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„Jedině příroda ví, co chce. Nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby,
ty dělá jen člověk.“
Johan Wolfgang Goethe

„Zaseješ-li vědomosti do mladého člověka,
je to, jako kdybys je vryl do kamene.“

Z historie naší školy
Historie budovy ZŠ započala v roce 1923, kdy byl vyhlédnut vhodný pozemek nedaleko nádraží. Stavební náklad činil 1 394 000 Kč. 28. května 1928 byla nová školní
budova slavnostně otevřena a předána do užívání. Od tohoto okamžiku, s výjimkou 2.
Světové války, slouží již více než devadesát let skvěle svému účelu.
Prostředí školy se měnilo v několika etapách. První a velmi významná proměna proběhla v letech 1972-1975. Bylo vybudováno ústřední topení, splachovací záchody, kompletní výměna elektroinstalace a parket a byla uvedena do provozu školní jídelna.
Druhá zásadní úprava proběhla v letech 1995-96. Byla provedena přístavba a půdní
vestavba. V rámci této modernizace byly vybudovány nové šatny, terasa, pět nových
učeben a 6 kabinetů. Náklad činil 5,2 milionů korun.
Třetí rozsáhlá modernizace z let 2010-11 se týkala budov školy i školky. Přinesla rekonstrukci kotelen (přechod na plyn), výměnu původních oken a zateplení budov. Nová
fasáda školu i školku výrazně „omladila“. Finance byly převážně čerpány z fondů EU a
celkově přesáhly osm milionů korun.
V následujících letech byl kompletně vyměněn nábytek ve všech třídách, zmodernizováno osvětlení, pořízeny šatní skříňky, zmodernizována školní družina a školní jídelna, pořízeny interaktivní tabule, přidány herní prvky na dětské hřiště MŠ, postaven nový
plot v MŠ, rekonstruovány umývárny a WC v MŠ a vybudováno moderní víceúčelové
hřiště za budovou ZŠ.
V roce 2019 došlo po tříleté přípravě k realizaci zásadní modernizace odborných
učeben přírodních věd a dílen. V rámci projektu byla dále řešena konektivita školy, bezbariérové WC včetně schodolezu a úprava ploch na školním dvoře. To vše si vyžádalo
náklady ve výši více jak 7 milionu Kč, z nichž více jak 5,5 milionu činí dotace z fondů EU.
Mgr. Richard Nekula, ředitel školy

Informace z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Šumná na svém 5. zasedání dne 24. 6. 2019


































schválilo:
zprávu o uplatňování Územního plánu Šumná 7/2014-3/2019
kompletní účetní závěrku obce Šumná za rok 2018, závěrečný účet obce za rok
2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol Štítary na provozní a materiální
náklady související s činností TJ Sokol pro rok 2019 ve výši 40 000 Kč
poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro SRPŠ na činnost a materiální vybavení
kroužku Taekwon-Do ve výši 30 000 Kč
poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Sportovní klub na účast kroužku mažoretek v mezinárodní soutěži v Chorvatsku ve výši 30 000 Kč
poskytnutí finančního daru pro Oblastní charitu Znojmo ve výši 10 000 Kč
podporu záměru města Znojma vybudovat krytý bazén Znojmo-Louka
poskytnutí finančního daru na provoz Linky bezpečí, z.s. ve výši 2 000 Kč
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Podpora
JSDH obcí JMK na projekt „Pořízení věcných prostředků požární ochrany“ ve výši
180 000 Kč
výzvu a zadávací podmínky na výběr dodavatele „Šumná – bezbariérové chodníky I. etapa“
dodatek ke smlouvě na administraci dotace SFDI „Šumná – bezbariérové chodníky I. etapa“
dodavatele na výkon technického dozoru „Šumná – bezbariérové chodníky I.etapa“ firmu AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.
dodavatele na výkon technického dozoru „Odborné učebny Šumná“ firmu ČADA
– CORPORATION s. r. o., Znojmo
souhlas zřizovatele pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Šumná se zapojením
do projektu Výzva č. 02_18_063 Šablony II
vyřazení nepotřebného majetku ZŠ (zámečnické stoly a svěráky) a jeho bezúplatný převod zřizovateli
prodej nepotřebného majetku obce – vyřazený majetek ZŠ (zámečnické stoly
a svěráky)
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E. ON Distribuce a.s.
na parcele č. 237
smlouvu o zřízení věcného břemene umístění distribuční soustavy E. ON Distribuce a.s.
rozpočtové opatření č. 4/2019
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vzalo na vědomí:
informaci o intenzifikaci ČOV Šumná, Štítary
zprávu o provedené kontrole finančního výboru ze dne 29. 5. 2019
rozpočtové opatření č. 3/2019
odložilo:
projednání záměru prodeje části pozemku parcela č. 285 k.ú. Šumná
projednání nákupu pozemku parcela č. 500 k.ú. Šumná.



