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Vystoupení zástupců naší obce: Tepláky od skupiny Nightwork
První kulturní setkání vranovského mikroregionu v dubnu letošního roku je úspěšně za
námi. Podařilo se uskutečnit pěknou akci, která se doufám všem příchozím líbila a založit
novou tradici, ve které hodláme pokračovat. Jednotlivá vystoupení zástupců obcí byla
skutečně nápaditá a u publika sklidila veliký aplaus. Ti co se přišli podívat určitě nelitovali
a těm z vás, kteří jste nestihli přijít můžu jen doporučit: Za rok si akci rozhodně nenechte ujít!
Já věřím, že do příštího setkání se zapojí i zbývající obce našeho mikroregionu a program
bude čím dál bohatší. Máme se tedy na co těšit. A co vzkázat všem vystupujícím? Není
vůbec těžké sedět v publiku, nechat se bavit vystoupením účinkujících, smát se když je
program vtipný, když má spád, nudit se když tomu tak zrovna není. Je ale velice těžké něco
vtipného a zábavného vymyslet, nacvičit a jít s kůží na trh, dělat si legraci třeba sám ze sebe.
To mnoho lidí nedokáže, a proto smekám před každým, kdo je ochoten vystoupit na podium,
zkusit bavit ostatní a riskovat, že se to nemusí vždy podařit. Každý takový člověk si zaslouží
obdiv a veliký dík. A když se vše vydaří tak, jak tomu bylo při našem setkání, pak je radost
z vynaloženého úsilí dvojnásobná. Všem ochotným účinkujícím i pořadatelům děkujeme.
Petr Cejpek

Z karnevalu

vystoupení Pata a Mata
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První kulturní setkání vranovského mikroregionu
Na pravidelném novoročním setkání
starostů na vranovské faře přišel otec Marek
Dunda s nápadem, že by bylo dobré vymyslet
nějakou akci, která by jednotlivé obce
mikroregionu Vranovsko víc sblížila. Akci,
díky níž by obce navázaly mezi sebou užší
kontakt a případnou spolupráci. A že nápad
nebyl jen planou řečí, že nezapadl v návalu
dalších dní, o tom svědčí fakt, že iniciátor této
myšlenky společně s Pavlem Voříškem a Janou Kovářovou pozvali na sklonku března
opět na vranovskou faru zástupce jednotlivých obcí. Tady byli všichni přítomní seznámeni s nápadem uspořádat koncem
dubna kulturní odpoledne, na které se každá
obec mikroregionu může přihlásit se svým
vlastním programem. Volba prvního místa
setkání padla na obec Šumnou. A proč právě
na Šumnou?
To proto, že už na prvním setkání starostů, kdy poprvé zazněl návrh něco takového
zorganizovat, pan starosta Petr Cejpek nabídl prostory našeho kulturního domu. Názory
zástupců obcí na tuto akci byly opravdu rozporuplné. Někdo ihned nadšeně souhlasil, někdo
se trochu durdil, co je to za výmysl a jaký to má za význam. Přes všechny překážky, počáteční
pochybnosti či nedůvěru a organizační zmatek se v neděli 22. dubna 2012 toto první kulturní
setkání mikroregionu uskutečnilo. Vystoupilo celkem osm obcí s různými kulturními
vystoupeními - Šumná, Vranov nad Dyjí, Lančov, Podmýče, Bítov, Oslnovice, Starý Petřín
a Vratěnín. Celou akci zahajovala šaráda (jak se psalo v okresním tisku) žáků naší školy na hit
současných teenegerů Tepláky od skupiny Nightwork, dále si přítomní poslechli vystoupení
zpívajících a přednášejících dětí, velký úspěch měly malé mažoretky, potlesk sklidilo kytarové
vystoupení žáků z vranovské školy, inspirací pro každého bylo vystoupení dříve narozených
maturantek na píseň z filmu Rebelové, či tanec ,,děvoček“ z nedalekého Ruska. Kulturní
program byl velmi pestrý a byl úspěšně ukončen vystoupením Pata a Mata ze Šumné. Tito dva
chlapíci se po nezdařilém pokusu z únorového karnevalu opět pokoušeli postavit houpačku.
A jak to dopadlo? Pořád se mají co učit!!! Celé odpoledne bylo mimořádně vydařené. Pan
Drtina s manželkou se postarali o přípravu luxusního rautu. Dobrůtkami ze svého kuchařského umění přispěly také některé naše spoluobčanky, kterým tímto velice děkujeme
a vážíme si toho, že se ochotně podílely na přípravě pohoštění pro všechny zúčastněné.
Poděkovaní patří místní základní škole, která propůjčila aparaturu, vyzdobila a přichystala sál
kulturního domu a také těm, kteří reprezentovali naši obec. Velké díky patří také panu Pavlu
Kučerovi, který spolu s dětmi z keramického kroužku vyrobil památeční keramické plaketky.
A kde bude probíhat druhé setkání mikroregionu Vranovsko? Těžko říci. Šumná nasadila
vysokou laťku. Důkazem toho je, že někteří ze zástupců obcí hlasují opět pro Šumnou.
Nechme se tedy překvapit … Ale nejdůležitější je, že se první setkání vydařilo, že snad dalo
vzniknout nové tradici, kterou se budeme snažit udržovat. Další setkání za rok určitě zase
proběhne a vůbec nezáleží na tom, zda na Šumné nebo v jiné obci mikroregionu.
L. Stehlíková
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Informace obecního úradu
Zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání dne 19. prosince 2011
schválilo:
l
pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012
l
prodej majetku –pozemky pod garážemi u bytovek cena 100,- Kč za m2
l
zařazení technického zhodnocení budovy MŠ do majetku-rekonstrukce stanice
zdrav. záchranné služby ve výši 921 053,90 Kč
l
smlouvu o převodu majetku – předání dokončení kanalizace ZSO VAK Znojemsko
ve výši 2 539 163 Kč
l
rozpočtové opatření č. 9/2011
l
nájemné v obecních bytech v budově základní školy a zdravotního střediska od 1. 1.
2012 ve výši 30,- Kč/m2 a nájemné v bytě II.patro budova základní školy ve výši 24,Kč/m2
l
nájemní smlouvu byt ZŠ – Růžička Pavel, Růžičková Danuše, Šumná 92, na dobu
určitou do 31. 12. 2015
vzalo na vědomí :
l
smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
Šumná ve výši 13 857 Kč
l
rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV na pojistné osob vykonávající veřejnou
službu ve výši 11 790 Kč
l
závěrečný účet ZSO VAK Znojemsko za r. 2010
l
závěrečný účet Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska za r.2010

Zastupitelstvo obce na svém 1. zasedání dne 23. ledna 2012
schválilo :
l
finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků ZŠ Šumná ve výši 3 000 Kč.
l
smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby – Úřad práce
l
Smlouvu o využívání kompostárny, převzetí a zpracování odpadů – DSO
„Kompostárna Únanov”
l
smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení - ELEKTROWIN a.s.
l
smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP s.r.o.
l
změnu dodavatele plynu v objektech obce – Optimum Energy s.r.o., Praha
l
zhotovení topení v dílně a šatně v objektu MŠ Šumná
l
dodatek ke smlouvě o prodeji hotových jídel – GASTRO-TM s.r.o., Hostim
a příspěvek pro zaměstnance obce ve výši 50%.
l
příspěvek na zajištění pohřbu p. Miroslava Musila ve výši 8 000 Kč

Zastupitelstvo obce na svém z 2. zasedání dne 6. února 2012
schválilo :
l
nesouhlasné stanovisko se záměrem „Středisko pro sběr, zpracování a využití
odpadů,“ který předkládá firma IB-MET s.r.o.
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Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání dne 27. února 2012
vzalo na vědomí:
l
výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Šumná za r. 2011
l
rozhodnutí starosty obce nevyhlašovat konkurs na funkci ředitele ZŠ a MŠ Šumná,
potvrzení o pokračování pracovního poměru na dobu určitou tj. 6 let od 1. 8. 2012
l
protokol o provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Šumná
l
návrh rozpočtu a rozpočtový výhled Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
schválilo:
l
výsledek a provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12.
2011
l
aktualizaci směrnice o cestovních náhradách na r. 2012 dle vyhl. č. 429/2011 Sb.
(výše stravného 64 Kč za 5-12 hod., 96 Kč za 12-18 hod., 151 Kč nad 18 hod.)
l
dohodu o poskytnutí příspěvku na provoz TIC Vranov nad Dyjí na r. 2012 Kč 16720
Kč
l
členský příspěvek Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska na r. 2012 Kč 15075
Kč
l
účetní závěrku a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za r. 2011 ZŠ a MŠ ve
výši 97059,36 Kč a přidělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu
l
smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON ČR (kabelové vedení NN RD p. Sklenář)
l
smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON ČR (kabelové vedení NN RD za ČD)
l
příspěvek na střeleckou soutěž ve výši 1000 Kč (nákup odměn pro soutěžící)

