

Ne

15.6.

Šumice

Mařatice

16:30

15.

Ne

22.6.

Šumice

Staré Město

16:30

Žáci - OP

Přípravka - OP
Kolo Den

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

Kolo

Den

Datum

Domácí

Hosté

Začátek

15.

Ne

13.4.

Šumice

Ostr.Lhota

10:00

16.

Ne

20.4.

Topolná

Šumice

10:00

17.

Ne

27.4.

Šumice

Mistřice

10:00

18.

Ne

4.5.

Šumice

volno

19.

Ne

11.5.

Šumice

Jarošov

10.

Ne

20.4.

Šumice

volno

11.

Ne

27.4.

Šumice

Slavkov

14:30

20.

Ne

18.5.

Újezdec-Těšov

Šumice

10:00

12.

So

3.5.

Březová

Šumice

16:30

21.

So

24.5.

Uherský Ostroh

Šumice

14:00

13.

Ne

11.5.

Šumice

Rudice

15:00

22.

Ne

1.6.

Šumice

O.N.Ves

10:00

14.

So

17.5.

Strání

Šumice

14:00

12.

Ne

8.6.

Bánov

Šumice

10:00

8.

Ne

25.5.

Žitková

Šumice

12:00

13.

Ne

15.6.

Šumice

Prakšice

10:00

9.

Ne

1.6.

Šumice

Korytná

15:00

14.

Ne

22.6.

Nivnice

Šumice

14:00

Velikonoční křížovka
1
A
B
C
D
E
F
G
H

2

3

4

5

6

7

8

10:00

Legendy:
Vodorovně:

Když na velikonoční neděli prší, (TAJENKA) až do svatého Ducha pršeti bude.

I

Začátek
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10

11

12

13

A – Uzenina; chem. zn. antimonu. B – Pravostranný přítok Visly; zkypřit motykou. C
– Opatřit obalem; týkající se kmene. D – Jihoamerický pták s velkým zobákem; psota;
Evropan. E – Jemný likér; výzvy; planetka. F – Manžel; graficky zaznamenávaný;
černomořský přístav. G – Vodní hlodavci;
pijan. H – Kanout; protnouti. I – Inic. zpěvačky Turner; francouzská hořčice.
Svisle:
1 – Anglicky „tečka“; jméno Komenského.
2 – Král v grotesce A. Jarryho; doutnák. 3 –
1. část TAJENKY. 4 – Těžký jezdecký meč;
mezinárodní smlouva. 5 – Patřící Áje; chemický prvek (At). 6 – Pysk; starořecké město. 7 – Inic. pěvce Carusa; javory; chem.
zn. promethia. 8 – Tupý (kužel); španělsky
„zlato“. 9 – Zbabělci; tělocvičný prvek. 10 –
Vychovatelka; ženské jméno (13. 1.). 11 – 2.
část TAJENKY. 12 – Řeka v Anglii; sada. 13
– Hmotnost obalu zboží; starší SPZ Prahy.
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Dětský karneval