Zastupitelstvo obce Šumná na svém 8. zasedání dne 9. 9. 2019




Zastupitelstvo obce Šumná na svém 6. zasedání dne 11. 7. 2019







schválilo:
vybraného dodavatele stanoveného hodnotící komisí na zakázku „Šumná – bezbariérové chodníky I. etapa“ firmu COLAS CZ, a.s.
přijetí dotace z rozpočtu JMK PRV na spolufinancování akce podpořené z MMR
„Oprava místní komunikace SO 05 – vlevo od státní silnice“ ve výši 300 000 Kč
nákup pozemku parcela č. 500, 501/3, 499, 507/3 k.ú. Šumná za cenu 160 Kč/m2
rozpočtové opatření č. 5/2019



neschválilo:
nabídku na odkup bytové jednotky Šumná č.p. 158/1

Zastupitelstvo obce Šumná na svém 7. zasedání dne 21. 8. 2019
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schválilo:
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění distribuční
soustavy E.ON Distribuce a.s. na parcele č. 113/1, 114 k.ú. Šumná
dodavatele v rámci projektu „Odborné učebny Šumná“ – bezbariérové WC firmu
Andorko Ladislav, Plaveč
dodavatele v rámci projektu „Odborné učebny Šumná“ – schodolez firmu ALTECH, spol. s r.o., Bánov
výzvu a zadávací podmínky na výběr dodavatele „Oprava místní komunikace SO
05 – vlevo od státní silnice
dodavatele na opravu šatny a sociálního zařízení v MŠ firmu Andorko Ladislav,Plaveč
rozpočtové opatření č. 6/2019
vzalo na vědomí:
zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 10. 7. 2019
závěrečný účet za rok 2018 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska schválený na valné hromadě dne 26. 6. 2019

schválilo:
vybraného dodavatele stanoveného hodnotící komisí na zakázku „Oprava místní
komunikace SO 05 – vlevo od státní silnice“ firmu Zdeněk Kounek, Dančovice
vybudování nadzemního hydrantu pro plnění požární techniky u hasičské zbrojnice
rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvo obce Šumná na svém 9. zasedání dne 30. 10. 2019



schválilo:
záměr prodeje části pozemku parcela č. 285 k.ú. Šumná o výměře cca 100 m2
a části pozemku parcela č. 285 k.ú. Šumná o výměře 213 m2 (přesná výměra dle
geometrického zaměření) za cenu 20/m2
zajištění sběru použitého kuchyňského oleje firmou Fritex, s.r.o., Vladislav
dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná (vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele pořízeného z dotace předaného k hospodaření)
nájemní smlouvu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná (nemovitý majetek
předaný k hospodaření – pozemky, budovy, stavby)
smlouvu o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Šumná (movitý majetek pořízený z dotace předaný k hospodaření)
rozpočtové opatření č. 9/2019 dle přílohy



vzalo na vědomí:
rozpočtové opatření č. 8/2019 provedené starostou obce







závěrečný účet za rok 2018 ZSO VAK Znojemsko schválený na valné hromadě dne
19. 6. 2019









uložilo:
starostovi obce zajistit na příští zasedání zastupitelstva požadované podklady
a informace o možném provozování domu pro seniory