Zastupitelstvo obce na svém 4.zasedání dne 26. března 2012
vzalo na vědomí :
l
rozpočtový výhled obce Šumná na r. 2013-2014
l
výroční zprávu Policie ČR o stavu veřejného pořádku v obci za r. 2011
schválilo :
l
plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce Šumná za r. 2011
l
rozpočet obce Šumná na r. 2012
l
směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
l
smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu (kabelové vedení NN RD
p. Bartes)

Zastupitelstvo na svém 5. zasedání dne 23. dubna 2012
schválilo :
l
přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Šumná na šachový turnaj od firmy BN SOFT
8000 Kč a firmy MIDAP Třebíč 3000 Kč
l
rozpočtové opatření č. 1/2012
l
záměr pronájmu nebytových prostor – ordinace praktického lékaře, zdravotní
středisko Šumná
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Zastupitelstvo na svém 6. zasedání dne 28. května 2012
vzalo na vědomí :
l
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šumná za r. 2011
l
rozhodnutí Nadace ČEZ dotace Oranžové hřiště o zamítnutí žádosti o dotaci
l
schválení dotace z JMK Brno ve výši 200 000 Kč na opravu CAS 25 a nákup věcných
prostředků pro jednotku SDH Šumná
l
závěrečný účet za r. 2011 ZSO VAK Znojemsko za r. 2011
schválilo:
l
rozpočtové opatření č. 2/2012
l
rozpočtové opatření č. 3/2012
l
pronájem nebytových prostor – ordinace praktického lékaře zdrav. středisko Šumná
firma FIMAPRAKT s.r.o., Znojmo od 1. 6. 2012 za stávajících podmínek
l
vyřazení knih dle revize v místní knihovně
l
vystoupení putovního divadla v sále KD Šumná dne 16. 6. 2012.
l
výměnu oken v nebytových prostorách zdravotního střediska Šumná č.p. 42

Hospodaření obce Šumná v roce 2011
Obec Šumná v roce 2011 hospodařila podle schváleného rozpočtu, který byl tvořen příjmy
ve výši 9 697 000 Kč, výdaji ve výši 9 510 400 Kč, financování ve výši 186 600 Kč.
Úpravami rozpočtu rozpočtovými opatřeními během roku 2011 byl rozpočet příjmů navýšen
na 19 007 800 Kč, výdajů na 18 821 200 Kč a financování v původní výši 186 600 Kč.
PŘÍJMY :
Celkové příjmy obce za rok 2011 po konsolidaci činily 19 046 694 Kč, ve srovnání
s rozpočtem byly naplněny na 100,22 %.
Daňové příjmy byly v roce 2011 naplněny ve výši 5 436 173 Kč (101,11%), ve srovnání
s r. 2010 byly o 235 608 Kč vyšší. Daňové příjmy tvoří:
Ř podíl výnosů jednotlivých daní ze státního rozpočtu, a to 4 986 480 Kč (ve srovnání s r.
2010 vyšší o 263 265 Kč),
Ř místní poplatky a správní poplatky ve výši 449 693 Kč (ve srovnání s r. 2010 nižší o 27 657
Kč).
Nedaňové příjmy obce jsou tvořeny především příjmy z pronájmu pozemků, pronájmu
bytů, nebytových prostor, příjmy z poskytování služeb, příjmy z úroků, úplaty za zřízení
věcných břemen na pozemcích v katastru obce.
Nedaňové příjmy v roce 2011 činily 1 097 317 Kč, v porovnání s předpokladem v rozpočtu
byly naplněny na 96,01 %. Ve srovnání s r. 2010 byly o 712 177 Kč nižší.
Kapitálové příjmy obce jsou především příjmy z prodeje bývalé budovy DDM určené
k trvalému bydlení a příjmy z prodeje pozemku na výstavbu rodinného domu. V roce 2011
činily 1 687 000 Kč, ve srovnání s rozpočtem jsou naplněny na 101,57 %. V porovnání s r. 2010
jsou vyšší o částku 1 533 400 Kč.
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Příjmy z dotací - v roce 2011 obec přijala dotace v celkové výši 10 826 204 Kč:
Ř z toho nejvýznamnější položkou je dotace na projekt OPŽP „Snížení imisní zátěže ze
zdroje v objektu ZŠ a MŠ Šumná“ ve výši 6 850 948,50 Kč
Ř dotace v rámci souhrnného finančního vztahu činily 2 263 600 Kč
Ř dotace na veřejně prospěšné práce 197 308 Kč
Ř dotace pro jednotku SDH na zabezpečení akceschopnosti jednotky ve výši 13 857 Kč
Ř dotace na výdaje spojené se sčítáním lidu ve výši 3 276 Kč
Ř dotace na pojistné pracovníků vykonávající veřejnou službu ve výši 11 790 Kč
Ř dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Šumná na projekt „Peníze školám“ ve výši
555 616,80 Kč
Ř dotace od obcí na neinvestiční náklady dojíždějících žáků základní školy 929 808 Kč.
Celková výše dotací byla v roce 2011 vyšší o 6 930 964 Kč ve srovnání s r. 2010.
VÝDAJE :
Celkové výdaje obce po konsolidaci v roce 2011 činily 18 026 988 Kč:
Ř z toho běžné výdaje
8 116 410 Kč
Ř kapitálové výdaje
9 910 578 Kč.
Ve srovnání s rozpočtem byly běžné výdaje čerpány na 91,94 %, kapitálové výdaje na
99,17 %.
Běžné výdaje obce tvoří:
Ř závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony
Ř výdaje na zajištění provozu příspěvkové organizace zřízené obcí - Základní škola a Mateřská škola Šumná
Ř výdaje spojené s výkonem státní správy, matričního a stavebního úřadu
Ř závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření
Ř další výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků
Ř výdaje spojené s péčí o vlastní majetek.
Ve srovnání s r. 2010 byly běžné výdaje obce za r. 2011 vyšší o 587 571 Kč.
Do kapitálových výdajů se v roce 2011 promítly následující investiční akce:
Ř Projekt „Snížení imisní zátěže ze zdroje v objektu ZŠ a MŠ Šumná“ ve výši 9 654 010 Kč
Ř dopravní značení ve výši 61 724 Kč
Ř veřejné osvětlení u rodinných domů za ČD a u Střelnice ve výši 194 844 Kč.
V rozpočtu byly dále zahrnuty výdaje na výstavbu inženýrských sítí ve výši 300000 Kč,
tato investiční akce nebyla uskutečněna z důvodu nutnosti dokončení financování již
započaté investiční akce rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Šumná. Ve srovnání s r. 2011 byly
kapitálové výdaje obce vyšší o 8 993 763 Kč.
FINANCOVÁNÍ :
Do rozpočtu obce byl zapojen zůstatek finančních prostředků na běžném účtu obce ve
výši 1 303 049 Kč. Obec v roce 2011 splácela úvěry od České spořitelny poskytnuté na
výstavbu kanalizace v obci a související výdaje v celkové výši 764 000 Kč, úvěr na
rekonstrukci topení v KD a OÚ ve výši 153 600 Kč, půjčku od SFŽP na výstavbu kanalizace ve
výši 512 000 Kč a úvěr poskytnutý na úhradu závazku dle výsledku rozhodčího řízení ve výši
60 000 Kč.
M. Dvořáková
7

Schválený rozpočet obce Šumná na rok 2012
(závazné ukazatele: paragrafy rozp. skladby)
Příjmy:
Rozpočtová skladba

Název

1012
2122
2169
2419
3113
3314
3341
3392
3511
3513
3612
3632
3639
3722
3725
6171
6310