Sběr použitých kuchyňských olejů
Od 1. 1. 2020 je obec povinna zajistit sběr použitých kuchyňských olejů. Nádoba
na sběr bude v naší obci umístěna koncem měsíce listopadu 2019 na sběrné místo
u kulturního domu, kam je možné použité kuchyňské oleje v uzavřené PET láhvi
ukládat. Nádoba je označena logem společnosti Fritex, která likvidaci zajišťuje.
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Vážení spoluobčané,

dovoluji si vás pozvat na tradiční setkání seniorů,
které se uskuteční

14. 12. 2019 od 14:00 hod.
v sále kulturního domu v Šumné.
Vystoupí mažoretky Šuměnky
K tanci a poslechu zahraje
LH Band z Moravských Budějovic
Občerstvení zajištěno
Přijďte si popovídat, pobavit se s přáteli, známými a kamarády
a odpočinout si od starostí všedních dnů.
Za zastupitele obce Šumná
Petr Cejpek, starosta

Informace o činnosti místní knihovny
Skončily prázdniny, začal nový školní rok a do knihovny se opět vrátili odpočinutí mladí čtenáři. Nastala jim příjemná povinnost přečíst do hodin literatury alespoň
jednu knihu. V naší knihovně si mohou vybrat z 1257 titulů určených pro děti. Tento
výběr je průběžně doplňován knihami z výpůjčního fondu Okresní knihovny Znojmo.
Je velmi důležité vypěstovat v dětech vztah ke knihám. Rozvíjíme u nich slovní
zásobu a fantazii, při společném čtení
vzniká i důvěrný vztah a chuť popovídat si nejen o čtené knize. Pro děti
odebíráme i velice zajímavý časopis
Junior, který obsahuje články z různých oborů, ať už z historie, přírodovědy, techniky, filmu či světa módy.
I dospělým čtenářům máme co
nabídnout – celkem 2179 titulů opět
čtvrtletně doplňovaných o nové knihy
z výpůjčního fondu. Kdo by si nechtěl
přečíst například nejnovější knihu
současného nejčtenějšího autora Vlastimila Vondrušky Duch znojemských
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katakomb? Ženy zase uvítají romány od spisovatelek Keleové-Vasilkové, Jakoubkové, Monyové či Robertsové. Každý čtenář si v naší knihovně určitě vybere podle
svého vkusu. Otevřeno je vždy ve čtvrtek od 16:30 do 19:00 hodin. Pro zájemce jsou
k dispozici dva počítače s připojením na internet a výběr ze šesti druhů časopisů.
V chodbě je zřízena burza knih, zájemce si může vybranou knihu odnést zdarma
domů, případně i knihy, které mu doma přebývají donést do knihovny pro další
čtenáře.
A na závěr citát Karla Čapka: „Kniha bez čtenáře je věc mrtvá a nicotná.“
Marie Kosmáková, knihovnice

Ze života dobrovolných hasičů
Během letošního roku členové naší jednotky nezaháleli a mimo zásahů u mimořádných událostí se věnovali i dalším důležitým aktivitám. Někteří členové se
nově účastnili speciálních kurzů ve výcvikovém středisku v Tišnově, kde se školili
v obsluze a rizikovém kácení s motorovou pilou, dále jako nositelé dýchací techniky
a v neposlední řadě jako strojníci – řidiči zásahových vozidel. Dále jsme během roku
absolvovali čtyři školící a instruktážní dopoledne v místní zbrojnici, kde jsme probírali postupy při mimořádných událostech. Tato cvičení jsou teoretická a následně
praktická pomocí simulace modelové události.
V dubnu tohoto roku uspořádal HZS Znojmo námětové cvičení na hradě Bítov.
Jednotky z nejbližšího okolí určené pro prvotní zásah měly za úkol nacvičit dálkovou dopravu vody na nádvoří hradu z cisternových automobilových stříkaček a zajistit bojové rozvinutí pro hašení půdních prostor. Auta pro své rozměry nedokáží
projet přes hradní brány do objektu, čímž je veškerá práce komplikovanější a časově
náročnější.
Dále se nám letos podařilo získat přes dotační fond JM Kraje, Agrofertu a podpory obce Šumná nemalé prostředky na pořízení nového vybavení pro zásahovou
jednotku, za což všem patří velký dík.
Co říci závěrem? Přání, abychom nabyté znalosti a dovednosti dokázali co nejlépe zúročit, technika aby nám bezchybně sloužila a navzdory tomu všemu, abyste
nás a ostatní hasiče potřebovali co nejméně.
Za SDH Šumná Marek Cihlář
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Zpráva o výjezdech jednotky SDH Šumná za rok 2019