1111
1112
1113
1121
1211
1122
1511
1332
1335
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1361

daň z příjmů FO ze závislé činnosti
daň z příjmu FO ze sam.výděl.činnosti
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z příjmů práv.osob za obec
daň z nemovitostí
poplatek za znečišťování ovzduší
poplatek za odnětí pozemků
poplatek za likvidaci odpadů
poplatek ze psů
poplatek za rekreační pobyt
poplatek za užívání veř.prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
správní poplatky
pronájem pozemků
sběr druhotných surovin
pokuty STÚ
příjmy internet
příjmy základní škola
příjmy knihovna
příjmy rozhlas
příjmy kulturní dům
příjmy zdravotní středisko
příjmy stanice záchranné služby
příjmy bytové hospodářství
příjmy pohřebnictví
příjmy z pronájmu a prodeje majetku
příjmy nakládání s odpady
příjmy tříděný odpad
příjmy místní správa
příjmy z finančních operací

-

4112 dotace ze státního rozpočtu
4121 dotace od obcí na žáky
4116 dotace VPP
Celkem příjmy

Financování :
-

8115 zapojení zůstatku účtů
PŘÍJMY CELKEM
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Kč

990 000,00
90 000,00
90 000,00
920 000,00
2 088 000,00
410 100,00
567 000,00
1 500,00
500,00
270 000,00
13 000,00
1 200,00
5 000,00
1 500,00
500,00
160 000,00
15 700,00
20 000,00
10 000,00
75 000,00
152 400,00
1 200,00
1 800,00
87 000,00
244 000,00
41 800,00
85 000,00
3 700,00
320 000,00
4 800,00
28 000,00
4 000,00
6 000,00
2 250 100,00
714 100,00
54 000,00
9 726 900,00
833 200,00
10 560 100,00

Výdaje:
Rozpočtová skladba

2143
2212
2221
2229
2310
2321
2419
3113
3314
3341
3349
3392
3399
3421
3511
3513
3612
3631
3632
3633
3639
3721
3722
3723
3745
4341
4357
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402

Financování :
-

Název

příspěvek Infocentrum
pozemní komunikace
silniční doprava - přísp.IDS, zastávka
silniční doprava - dopravní značení
příspěvek VAK Znojemsko
kanalizace
internet
ZŠ a MŠ
knihovna
místní rozhlas
ostatní sdělovací prostředky
kulturní dům
sbor pro občanské záležitosti
využití volného času dětí a mládeže
zdravotní středisko
zdravotnická záchranná služba
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
inženýrské sítě
komunální služby a územní rozvoj
svoz nebezpečných odpadů
nakládání s komunálním odpadem
nákládání s ostatními odpady
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
sociální pomoc
domov pro seniory
ochrana obyvatelstva
požární ochrana
zastupitelstvo obce
místní správa
finanční operace
pojištění majetku
ost.fin.operace DPPO,DPH
vratky dotací fin. vypořádání

16 800,00
120 000,00
80 300,00
50 000,00
4 000,00
165 000,00
90 000,00
1 540 000,00
17 000,00
12 000,00
18 000,00
211 000,00
45 000,00
270 000,00
219 000,00
13 000,00
28 000,00
70 000,00
6 000,00
900 000,00
845 000,00
10 000,00
455 000,00
70 000,00
200 000,00
8 000,00
100 000,00
20 000,00
208 000,00
733 000,00
2 244 500,00
25 000,00
20 000,00
520 000,00
3 300,00

Celkem výdaje

9 336 900,00

8124 splátky úvěrů ČS
8124 splátky půjčky SFŽP
VÝDAJE CELKEM

711 200,00
512 000,00
10 560 100,00
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Veřejně prospěšné práce
a služba v obci v roce 2012
Na základě prodloužení dohody s Úřadem práce ve Znojmě v rámci veřejně
prospěšných prací v obci pracovali do 28. 2. 2012 dva pracovníci – p. Miloš Fučík a p. Milada
Kuzmínová.
V letošním roce se kromě jiného podíleli se na demontáži ústředního topení v bývalém
hotelu a na úklidu sklepních prostor v základní škole. V roce 2012 budou v obci Šumná
vykonávat práce pracovníci v rámci veřejné služby. Od 1. 1. 2012 je institut veřejné služby
v rámci Sociální reformy podle zákona č. 366/2011 Sb. převeden z obcí do kompetence
Úřadu práce ČR. Úřad práce spolupracuje s obcemi v realizaci výkonu veřejné služby pro
osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci Úřadu práce ČR.
Cílem navržené změny zákona je více motivovat uchazeče o zaměstnání k aktivnímu
přístupu k řešení své situace a vytvořit podmínky pro zachování nebo získání pracovních
návyků.
Veřejná služba bude v naší obci využívána na úklid veřejného prostranství a údržbu
zeleně.
P. Cejpek

SVOZ ODPADU v roce 2012
Velkoobjemový odpad
25. 6. 2012 - pondělí (od 10.00 hod.) do 26. 6. 2012 - úterý (9.00 hod.)
bude přistaven kontejner za kulturním domem
Zde můžete odložit vše, co nepatří do kontejnerů na tříděný odpad, do popelnic
na směsný komunální odpad, do železného odpadu a co není nebezpečným
odpadem – nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, WC, umyvadla,
plastové vany apod., vše předem upravené tak, aby mělo co nejmenší objem.

Železný odpad
1. 7. 2012 - neděle
sběrné místo za kulturním domem
L. Stehlíková
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Vánoční zpívání
Na sklonku minulého roku, o třetí adventní neděli, se sešli občané naší obce před
kostelem, aby si zde pod nasvíceným vánočním stromem připomněli blížící se Štědrý den.
Spolu s dětmi si pod vedením paní učitelky Jarmily Kratochvílové mohli zazpívat vánoční
koledy a písně. Jemně poletoval sníh, mrzlo až praštilo, a tak určitě každému přišel vhod horký
čaj nebo výborný svařák. Překvapením byly také perníčky, které byly dílem naší školní
mládeže a jistě potěšily každého příchozího. Před kostelem mohli příchozí obdivovat řadu
malých vánočních stromečků ověšených ozdobičkami z různých materiálů, které vyrobili žáci
naší školy a školky. Toto milé předvánoční setkání bylo dílem zastupitelů naší obce a my
doufáme, že se bude příští rok opakovat.
L. Stehlíková
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Valentýnské bruslení
Minulý rok OÚ Šumná ve spolupráci s SK Šumná a ZŠ a MŠ Šumná zaznamenal velký
úspěch s Tříkrálovým bruslením. Jelikož letos počasí na Tři krále odmítlo spolupracovat
s organizátory této úspěšné akce a vhodné podmínky k bruslení nastaly v polovině února. Ze
dne na den tak na ledové ploše za školou vypuklo Valentýnské bruslení. Opět se sešli malí
i velcí občané naší obce. Pro všechny bruslící byly připraveny soutěže jednotlivců a družstev
na ledové ploše. Za mohutné podpory všech příchozích bez bruslí si vybruslili sladké odměny
a pro všechny bylo připraveno výborné občerstvení a hlavně teplé nápoje. Akce se opět
vydařila, věříme, že se líbila dětem i dospělým, o čemž svědčila i hojná účast, a to přeci
každého pořadatele potěší. Takže se sejdeme za rok zase na bruslích!
L. Stehlíková

Karneval
Další tradicí, která byla po zrušení DDM Šumná v ohrožení, byl dětský karneval. Karneval
bývala akce, na kterou se těšívala pravidelně několik desítek let v období masopustu spousta
dětí ze široka daleka. ZŠ a MŠ Šumná ve spolupráci s OÚ Šumná uspořádali 25. 2. 2012
velkou karnevalovou veselici, kde pro děti i dospělé byly připraveny soutěže, bohatá tombola,
hudba k tanci i poslechu. Na všechny čekalo malé kulturní představení, přijeli za námi Pat
a Mat a stavěli houpačku. A jak to dopadlo? Zeptejte se těch, co tam byli nebo raději příště
přijďte také!
L. Stehlíková

Šumenské posvícení
V letošním roce připadá termín posvícení na 7. – 9. září
2012. Po dlouhé době se rozchází s termínem Znojemského
vinobraní. To je myslím dobrá zpráva pro ty, kteří si
chtějí užít obou akcí. A tak se po dlouhé přestávce můžeme
opět těšit na posvícenskou zábavu a doufat, že účast bude
hojná, tak jak tomu o posvícení bývalo zvykem. Takže znovu
připomínáme:

termín pátek 7. – 9. září 2012
hraje Víkend Hostěradice
Samozřejmě nebude chybět tradiční stavění máje, fotbálek
ženáči versus svobodní a další doprovodné akce. Program
bude upřesněn a včas zveřejněn. Nezbývá než si přát pěkné
počasí a velkou účast na všech akcích.
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Zprávičky ze školy
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Ř
Divadélko pro školy
Dne 20. března 2012 na naši školu zavítala divadelní společnost Divadélko pro školy
z Pardubic, která dětem z mateřské školy a žákům školy předvedla dvě divadelní vystoupení.
První byla pohádka s názvem Africká pohádka o velkém cestovateli Emilu Holubovi, určená
pro 1. stupeň a MŠ, druhé představení s názvem Legenda V+W o životě a tvorbě známé
dvojky Voskovec – Werich bylo určeno pro žáky 2. stupně. Diváci se rozhodně nenudili,
naopak se dobře bavili.

Sběr starého papíru
Ř
V týdnu od 16. 4. do 20. 4. 2012 proběhl v naší škole a školce sběr papíru. Díky žákům,
rodičům a občanům Obce Šumná se podařilo nasbírat cca 8,5 tuny novin, časopisů a kartonu.
Toto množství starého papíru převedené na peníze činí 10.650 Kč. Z těchto peněz budou
financovány aktivity žáků naší školy. Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili a podpořili tak
školu i životní prostředí. A tady jsou naši nejlepší sběrači: M. Brabenec (640 kg), A. Šumpich
(451 kg), B. Balíková (446 kg), D. Mikulec (360 kg), Z. Veselá (348 kg), E. Mühlbacherová
(325 kg), J. Turek (208 kg), Š. Neumannová (170 kg), K. Svobodová (157 kg),
M. Brabenec (145 kg).
Ř
Velikonoční dílny
Poslední den před velikonočními prázdninami opět proběhly ve škole Velikonoční dílny.
Jedná se o projektový den, kdy se zaměřujeme především na výrobu velikonočních dekorací,
ale také si vyprávíme o významu Velikonoc a zvycích, které se o těchto svátcích jara dodržují.
Letos byli žáci druhého stupně rozděleni na 4 skupiny. Jedna část žáků trávila tento den ve
školní dílně, kde si mohli vyrobit dřevěné velikonoční dekorace, další část se zabývala
různými technikami zdobení kraslic, někteří si vlastnoručně upletli pomlázku – mohli si vybrat
ze dvou způsobů pletení. Poslední skupina se v učebně informatiky zabývala navrhováním
velikonočních pohlednic, vyhledáváním informací o velikonočních zvycích nebo skládáním
nějaké velikonoční říkačky. Každý si určitě užil tento den po svém.
13

Svátek matek v Horním Břečkově
Ř
Příjemné odpoledne prožily děti z MŠ v Horním Břečkově se svými rodinami. Pro maminky
k svátku předvedly své vystoupení, předaly dárečky a společně s rodiči si zatančili. Na závěr
všichni shlédli pohádku zahranou šermířskou skupinou DISK. Vše se vydařilo, děti se těší na
další překvapení skupiny DISK, tentokrát ke dni dětí.
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Ř

MDD ve škole

Pravidelně každý rok se žáci,
kteří byli zvoleni do školního
parlamentu a žáci 9. ročníku,
podílí na přípravě oslav k Mezinárodnímu dni dětí. Pro
všechny děti byly připraveny
různá stanoviště se zábavnými
úkoly. Za každý splněný úkol děti
získávaly body a za ně si pak
mohly koupit různé sladkosti
nebo jiné dobroty. Dětský den byl
zakončen nanukem pro každého
a výborným obědem.
David Golomb a Marie
Vozdecká (za školní parlament)

Ř
Den s Lesy České Republiky
Naše škola obdržela pozvání od Lesů České republiky, aby podstoupila se svými žáky
naučnou přírodovědnou stezku, která vede z Chvalatic do Bítova. Tato akce byla uskutečněna
14. června 2012. Ze školy byly vypraveny dva autobusy plné mladších žáků a i těch
nejmenších školkáčků.
Ve Chvalaticích na nás čekalo několik lesáků, kteří si nás podle tříd rozdělili do skupin
a postupně se s námi vydávali na zhruba 6 kilometrový výšlap. Celou dobu nám zajímavě
vyprávěli o přírodě, o lese. Cestou nás čekaly tři stanoviště s úkoly – poznávání stromů a jejich
plodů, dřevorubec se svým náčiním a myslivec s trofejemi.
U Rumburaka, ve stylové restauraci u hradu Bítov, byly pro všechny připraveny špekáčky
k opékání a výborná zmrzlina. Byl to pěkný den, děti si užili přírody, dozvěděli se řadu nových
věcí a doufám, že každá taková akce je naučí chovat se k lesu ohleduplně a vážit si jeho krás.
15

Výuka plavání
Ř
Žáci naší školy se každoročně účastní plaveckého výcviku, který organizuje v krytém
bazénu Aqua start, Plavecká škola Znojmo. V tomto školním roce plavali žáci 1. až 3.ročníku.
Celkem v deseti lekcích se postupně osmělovali a seznamovali s vodním prostředím. Ti
zdatnější se s pomocí barevných plovacích pomůcek pouštěli i do odvážnějších kousků
v hluboké vodě. Nakonec nezůstal nikdo, kdo by nezvládnul základní plavecká tempa. Pro
naše děti tedy neplatí přirovnání: Plave jako sekera ke dnu. Naopak, jejich heslo zní: Vodníka
se nebojíme, my se za ním potopíme.
16

10. společenský ples v Šumné
Již po desáté se v Šumné konal společenský ples, který rukou společnou pořádají Obec
Šumná, Základní škola a Mateřská škola Šumná a Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ
Šumná. Tento desátý jubilejní ples proběhnul v pátek 27. ledna 2012 v sále kulturního domu
v Šumné, kam se dopravily nebo dokráčely plesuchtivé taneční páry.
Úderem osmé hodiny večerní ředitel školy Richard Nekula ples zahájil a vzápětí zazněly
první tóny, které na svých hudebních nástrojích vyloudila skupina Klaxon s frontmanem
Jindřichem Bulínem. Po hudebním začátku představila své taneční umění Taneční country
skupina Zuzana ze Znojma. Pak již bylo pouze na příchozích hostech, aby zaplnili taneční
parket a bavili se až do brzkých ranních hodin. Během večera samozřejmě nemohla chybět
bohatá tombola, která sklidila patřičnou pozornost v podobě vyprodaných losů. Jubilejní
desátý společenský ples určitě neudělal ostudu své číslovce.
Touto cestou ještě jednou děkujeme všem sponzorům, rodičům, zaměstnancům Obce
Šumná a organizátorům za přípravu a průběh plesu, jehož výtěžek přesáhnul dvacet tisíc
korun a bude použit pro děti a žáky školy.

Zápis do prvního ročníku základní školy
Zápis dětí do prvního ročníku základní školy proběhl v pondělí 16. Ledna 2012 v Základní
škole a Mateřské škole, Šumná, okres Znojmo. Děti prováděly během zápisu několik úkolů,
kterými měly předvést, že zvládnou úkoly v první třídě. Například třídily základní geometrické
tvary, barvy, přiřazovaly počet různých předmětů k číslicím, překreslovaly tužkou jednoduché
tvary.
Tyto zdánlivě jednoduché úkoly již od dětí vyžadovaly velkou dávku soustředění. Všechny
děti, které se k zápisu dostavily, úkoly zvládly. Pro každé dítě, které opouští mateřskou školu je
přechod do první třídy základní školy velikou zkouškou samostatnosti a nese sebou vedle
těšení do školy i dávku strachu z neznáma. Přejeme proto všem budoucím prvňáčkům ve
škole hodně úspěchů a hezkých zážitků a spoustu nových kamarádů. Do prvního ročníku
nastoupí tyto děti:
David Hádek (Šumná), Barbora Bleta (Čížov), Vojtěch Sigmund (Vracovice), Tomáš
Brabenec (Šumná), Patrik Tulej (Lesná), Hana Klikorková (Šumná), Vladimír Vlček (Šumná),
Ajla Nasr (Horní Břečkov), Sebastian Nasr (Horní Břečkov), Ondřej Prodělal (Šumná).
P. Kučera