Naši mladí hasiči nezahálejí

V letošním roce jednotka požární ochrany Šumná absolvovala následující výjezdy:

Rád bych touto cestou shrnul činnost mladých hasičů v letním i podzimním období. Mladí se scházeli pravidelně až do konce června, kdy si společně užili herní odpoledne na lesním hřišti. Zde pro ně bylo připraveno 7 stanovišť s úkoly, které plnili
v rozlosovaných skupinkách. Museli prokázat jednak své znalosti v požární ochraně,
obratnost, vyzkoušeli si hasičské dovednosti. Za své výkony byli odměněni a den
byl zakončen v hasičárně opékáním špekáčků společně s rodiči.
O prázdninách se pak scházeli na trénincích, většinou před závody. V novém školním roce pak nastala intenzivní příprava na Hru Plamen – závod požární všestrannosti (uzly, zdravověda, střelba, orientace ve způsobech hašení a požárních prostředcích,
topografie a mrštnost) a štafetu
požárních dvojic. Přehled absolvovaných závodů i umístění
připojuji pod textem. Přes zimní období budeme zvyšovat
fyzickou zdatnost a hasičskou
soudržnost v tělocvičně naší
základní školy, a tím se připravovat na jarní část Hry Plamen a následně opět trénovat
na soutěže v Požárním útoku.
Samozřejmě nezahálíme ani
na jiných frontách. Žádáme
o dotaci z Ministerstva školství
a připravujeme překvapení na příští rok, ale zatím nebudeme víc prozrazovat. Děkujeme obci za podporu. Zároveň díky všem, kdo nám pomáhají s dětmi i mládeží.
Za SDH Mgr. Tomáš Zezula

15. 1. 08:51

Šumná – DN nákladního auta – transport materiálu a vyproštění vozidla
28. 1. 12:29 Pavlice 201 – požár sušičky na pile
03. 4. 15:58 Lesná 96 – požár skladu pilin v areálu jatek
07. 4. 20:06 Štítary 168 – požár odpadu na zahradě RD
10. 4. 10:00 Bítov – Taktické cvičení na hradu Bítov, simulace požáru půdních
prostor
10. 4. 13:47 Olbramkostel – požár meze a lesní školky
13. 4. 13:18 Šumná – požár pole, směr Štítary
15. 4. 14:58 Vranovská Ves – požár lesa velkého rozsahu, vyhlášen II. stupeň PP
22. 4. 11:49 Chvalatice 33 – požár lesa v chatové oblasti
27. 4. 23:43 Vranovská Ves – požár lesa
20. 6. 15:51 Štítary – technická pomoc, strom přes komunikaci směr pláž
08. 7. 15:19 Mašovice – požár pole
23. 7. 14:40 Hluboké Mašůvky – požár zemědělské techniky
26. 7. 19:13 Chvalatice – požár pole
01. 8. 12:11 Štítary 326 – technická pomoc, nahnutý strom na chatu
02. 8.
Vranovská pláž – požární dohled na festivalu Přehrady 2019
03. 8.
Vranovská pláž – požární dohled na festivalu Přehrady 2019
05. 8. 20:51 Olbramkostel – požár pole směr Žerůtky
25. 9. 12:41 Šumná – úklid vozovky u nádraží, únik oleje
30. 9. 13:24 Šumná – technická pomoc, strom přes komunikaci směr Švýcarská
zátoka
10. 10. 10:55 Šumná – technická pomoc, strom přes komunikaci směr Švýcarská
zátoka
28. 10. 19:52 Šumná 124 – požár komína rodinného domu
Děkuji všem dobrovolným hasičům za jejich obětavost, nasazení, skvěle odvedenou práci a kázeň při zásahu.
Za JPO Šumná Marek Cihlář
(datováno ke dni výtisku)
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Přehled soutěží:
15. 6. 2019
29. 6. 2019

O pohár starosty obce
O pohár starosty obce

Citonice
Milíčovice

20. 7. 2019
21. 7. 2019

O pohár starosty obce
O pohár starosty obce

Plenkovice
Plenkovice

9. 8. 2019
17. 8. 2019

O pohár starosty Městyse
100 let výročí

Lukov
Bezkov

mladší 3. místo
mladší 3. místo/z 5
starší A 6. místo/z 7
starší B 3. místo/z 7
dorost 1. místo/z 1
mladší 13. místo/z 15
starší 10. místo/ z 16
starší 14. místo/z 16
starší 4. místo/z 5
starší 2. a 3. místo/ze 4
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odměnu, ale i svítící náramky, s kterými absolvovaly světélkující běh
po zahradě MŠ. I když
byly děti hodně unavené, nechtělo se jim ani
do postýlek a první slova ráno po probuzení
byla: „ Paní učitelko, budeme tu spát i dneska?“.