Přijímačky na střední školy
V letošním roce odchází na střední školy nebo odborná učiliště z naší školy celkem
29 žáků, 28 z 9. ročníku a jeden žák z 8. ročníku. Absolventi základních škol si letos mohli
podat celkem dvě přihlášky, což byla změna oproti loňskému roku, kdy si žáci mohli podat až
tři přihlášky na SŠ nebo OU.
V prvním kole přijímacích řízení upělo celkem 27 žáků. Druhého kola přijímacího řízení se
musel zúčastnit jeden žák, jelikož obor, na který dělal přijímací zkoušky v prvním kole nebyl
z nedostatku uchazečů otevřen. Jeden žák byl přijat na základě odvolání k výsledkům prvního
kola přijímacího řízení.
Letošní přijímací řízení bylo vyhodnoceno jako velmi úspěšné pro naše vycházející žáky.
Všem našim absolventům přejeme hodně úspěchů v životě i při studiu!
Mgr. Diana Sklenářová
(výchovný poradce ZŠ a MŠ Šumná)
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Jubilanti
Pan Petr Cejpek a paní Marie Mikulášková, zástupci obce, navštěvují naše jubilanty od 80-ti
let věku, aby jim popřáli k jejich narozeninám či výročí. V letošním roce mezi jubilanty v obci
Šumná patří:
v paní Marie Špačková, která
oslavila své 90-té narozeniny, narodila
se 30. 4. 1922 v Rakvicích

v pan František Špaček oslaví
v letošním roce 93 let, narodil se
6. 11. 1919 v Suché Loze
Marie Špačková a pan František Špaček jsou manželé už krásných 68 let. Svoje manželství
uzavřeli dne 12. 9. 1943 v Blížkovicích.
Spolu vychovali 9 dětí, mají 27 vnoučat, 9 pravnoučat a 4 prapravnuky.

v Dále oslaví krásných 92 let paní Jarmila Hulová, která je nejstarší ženou v Šumné.
Narodila se 27. 8. 1920 v Lukově u Moravských Budějovic. Ve svých 25-ti letech přišla s
manželem bydlet do Šumné, kde si koupili domek a žije zde již 68 let. Má 2 vnuky a 3 pravnuky.
18

v Obdivuhodných 95 let oslavil v letošním roce pan Jan Vlček, který se narodil 18. 6. 1917
v Plavči. Pan Vlček je nejstarším občanem obce Šumná.
(jubilant si nepřál zveřejnění své fotografie).

Jedno francouzské přísloví praví – mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Naši jubilanti mají
jistě spoustu vzpomínek, těch pěkných, ke kterým se rádi vrací i těch méně pěkných, na které
by bylo lépe zapomenout, ale i ty k životu patří. Nebýt těch špatných, možná bychom ani
nedokázali ocenit každičkou milou chvilku, která nám přinese radost, štěstí, vryje se do paměti
a dělá náš život bohatším. Cesta života bývá často klikatá a nedopřává všem stejnou měrou,
a proto je milé vědět, že jsou mezi námi lidé, jimž bylo dáno žít dlouhý život.

Všem letošním jubilantům ze srdce blahopřejeme a přejeme jim pevné zdraví, štěstí
a rodinnou pohodu, přejeme jim pěkné dny plné sluníčka.

V roce 2012 se v naší obci
narodily tyto děti

BARBORKA ZEZULOVÁ,
nar. 18.5.2012, 4 240g, 54cm
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Z naší farnosti

K čemu je svatá půlhodinka
Bylo nebylo... Za sedmero horami a devatero řekami v jedné malé chaloupce žila chudá
máma se svým synkem Honzou. Jednou přišla na Honzu řada a tak šel do světa. Máma mu
napekla plný baťoh buchet a vypravila na cestu. Když už šel Honza asi hodinu, potkal
stařečka. Byl to kouzelný stařeček, ale to Honza nevěděl. Jak už to v pohádkách bývá, došlo
i na dělení buchet. A protože Honza nebyl lakomý, dědečkovi buchty nabídl. Ten ochutnal
a říká: ,,Vidím, Honzíku, že máš dobré srdce. A tak ti dám návrh. Co kdybychom si spolu
vyměnili baťohy? Ty mi dáš ten svůj se zbylými buchtami a já ti dám můj, vždyť je celkem
podobný.“ A Honza souhlasil. Daleko do světa však nedošel a ještě ten večer se vrátil domů
k mámě za pec. Dále pak žili ve velké bídě bez vyhlídky na nějaké zlepšení. Asi po roce někdo
zaťukal na dveře. Když Honza otevřel, poznal, že je to ten dědeček, se kterým si vyměnili
baťohy. Stařeček říká: ,,Honzíku, jdu se podívat, jak se ti daří.“ ,,Dědo, nestojí to za nic. Tak
tak, že s mámou přežíváme. U nás je tak velká bída, že někdy máme i hlad.“ Dědeček spráskl
ruce: ,,A proč nepoužíváš můj baťoh?“ Honza povídá: ,,Ten byl tak těžký, že jsem neměl chuť
se s ním dál vláčet. Zahodil jsem ho hned na kraji lesa kousek od místa, kde jsme se rozešli.“
Dědeček se chytil za hlavu: ,,Honzo, Honzo, i ty hlavo děravá, a to ses ani nepodíval, co v tom
baťohu bylo?“ ,,To mě ani nenapadlo.“ A dědeček: ,,Vždyť byl plný zlata.“ V tomto místě
vyprávění pohádky končí a vysvětlím, proč jsem s ní začal.
Téměř denně se setkávám s lidmi, kteří mají problémy a někdy hodně velké. Nejen
chudobu, ale i těžkosti zdravotní, velké starosti se vztahy a mnoho a mnoho dalšího. Všichni
jsou do jisté míry v podobné situaci jako Honza, když dědovi sděloval, jak je na tom velmi zle.
Ale podobně jako Honza všichni mají blízko k řešení, o kterém se jim ani nezdálo. Opravdu
mají blízko ke skvělému řešení a na rozdíl od Honzy jsou ještě v situaci, kdy o onen baťoh,
který by vše vyřešil, ještě nepřišli.
Každou středu v 17.00 bývá v kostele na Šumné svatá půlhodinka. Jestli je pravda, co teď
řeknu, a já tomu bezmezně a plně věřím, tak všichni, kteří mají něco těžkého a nejsou na svaté
půlhodince, jsou v situaci toho Honzíka, který už předem odvrhl, co by řešilo všechny jeho
problémy. Při svaté půlhodince je vystavena totiž Nejsvětější Svátost a v ní je skutečně
přítomen samotný Všemohoucí Živý Bůh. Každý k němu může přijít na audienci bez protekce,
bez bezpečnostních prohlídek a opatření můžeme předstoupit před svého Největšího
Dobrodince a Nejvyššího Pána a v tichosti mu přednášet všechny svoje problémy. Kdo toto už
upřímně zkusil, zjistil, že to funguje. Ne že by nám zázračně Bůh přičaroval potřebné miliony
nebo chybějící zdraví, ženicha nebo vše další, co se nám zdá, že potřebujeme, ale dává nám
jedinečnou možnost začít vidět, co prožíváme v nové pravdivější a hlubší perspektivě.
Setkání s Ježíšem při této audienci nabízí posilu, abychom dokázali nést svoje problémy
a rozmotávat je od toho správného konce.
Dokážu si představit, jak se někteří při čtení tohoto článku ušklíbnou a řeknou nějakou
poznámku, kterou by mi do očí přímo ani neřekli. Z toho si však až tak moc nedělám a doporučuji, zkuste to! Začněte při svaté půlhodince pravidelně předkládat Nejvyššímu vše, co
nesete ve svém srdci a jsem si jist, že mi dáte za pravdu. A nezapomeňme, že platí, co Němci
jednoduše vyjadřují moudrostí: einmal, keinmal. To znamená: jednou je skoro jako nic. O tom,
že svatá půlhodinka funguje, může totiž svědčit pouze ten, kdo nezůstal u jediné návštěvy.
P. Marek Dunda
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Noc kostelů 2012
I letos jsme náš kostel na Šumné přihlásili do Noci kostelů. Jedná se o den, kdy dveře
kostelů jsou otevřené a probíhá v nich nějaký předem připravený program – mše, koncerty,
besedy, různá setkání atd. Letos Noc kostelů připadla na první červnový den. Dveře našeho
kostela byly otevřeny od 16-ti hodin, kdy v klubovně pod kostelem byla připravena keramická
dílnička. Oficiálně se měly vyrábět keramické kropenky, ale někteří popustili uzdu své fantazii
a vznikaly opravdu nápadité výrobky z keramiky. Odborné rady a pomocnou ruku podala paní
Soňa Světlíková. Poté program pokračoval mší svatou, kterou nám přijel odsloužit otec Nik a
po mši nás potěšil koncert Scholy sv. Bartoloměje z Blížkovic, kteří vystupovali společně se
Scholou Štítary. Obecenstvo si vyžádalo mohutným aplausem i přídavek.
Stejně jako minulý rok
bylo v klubovně pod
kostelem připraveno
skromné, ale výborné
pohoštění a ochutnávka
mešních vín. Letos naše
chuťové buňky potěšily
čtyři druhy vín. Sešlo se
zde pár dobrých lidí, pár
kytar, a tak se jedlo, pilo,
hrálo, zpívalo až do
druhého dne. Poděkování patří všem, kteří se
postarali o pohoštění
a aktivně se podíleli na
této akci.