Hmyzí slavnost
31. 8. 2019

O pohár starosty obce

Šumná

5. 10. 2019

Hra Plamen
Závod požární všestrannosti:

Hodonice

Štafeta požárních dvojic:

mladší 2. a 3. místo/ze 3
starší 1. A 2. místo/ze 3
mladší 5. místo/z 25
starší A 31. místo/z 34
starší B 18. místo/z 34
mladší 18. místo/z 19
starší 10. místo/z 36

Z naší školy
Nocování ve školce
Myslíte si, že malé děti ze školky jsou nějací strašpytlíci? Vůbec ne, mýlíte se. Naše
děti jsou naopak odvážné a statečné.
Dlouho očekávaný den „nocování ve školce“ prožily děti jako každý jiný den.
Tajemné nadšení vypuklo až odpoledne, kdy jsme se společně vydali na dlouhou
výpravu k Šimperáku, najít našeho kamaráda Ducha Floriánka. Cestu jsme si krátili
vyprávěním a veselými písničkami. Duch Floriánek na nás čekal u rybníka, odkud
se s námi vydal na zpáteční cestu do školky. Pro děti měl připravené zábavné úkoly,
opékání špekáčků a hlavně „stezku odvahy“. Děti absolvovaly cestu při světle svíček,
počítaly, kolik kamarádů duchů po cestě potkaly a svým podpisem nebo obrázkem
zpečetily, že celou cestu statečně zvládly. Od ducha Floriánka pak dostaly sladkou

8

Zahrada naší mateřské školičky se koncem června
proměnila v louku plnou různých brouků, broučků˝a
broučínečků, kteří se s námi přišli rozloučit s koncem
školního roku, ale hlavně s kamarády, kteří po prázdninách odcházeli do první třídy ZŠ.
Na všechen hmyzeček čekalo odpoledne plné
zábavy, dobrůtek a pohody. Předškoláci si pro všechny kamarády a rodiče připravili hudební pohádku „
U broučků na paloučku“ a poté se společně vydali
na hmyzí louku, kde je čekalo krmení larvičky, vysvobozovali mušky z pavoučí sítě, prolézali vosím
tunelem, váleli hovniválovu kouli a také se dozvěděli
spoustu zajímavostí z včelího úlu a mraveniště.
Nejvíce nás však potěšili a rozesmáli rodiče, kteří se zapojili do vosích závodů, i když jim odměnou
byl pouze jeden malý sladký bonbónek. Největším
překvapením byl krásný dort „louka plná broučků“
a rozzářené tváře všech dětí.
Velké poděkování
patří rodičům, kteří
dětem připravili nádherné kostýmky a pomohli nám náročnou
slavnost připravit.
Jana Chaloupková,
učitelka MŠ
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Popelka na ledě

I v letošním školním roce se naše Základní škola rozhodla uspořádat rodinný výlet na muzikálové představení POPELKA NA LEDĚ. Zájemců se přihlásilo dostatek,
a tak se 7. prosince 2019 společně vydáme na cestu za kulturou do Brna, DRFG arény.
Můžeme se těšit na představení plné pohádkové fantazie a nádherné hudby. Věřím,
že se z takovýchto akcí stane tradice a každý rok společně zhlédneme další muzikálová představení.
Mgr. Jitka Smetanová