Výtěžek ze sbírky, která probíhala
při mši svaté je
věnován na propagaci této akce a bude
odevzdán na biskupství v Brně.
L. Stehlíková
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Ze Sportovního klubu

Co jsme letos podnikli?
§
§
§
§

2. – 5. únor
30. duben
8. květen
25. květen

lyžovačka v Karlově pod Pradědem
pálení čarodějnic
cyklovýlet k Novomlýnským nádržím
pouťová zábava, kapela Rookies

A co plánujeme?
§
§
§
§
§
§

28. září
říjen
17. listopad
prosinec
31. 1. – 3. 2. 2013
30. duben 2013

Václavský cyklovýlet
jednodenní zájezd - termály Sárvár
7. ročník turistické vycházky
Čaj o páté
lyžovačka v Karlově pod Pradědem
pálení čarodějnic

(přesné termíny a další podrobnosti akcí budou včas zveřejněny).

Když na hory, tak se sportovním klubem
Blíží se pololetní prázdniny, první únorový víkend, venku mrzne až praští, zima je v plném
proudu. Početná skupina natěšených vyznavačů zimních sportů se chystá na společnou
lyžovačku do Jeseníků. Přesněji do ubytovny Zámeček v Karlově pod Pradědem. Čekají nás
čtyři dny strávené na zasněžených horách. Tady doma jsme si sněhu ještě příliš neužili, a tak
jsme všichni natěšení. Jen předpovědi počasí co se týče teplot nás trochu děsí. Hodnoty stále
klesají, ale ani tohle nás nemůže odradit. Přibalíme tedy teplejší oblečení, trochu toho
vnitřního ohřívání a vyrážíme. Cesty jsou dobré, suché, což je výhoda a my před polednem
dorážíme na místo. Infokanály nelhaly, jsme obklopeni sněhovým nadělením. Rychle se
ubytováváme a už nazouváme lyžáky abychom využili slunečné odpoledne. Sjezdovka je na
dosah, hned vedle naší ubytovny. Sluníčko dělá co může, ale na silný mráz nestačí
a s přibývajícím časem jsou teplé nápoje nutností, a pak už ani to nestačí a odcházíme ze
svahu zmrzlí jako preclíci. Ale nevadí, zítra je taky den. Ovšem zima má dlouhé prsty, teploty
večer a v noci stále klesají, hluboko pod nulu, a když se páteční ráno probouzíme, teploměr
ukazuje třicet dva stupňů pod nulou. Tak to je nářez!!! Řidiči se obávají zamrzlých aut, a jak se
ukazuje zcela oprávněně. To nám ostatním ale nemůže vzít chuť, a tak po snídani a nezbytné
kávičce, až se sluníčko vyhoupne výš a alespoň trochu ohřeje vzduch znovu vyrážíme na
svah. Jak jinak teple oblečeni, s pořádnými kulichy, patřičně vybaveni termoskami s horkými
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nápoji a kapkou něčeho ostřejšího pro zahřátí. Sjezdovky jsou vcelku upravené, sněhu je
dost, jen hodně zmrzlý, ale jezdí nám to dobře. Příliš dlouho stát bez pohybu se nevyplácí,
snad jen nahoře na kopečku užít si výhledu z výšky do kraje, nafotit pár obrázků a zase rychle
dolů. Ta chvilka bez rukavic stačila. Mrzneme. Ale statečně odoláváme. Přestávka na teplou
polévku, čaj nebo kafe a zase zpátky na svah dokud sluníčko aspoň trochu zahřívá. Do konce
provozu vleků většina z nás nevydrží a odcházíme na ubytovnu. Ani tady není teplota ideální.
Zámeček se honosí názvem z dob minulých a tomu odpovídá i stav budovy. Vytápět takové
prostory je těžké, zvlášť když okna už řádně netěsní a kotel nestíhá. Ale teplá voda teče,
sprcha nás zahřeje a pak musí pomoci teplé oblečení. Budova má ale i své výhody, velké
společné prostory, kde si děti, a že jich tu máme spoustu, užijí pohybu a my dospělci máme
možnosti se všichni sejít a posedět společně. A tak každý přispěje svojí „troškou do mlýna“
a ochutnáváme co kdo napekl a navařil a co dobrého moku jsme si z jižní Moravy přivezli na tu
severní. Na zimu je pro tuto chvíli zapomenuto a my si užíváme společného času při
klábosení, nebo při písničce do hluboké noci. Rozcházíme se dobře naladěni do studených
postelí, ale statečně to překonáváme. Sobota ráno zase třicítka, ale sluníčko svítí, jen trochu
fouká. V areálu vleku na nás čeká překvapení. Český výrobce lyží, firma Sporten, zde má
víkendovou promo akci. Zájemci si mohou zdarma vypůjčit a testovat nabízené lyže a snowboardy. Nabídka je veliká, a tak zkoušíme a testujeme. Ne všichni jsou ale natolik zdatní
lyžaři, aby trávili veškerý čas na svahu, a tak svůj čas dělí na procházky nebo zajišťují servis
svým kamarádům nebo rodinným příslušníkům. Najdou se i tací, kteří zde stojí na lyžích
poprvé a zkouší a učí se, nebo naopak po dlouhé době znovu zkouší, zda lyžovat
nezapomněli. Jsou tu kopečky větší i menší a každý si může najít to, co mu nejlépe vyhovuje.
Hory a kopečky mohou každému něco nabídnout. A tak doufám, že se nikdo nenudil, a že si
strávený čas tady užil po svém. A jak už to na našich lyžovačkách bývá, za svoje sportovní i
jiné výkony byla většina účastníků při závěrečném večeru veřejně oceněna diplomem od naší
osvědčené „sporťačky“. Dobrá zpráva je i to, že kosti všech zúčastněných zůstaly celé, nikdo
si neodvážel domů ani deko sádry, snad jen rýmu nebo nějaké to nachlazení a s tím se v zimě
musí počítat.
Najednou byla neděle a my se balili, abychom do deseti hodin opustili ubytovnu.
Zamrzlíkům se podařilo rozmrazit auta a všichni se mohli spokojeně rozjet do svých domovů.
Někteří tak také učinili a někteří ještě využili času a volných sjezdovek. Našli se i tací, kteří si
cestou domů udělali výlet po okolí. Prostě každý podle svých představ.
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Čtyři dny nám všem utekly jako voda. Bylo nás celkem 56, a to už je dost lidiček. Je pěkné,
že nás stále přibývá. Od nejmenších dětiček přes dospívající a dospělou mládež až po střední
věk. Soužití takové nesourodé skupiny, ikdyž jen krátkodobé, není vždycky jednoduché, ale
když se najde vůle a trocha tolerance, všechno jde. A tak doufám, že ti, kteří se účastní
pravidelně byli opět spokojeni, a ti noví, kteří byli poprvé nelitovali a příště vyrazí zase. Teď kdy
je léto v plném proudu, asi nikdo nepřemýšlí nad tím co bude dělat v zimě, ale to ani nemusí,
včas se všem připomeneme a těšíme se znovu na velkou účast. Tak ahoooooooooooooooj
lyžníci zase na horách .
D. Cihlářová