Z farnosti
Nečekaný dar

Den otevřených dveří ve škole
Naše škola letos prošla velice okázalou rekonstrukcí z prostředků evropských
fondů. Za velmi krátký čas, v podstatě přes prázdniny byla ve škole vybudována
odborná učebna přírodních věd, jako je fyzika, chemie a přírodopis a učebna technických prací, jejíž součástí je i sklad a přípravna materiálu. Učebny byly vybaveny
novým moderním nábytkem, pomůckami dle požadavků a celkový ráz je na velmi
vysoké odborné úrovni. Součástí dotace bylo řešení konektivity školy, úpravy pozemků v areálu školy včetně zeleně a vybudování bezbariérového WC a schodolezu.
Aby i veřejnost mohla zhodnotit několikaměsíční proces další modernizace školy,
proběhl v úterý 22. 10. 2019 v odpoledních hodinách Den otevřených dveří. Byli
pozváni i všichni bývalí zaměstnanci školy, ředitelé okolních škol, zástupci obcí
i ti, kteří se na rekonstrukci podíleli. Kromě zrekonstruovaných učeben, mohli návštěvníci nahlédnout do všech prostor školy. Pro všechny příchozí bylo připraveno
občerstvení, na jehož přípravě se podíleli pedagogové naší školy spolu s žákyněmi
9. ročníku. Při přípravě pohoštění ve VIP zóně se opět osvědčila spolupráce s SOU
a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.
Na základě ohlasů příchozích můžeme zhodnotit, že se podařilo udělat další kus
práce, který naši školu opět posunul dál a svým vybavením ji postavil mezi nejmoderněji vybavené školy Znojemska a možná nebude troufalé napsat, že i celého Jihomoravského kraje.
Mgr. Lucie Stehlíková, učitelka
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Do naší oblasti přijíždí mnoho návštěvníků nejen z České republiky, ale i z ciziny.
Často jsou to milá a zajímavá setkání. Z jednoho takového setkání vzešel i nečekaný
dar pro kostel na Šumné. Asi před 3 lety navštívil Vranov nad Dyjí jeden kněz z Polska a přivezl s sebou několik farníků. Když jsme debatovali, ukázalo se, že jedním
z hostí je řezbář. Po chvíli se stočila řeč k polskému papeži Janu Pavlu II. Když jsme
se pochlubili, že na Šumné máme nový kostel, pro který požehnal základní kámen
právě tento papež, řezbář i další hosté ihned vznesli návrh: „My vám pro tento kostel
věnujeme vyřezávaný obraz Jana Pavla II.“ Ujistili nás, že bude velmi věrohodný a že
se na něj můžeme skutečně brzy těšit.
Míjely však týdny, měsíce a dokonce roky a nic. Občas jsem si na tento příslib
vzpomněl a už jsem se smiřoval s tím, že to bude podobně jako s mnoha dalšími
přísliby, které už jsem slyšel od jiných rádoby dobrodinců. Většinou z toho nebylo
nic. Ale tentokrát jsem se bohudík spletl. Opět přijel tento polský kněz, tentokrát
už bez řezbáře, ale spolu s jedním svým kamarádem skutečně přivezli vyřezávaný
obraz sv. Jana Pavla II. S vděčností jsem jej přijal a přivezl na Šumnou. Do kostela se
hodí a trvale nám může připomenout jak tohoto velkého papeže, tak i splněný slib
našich polských dobrodinců.
P. Marek Dunda

Pozvání do kostela

Každou středu od 17.00 do 17.30 hod. máte možnost navštívit místní kostel Sv. Ducha
na Šumné a v tichu před vystavenou Nejsvětější svátostí můžete předložit Bohu všechny
své starosti či problémy, děkovat, nebo jen tak posedět. Spousta lidí hledá různé metody,
jak dosáhnout vnitřní rovnováhy apod. a o této možnosti vůbec neví. I tzv. nevěřící člověk zjistí, že i půl hodina ticha je pro něj velkou posilou.
Jana Hrubá
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Z akcí Šum-šumu

Různé

Dýňová stezka

Škola Taekwon-Do I. T. F. Do-San Šumná

Již čtvrtým rokem pořádá ŠumŠum, šumenský ochotnický spolek, pro všechny naše spoluobčany jak malého tak většího vzrůstu o věku
nemluvě Dýňovou stezku. Letos den D připadl
na úterý o podzimních prázdninách, kdy se za soumraku u kulturního domu shromáždila skupinka
dětí za doprovodu dospěláků. Většina z nich měla
rozsvícené lampióny a lucerničky s nejrůznějšími
motivy. Osvětlený průvod se vydal hlavní ulicí naší
obce a směřoval do areálu mateřské školky.
Na zahradě školky byly připraveny zábavné
soutěže a hry, pro malé i velké, opékání špekáčků
a již tradiční koštování pochutin, které byly uvařeny a připraveny z dýní. Mohli jsme si pochutnat
na dýňové marmeládě, bábovkách a koláči, lineckém dýňovém cukroví, toustech a pomazánce.
Na zahřátí byl k dispozici pro děti čaj a pro ty dříve
narozené punč s ostřejším základem.
Každý malý účastník si svou účastí vysloužil odznáček, jako vzpomínku, na letošní Dýňovou stezku.