Na kole kolem Novomlýnských nádrží
Je úterý, osmý květen, druhý májový svátek. Nemusíme do práce, ale přesto vstáváme
brzy. Ptáte se proč? Sama se podbízí známá hláška z filmu „Protože ti jede vlak …“ . A nejsme
daleko, opravdu nám jede vlak, odjíždí přesně v 6.13 hod ze Šumné do Znojma a tam přestup
na vlak směr Břeclav. Našim cílem jsou Novosedly.
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Ale začněme od začátku. Akce se neobešla bez příprav, a proto jsme si včas u Českých
drah objednali na plánovaný den pro větší skupinu lidí přepravu jízdních kol. Stejně tak jsme si
naplánovali pěkné počasí a těšili se na výlet. S počasím nám bylo „nahoře“ vyhověno, bylo
slunečno po celý den, jen dráhy trošku pozlobily.
S našim výletem nepočítali a přes potvrzenou objednávku vagón pro kola nepřipojili.
Z počátku to nevypadalo nijak růžově a zdálo se, že na kraj pod pálavskými vrchy můžeme pro
tento den zapomenout, ale setkali jsme se s ochotou a vstřícností. Nasoukali jsme se i s koly
do jediného osobáčku, který na šumenské nádraží dorazil a do Znojma dojeli za všeobecného
veselí všech cestujících. Tam se situace opakovala s tím rozdílem, že už bylo jasné kde se
chybička vloudila. Dispečerka zadala dle naší žádosti do systému informaci o požadavku na
přepravu kol, jen se trošku spletla a místo 8. 5. zadala 5. 8. Taková drobná nepřesnost, jeden
by si toho ani nevšimnul. Ale i tady zaměstnanci situaci vyřešili. Sice na úkol malého zpoždění,
ale naše výprava se opět mohla nalodit, tentokrát měla naše kola svůj prostor a i my se mohli
pohodlně usadit a jak jinak na výletě, spořádat první svačinky. Cesta nám uběhla jako voda
a těsně před osmou hodinou jsme stáli na nádraží v Novosedlech, abychom po chvíli zahájili
plánovanou trasu. Cyklostezka nás přes Brod nad Dyjí neomylně vedla k jezerům. A protože
bylo slunečné, ale ještě pořád chladné ráno, uvítali jsme na naší trase stánek s občerstvením,
který měl už takhle brzy otevřeno. To asi proto, že rybáři vstávají ještě mnohem dříve
a novomlýnské nádrže jsou rájem rybářů. Takže horká kávička, svačinka dle chuti každého
z nás a posezení na sluníčku nám přišlo vhod.
A nezbylo než pokračovat dál, podél Horní (Mušovské) nádrže ke Střední (Věstonické)
nádrži. Že je to skutečně rybářský ráj, o tom svědčily břehy nádrží obsazené rybáři
vybavenými patřičným rybářským náčiním a mnohdy i čerstvými úlovky. Míjeli jsme Horní
Věstonice a mohli jsme se kochat krásou Pálavských vrchů, jeho nejvyššího vrchu Děvína
nebo zříceniny Dívčího hradu. Poté jsme minuli Dolní Věstonice a po hrázi mezi střední
Věstonickou a dolní Novomlýnskou nádrží dojeli do Strachotína. Odtud cyklostezka
kopírovala protější břehy nádrží a my směrovali k obci Pasohlávky. Na této straně nádrží jsme
se přesvědčili o tom, že Pálava nabízí návštěvníkům mnoho rozličných krás a vinice a hlavně
jejich produkty jsou jedněmi z nich. A tak jsme míjeli řadu krásných vinných sklípků, které nás
lákaly k zastavení a ochutnání lahodných moků. Tyto dobroty jsme si raději nechali na příště,
až podnikneme nějaký pěší výlet. Takže jsme svoje chuťové pohárky uhasili vodou a nealkoholickými nápoji a pokračovali dál.
Překonali jsme koryta řek Svratky i Jihlavy, těsně před jejich ústím do střední nádrže a po
pěkně upravené cyklostezce podél břehu směřovali k vyhlášenému autokempu Merkur. Tím
jsme jen projeli, to už bylo téměř poledne, nejvyšší čas na oběd. V obci Pasohlávky jsme si
vybrali restauraci (tedy příliš jsme si vybírat nemohli, byl čas oběda a turisty se to tu jen
hemžilo) a pak už jsme jen vybírali, objednávali, někteří docela dlouho i čekali, abychom pak
nakrmili svoje hladové schránky a dodali si novou energii. Po delší přestávce jsme odtud
odjížděli více či méně spokojeni na závěrečnou část trasy podél horní nádrže zpět přes Brod
nad Dyjí do Novosedel.
A protože nám do odjezdu vlaku zbývalo ještě spousta času, skupina těch méně
unavených se ještě vyjela podívat do nedalekého Nového Přerova, kde byla vybudována
nová cyklostezka. Kousek z ní směrem na Dobré Pole jsme si projeli a odtud si užili krásných
výhledů na nejbližší okolí, ale i na Mikulov a jeho Svatý kopeček. No a potom byl už nejvyšší
čas se vrátit, přidat se k ostatním, dojet na novosedelské nádraží, čekat na vlak a doufat, že
nás i s koly odveze domů. Dočkali jsme se a před šestou hodinou jsme se zdárně vylodili na
šumenském nádraží. Tady jsme si ve stánku připili Černou horou na zdar akce a spokojeně se
rozjeli domů.
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Cyklovýlet se vydařil. Počasí i nádražáci nám byli nakloněni, hezky jsme se projeli krásnou
přírodou, viděli řadu pěkných míst, užili si přitom spoustu legrace a co víc bychom si ještě
mohli přát. Snad jen to, abychom se zase brzy sešli na nějaké další společné akci. Tak sportu
zdar a cyklistům zvlášť!!!
D. Cihlářová
A navíc něco pro zvědavce:
Mušovská přehrada (horní nádrž)
Mušovská přehrada byla napuštěna v roce 1979. Je využívána především pro rekreaci a
vodní sporty. Významným rekreačním centrem Mušovské přehrady je obec Pasohlávky,
zejména pak blízký autokemp Merkur. Nedaleko Mušovské přehrady se nachází významné
archeologické naleziště Hradisko u Mušova, které mapuje římské vojenské ležení z doby
vlády římského císaře Marka Aurelia a vojenský tábor části X. římské legie sídlící zde
počátkem 2. století n. l.
Věstonická přehrada (střední nádrž)
Věstonická přehrada byla v roce 1994 vyhlášena jako přírodní rezervace s několika
umělými ostrůvky pro hnízdění ptáků. Vodní nádrž obklopují významné mokřadní
ekosystémy, jež jsou zařazeny do režimu ochrany mezinárodní Úmluvy o mokřadech (tzv.
Ramsarská úmluva). Věstonická přehrada je významným zimovištěm pro četné druhy ptáků,
jako jsou např. severské husy, morčáci či mořští orli. Každým rokem na ostrůvcích hnízdí také
kachny divoké, husy velké, v letních měsících lze spatřit dokonce volavky červené. Na jednom
z ostrůvků Věstonické nádrže je zachován románsko gotický kostel sv. Linharta z přelomu 12
a 13. století, který je jediným pozůstatkem po vsi Mušov, která byla Věstonickou nádrží
zatopena. Na jiném z ostrovů se nachází významná archeologická lokalita Na Pískách, která
se vyznačuje nálezem více než 2 tisíc hrobů z období Velké Moravy.
Novomlýnská přehrada (dolní nádrž)
Novomlýnská přehrada je se svoji rozlohou největší ze tří na sebe navazujících
Novomlýnských nádrží. Rozkládá se pod romantickou zříceninou Dívčí hrady a slouží
především pro rekreaci, vodní sporty a výrobu elektřiny. Podobně jako na Mušovské přehradě
je i zde zřízena pravidelná lodní doprava, která vozí rekreanty mezi obcí Dolní Věstonice,
světově proslulou svými archeologickými vykopávkami z doby lovců mamutů (např. nález
keramické sošky Věstonická venuše), a vinařskou obcí Šakvice. V Novomlýnské nádrži si lze
povšimnout vyčnívajících pahýlů mrtvých stromů – jedná se o stromy, které se při stavbě
a harmonogramu napouštění nádrže nestihly odstranit.
Historie vodního díla Nové Mlýny
Rozloha vodního díla – 3 393 ha (horní Mušovská nádrž 528 ha, střední Věstonická nádrž
1 031 ha, dolní Novomlýnská nádrž 1 834 ha)
Nové Mlýny tvoří 3 přehradní nádrže, vybudované na toku řeky Dyje v letech 1975 až
1989. Hlavním důvodem výstavby byly plány socialistického hospodářství na rozsáhlé
systémy zavlažovacích kanálů. Zaplavením oblasti zaniklo přibližně 1200 hektarů původních
lužních lesů, které byly zcela unikátní v rámci celé Evropy. Systém závlah nakonec nebyl nikdy
dobudován, většina závlah se již rozpadla a jejich obnova by byla značně finančně náročná.
Navíc, dnes již existují nové a úspornější technologie zavlažování. Nové Mlýny tak nikdy
nesplnily svůj účel, pro který byly budovány. Po protestech ekologických organizací
a odborníků na životní prostředí byla alespoň snížena hladina prostřední nádrže a vytvořeny
dva ostrůvky, na kterých se obnovily původní lužní lesy.
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Pálení čarodějnic
Co praví encyklopedie o tomto prastarém lidovém zvyku?
Pálení čarodějnic, také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine se odehrává
v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní
svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých
místech se staví májka. Tato noc byla pokládána za magickou. Svátek se původně
pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní
rovnodeností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na
čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také
věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady.
Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.
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Lidové zvyky k životu člověka patří a lidé se je většinou snaží v určité míře udržovat
a předávat dál ať už jen v malém kruhu rodiny nebo známých, tak i větší skupině lidí. A tak i u
nás jsme se pokusili trávit tuto noc ve společnosti svých kamarádů, známých nebo sousedů,
prostě všech, kteří mají chuť přijít a pobýt. Už jsme si vyzkoušeli čarodějnici upálit na loučce za
obchodem, poté několikrát v prostorách domu dětí a letos poprvé za školou. A to se ukázalo
jako dobrý nápad. Prostory jsou to pěkné, a tak se souhlasem vedení školy a za vydatné
pomoci jejich zaměstnanců se podařilo zde sešlost uskutečnit. Počasí bylo velice pěkné, noc
byla nezvykle teplá, a to určitě přilákalo spoustu lidí ven. Sešlo nás tu hodně, myslím, že nejvíc
za dobu pořádání. Děti se mohly vyblbnout na hřišti, rodičům pořád na očích, dospělí zase
poseděli a poklábosili u ohně, po setmění všichni společně upálili připravenou čarodějnici a
mohli se věnovat opékání buřtů, které si každý sebou přinesl. Nápoje pro děti i dospělé byly
zajištěny. Došlo i na hraní a zpívání. Myslím, že nechyběla dobrá nálada a všem, kteří přišli
tam bylo dobře. Je hezké, že si tolik lidí udělalo čas, odešlo od obrazovek a seriálů aby se tu
sešli s ostatními a napomohli udržet jeden z prastarých lidových zvyků při životě, předat ho
dál. Co je ale mnohem důležitější, je skutečnost, že se lidé nezapomněli scházet, společně
trávit čas, slavit. Člověk je tvor společenský a je jeho přirozeností komunikovat, společně
prožívat běžné události života. Jen doba je teď trochu jiná, uspěchaná a lidé se čím dál víc
uzavírají do svých domovů, jako do ulit a přestávají se scházet. Společnost jim dělá televizní
obrazovka. A to je veliká škoda, o mnohé se sami a dobrovolně ochuzují. A přitom stačí tak
málo, stačí tu bedýnku vypnout a jít ven, mezi lidi. Tak zkuste příště přijít i vy!!!
D. Cihlářová
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Různé