Škola Taekwon-do I. T. F. Do-San Šumná se opět rozrostla o další členy. Historicky
nejvyšší počet 15 studentů ze Šumné a Znojma se nyní připravuje na prosincové
zkoušky, kde ukáží své dovednosti a znalosti před komisí, která následně rozhodne,
zda si zaslouží vyšší technický stupeň. Mezi členy oddílu se objevuje čím dál více
cvičenců z řad dospělých. Je to ukázkový příklad toho, že se novým věcem můžeme
věnovat v každém věku, a že toto krásné bojové umění není určeno pouze pro děti.
Taekwon-Do osloví každého, ať už jde o silové techniky a boje, které ocení muži, koordinaci pohybů a sebeobranu, která se hodí pro ženy, nebo učení disciplíně a řádu,
kterou ocení asi každý rodič.
S rostoucím počtem studentů rostou i úspěchy naší školy. Dne 8. 6. 2019 se 6 členů oddílu Do-San Šumná zúčastnilo závodů Znojmo Open, kde jsme porovnali síly
se závodníky z Holandska, Slovinska, Německa, Španělska, Slovenska, Irska, Maďarska a Polska. A opět se zadařilo. V disciplíně Tul (sestavy) se na 1. místě umístila
Táňa Lorencová (zelený pás), stejný úspěch měl i Luděk Chmel (žluto-zelený pás)
a po vyčerpávajícím, ale vyrovnaném boji obsadil Daniel Chmel (žlutý pás) krásné
4. místo. Daniel měl ve své kategorii opravdu silnou a početnou konkurenci, proto
mu patří velký obdiv. V disciplíně Matsogi (sportovní boj) obsadila první místo Kateřina Hetflaišová (černý pás), a v poslední disciplíně Team tul (týmové sestavy) se
šumenský tým ve složení Luděk Chmel, Táňa Lorencová a Kateřina Hetflaišová umístil na 2. místě. Všem závodníkům patří velké poděkování za ukázkovou reprezentaci
naší školy a také i České republiky.
Kateřina Hetflaišová
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Nový mistrovský černý pás Taekwon-Do
nosí v Šumné Kateřina Hetﬂaišová
Škola korejského bojového umění Taekwon-Do působící na šumenské základní škole se na závěru
minulého roku rozrostla o další nositele žákovských pásů. 22. prosince
2018 složilo 11 studentů trenéra šumenské školy DO-SAN p. Ing. Václava Hrubého IV. Dan technické
zkoušky na vyšší technické stupně.
Držmíšek Lukáš a Hrubý Josef jsou
nyní nositeli 3. kupu (modročervený pás), Grund Ondřej, Lorencová
Taťána a Maurer Maxmilián jsou držiteli 7. kupu (žlutozelený pás), loňští nováčci Veselý Petr, Plaček Antonín, Navěčný Martin, Chmel Luděk,
Chmel Daniel a Gajdoš František
jsou od prosince nositeli 9. kupu
(bílo žlutý pás). Gratulujeme!
O třetím lednovém víkendu se
v nedalekém Znojmě konal dvoudenní technický seminář s velmistrem Saulabi Trevorem Choi Nichollsem IX. Dan z Anglie. Na závěr
velmi náročného tréninkového dne
složila šumenská studentka Kateřina Hetflaišová úspěšnou zkoušku
na mistrovský stupeň I. Dan. Velmistr Nicholls je známý svým nekompromisním přístupem a vysokou
náročností na zkoušené studenty.
Kateřina však díky své formě a železným nervům prošla zkouškou
hladce a nezbývá než pogratulovat
šumenskému trenérovi k výchově
úspěšné studentky a Kateřině k získanému mistrovskému pásu.
Gratulujeme a přejeme šumenským studentům další úspěšný tréninkový rok.
Antonín Belháč
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MIKULÁŠ
se svou družinou se na všechny šumenské děti bude
těšit ve čtvrtek 5. prosince 2019
od 17:00 u kostela.

Pro děti bude připraven malý dáreček.
Rodiče, kteří chtějí poslat vzkaz do knihy hříchů, pište na
sumsum@post.cz

Těšit se můžete i na andělskou poštu,
takže s sebou dopis Ježíškovi.

Pořádá ŠumŠum ve spolupráci s OÚ Šumná
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ZŠ a MŠ Šumná
zve na

VÁNOČNÍ AKADEMII

21. FATYMSKÝ PLES
se koná

31. 1. 2020 v 19.30 v budově KD v obci Šumná
xK tanci a poslechu hraje kapela Víkend Hostěradice
xBohatá tombola
xPles v křesťanském duchu

xVstupné 100,- Kč
xPředprodej vstupenek 776 174 831

Všechny srdečně zveme a těšíme se na setkání s Vámi

SRPŠ při ZŠ a MŠ Šumná, ZŠ a MŠ Šumná, Obec Šumná
pořádají

18. společenský ples

ZŠ a MŠ Šumná a OÚ Šumná

KARNEVAL

Kdy: v pátek 17. 1. 2020 od 20:00
Kde: KD v Šumné
Hraje: skupina KLAXON
Předprodej v ředitelně ZŠ (Vstupenka 100,-Kč+ místenka 25,-Kč,
Na místě v sále KD (Vstupenka 150,-Kč + místenka 50,-Kč)
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x neděle 1. 2. 2020 od 1400

Bohatá tombola, předtančení zajištěno

x masky vstup ZDARMA

Informace na telefonu 515 291 299

x vstupné 20,- Kč

 BOHATÁ TOMBOLA
 SOUTĚŽE

 HUDBA
17

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Šumná
Vás co nejsrdečněji zve na

IV. HASIČSKÝ BÁL
v pátek 21. února 2020 od 2000 hodin v sále kulturního domu Šumná
K tanci a poslechu hraje skupina LAZARET

Vstupenky a místenky lze zakoupit na OÚ Šumná od 2. 1. 2020
Cena vstupného bude uveřejněna

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sběr použitého kuchyňského oleje.
x Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělat
s použitým kuchyňským olejem, když na něm
usmažíte k obědu řízky, hranolky nebo smažák?
x Nelijte ho do odpadu, ucpáváte ho!
x Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete tím
životní prostředí!
x Dávejte olej nám!!!
x Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko
do PET lahve a řádně ji uzavřete!
x Pak ji odneste na sběrné místo ve Vaší obci a
vložte do naší označené sběrné nádoby.
x Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i
sobě a Vaší obci, která peníze, které za olej od
nás dostane, může využít pro rozkvět obce.
x My olej využijeme jako druhotnou surovinu, tím
společně ochráníme naše životní prostředí.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„FRITEX – PŘIROZENÁ VOLBA“
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Jubilanti
kteří v roce 2019 dosáhli či dosáhnou 80 a více let
93 let
Božena Prchalová
Otakar Kliner
91 let
František Kašpar
90 let
Vlasta Godická
Marie Kochová
Oldřich Štěpanovský
Oldřich Ševčík
87 let
Josef Vavřín
86 let
Františka Drtinová
Libuše Ševčíková

84 let
Marie Černá
Milada Zedníková
Pavlína Nekulová
83 let
Olga Dvořáková
Růžena Hanzelková
Marie Foučková
82 let
Marie Rivolová
Zdenka Turková
80 let
Ludmila Pátková
Marie Vavřínová
Milan Hekrle
Eliška Rakowitzová

85 let
Žofie Tocháčková
Bohuslav Pátek
Všem přejeme hodně zdraví do dalších let
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Mladí
hasiči

V roce 2019 se v naší obci narodily tyto děti

Ivana Janeková
nar. 22. června 2019 3 250 g, 50 cm
maminka: Michaela Turčaníková  tatínek: Ivan Janek

Samuel Boháč
nar. 17. března 2019 2 450 g, 46 cm
maminka: Monika Boháčová tatínek: Petr Boháč

Jonatan Král
nar. 26. července 2019 3 692 g, 52 cm
maminka: Sabrina Stolarik tatínek: Lukáš Král

Šumenský
zpravodaj
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