Koření
Archeologické nálezy dokazují, že mezi prvořadé činnosti pravěkého člověka patřil
především lov a sběr různých plodin (byliny, kořínky). Teprve na základě dlouhodobých
zkušeností získávali lidé podrobnější znalosti o bylinách, které se později začaly používat jako
koření. Odpozorovali, že některé způsobují zvracení, průjmy, křeče, koliky, omámení,
halucinace či dokonce smrt. Jiné tišily bolesti, mírnily horečnaté stavy, hojily rány a poranění.
Koření se používá k dodání zvláštní osobité chuti a vůně jídla, ke konzervaci, ovlivňuje
strukturu jídla a dobu varu, ale působí i jako protijed (kmín x solanin apod.).
Nejznámějšími druhy koření jsou kmín, paprika, pepř, skořice, hřebíček, fenykl,
muškátový květ, oregano, bazalka, tymián, anýz a jiné.
K dalšímu tématu NEMOCI přejdeme přes kadidlo. Není to klasické koření, ale pryskyřice,
jejímž zdrojem jsou stromy – kadidlovníky, které rostou v Somálsku, Indii a Jižní Arábii.
Pryskyřice se sklízí z naříznutých kmenů a větví. Vůně kadidla zaháněla nepříjemné pachy
a dříve, když lidé věřili, že všechny nemoci pocházejí od zlých duchů a démonů, bylo kadidlo
využíváno k vykuřování. Mast s přísadou kadidla je dodnes velkou vzácností.
Jana Hrubá

Pirátská pohádka
V sobotu 16. června 2012 za námi na Šumnou přijel divadelní soubor Kobylky z Jihlavy.
Herci pro nás odehráli hodinové představení plné pirátů, kterých nakonec bylo více než
samotných diváků, kteří se přišli podívat. Je to moc smutné. Neustále slyšíme nějaké
připomínky, že se tady na Šumné nic neděje. A když se podaří něco uskutečnit, účast je
opravdu žalostná, jen pár známých tváří. Je mi jasné, že se vždy daný termín každému
nehodí, ale aby na poměrně dost propagovanou akci přišlo necelých 20 lidí, tak to je trošku
málo. Nemyslíte? Herci se však zachovali profesionálně a přes velmi slabou podporu
obecenstva pohádku určenou jak pro děti, tak i pro dospělé odehráli. Zazpívali několik písní
a dokonce se s dětmi vyfotili. Vstupné bylo dobrovolné a bylo určeno na postižené děti. Je
pěkné když se ještě najde skupina nadšenců, dobrovolníků, kteří jsou ochotni svůj volný čas
věnovat ochotnickému divadlu a místo víkendu s rodinou nebo u vody hrát pro ostatní. Snad
se příště najde i pořádná skupinka nadšených diváků a posluchačů.
Lucie Stehlíková

Pyžamová párty
Že se dospělí neumí bavit? Ale umí a umí to pořádně rozjet! Již několik let pořádá místní
hoteliér pan Drtina Pyžamovou párty. Poslední ,,Pyžamovka“ připadla na období mezi
vánočními svátky a Silvestrem. Opět se sešlo několik odvážlivců, kteří pro podporu
všeobecného veselí neváhali a převlékli se do nočních košilek, nočních úborů a přišli se
pobavit do místního hostince. Pro všechny návštěvníky této akce bylo připraveno několik
soutěží o věcné ceny a také proběhla soutěž v KARAOKE. A tak se pilo, tančilo a zpívalo až do
časných ranních hodin a dobrá nálada určitě nechyběla!
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Pozvánky
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Inzerce

Kde a jak se mohou obyvatelé obce Šumná zbavit vysloužilých
elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém
z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale
nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy
nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím
kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod.
Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze
osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad
a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci.Promítají se tedy do
poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto
místech:

SBĚRNÝ DVŮR OBCE ŠUMNÁ: u kotelny MŠ Šumná
OTVÍRACÍ DOBA: dle domluvy s pracovníkem obce
Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat
padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace vysloužilých spotřebičů je ale něco
jiného: v co největší míře znovu využít veškeré materiály, které se z nich podaří
při zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20
kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to u
dalšího typického velkého spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české
domácnosti, u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je
průměrně 16 kilogramů.
Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se samozřejmě u
různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby
spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu energie.
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Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího šetření“,
můžeme si ji představit například takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik
energie, kolik za celý měsíc spotřebuje průměrně velká lednička.
Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze
starých spotřebičů tak mohou vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné směsi, a
zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště,
příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny,
výběhy pro koně a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem
polyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná – materiál je totiž
znovu stoprocentně recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel - lisuje z
něj poklice na kola automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze
starých spotřebičů.
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi
ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané
kolektivním systémem ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě
polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od
stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl.
Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační
omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako finální omítky u
novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde
nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v
domácnostech i sedaček v nově vyráběných automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její
tvrdá varianta takřka výhradním tepelným izolantem v potravinářském průmyslu
– v pivovarech či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat
na sběrná místa, aby se o ně mohli postarat odborníci?
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Den s Lesy České republiky
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