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I. HASIČSKÝ BÁL
Nápad na uspořádání dalšího plesu v Šumné se zrodil už před rokem na mysliveckém plese v Grešlovém Mýtě, kde hrála skupina Fontána z Brtnice na Vysočině, a my byli
nadšeni, jakou dokáží nastolit atmosféru a vytáhnout lidi na parket. Slovo dalo slovo a my
o půlnoční přestávce zamluvili jeden únorový pátek na další plesovou sezónu. Pak bylo
jaro a léto a my měli docela jiné starosti. S nástupem podzimu však nastal čas začít konat.
Z mnoha důvodů jsme oslovili naše mladé hasiče. Jednak proto, že dobrovolní hasiči plnili
odedávna kromě svého hlavního poslání v obci i jakousi kulturní úlohu. Byli vždy zárukou
kvality pořádaných kulturních i jiných akcí, zárukou udržování tradic. Snad pro svoji širokou
základnu a hlavně pro ochotu obětovat svůj volný čas dobré věci.
Doufali jsme, že se jim nápad bude líbit a oni nás opravdu nezklamali. S obrovským
nadšením se pustili do příprav a v podstatě si celý ten nápad a přípravy vzali za své. Každý
z nich přicházel s nápady na organizaci, sami si rozdělili úkoly a pustili se do práce. A že
to nebylo snadné, tím si buďte jistí.
Už jen proto, že se hasičský bál konal poprvé. Vědomí, že plesy či zábavy v Šumné se
nemohou chlubit velkou účastí tomu nepřidalo. Takže bylo třeba zajistit hojnou účast, aby
bylo možné zaplatit hudbu a všechny nutné poplatky. Bylo nutné vytisknout plakáty, pozvat
spřátelené hasičské sbory, oslovit své známé a kamarády, zajistit sponzory a dárce tomboly, včas zajistit předprodej vstupenek. Prostě spousta úkolů.
A protože platí, že když se chce, je chuť a ochota, tak všechno jde, podařilo se pozvat
a zajistit opravdu hojnou účast, sehnat bohatou tombolu. Za nemalé pomoci obce byl připraven sál, upraveno předsálí. Kluci hasiči vyrobili sami barový pult a s blížícím se termínem plesu se dařilo ze seznamu úkolů jeden po druhém odškrtávat.
A pak tu byl pátek, 17. únor, místa u stolů byla prodána, sál byl připraven, krásně vyzdoben květinami, zásoby uloženy za barem, tombola připravena, úkoly na večer rozdány.
Kapela Fontána ve smluveném čase dorazila a pak už všechno běželo jako na drátku, každý měl svůj úkol, lidé přicházeli a ples mohl být zahájen. Sál se plnil slavnostně oblečenými
plesovými hosty, obsluha za barem měla plné ruce práce, lidé se bavili. Kapela nastolila
příjemnou atmosféru, velice brzy se sál zaplnil tanečníky a první hasičský bál byl v plném
proudu. Tombola byla rozprodána během krátké chvíle, na mnohé se vůbec nedostalo. Tak
veliký zájem nás opravdu zaskočil. Na druhou stranu není divu, protože dary v tombole byly
opravdu zajímavé.
Zpestřením plesu byla půlnoční dražba jednoho z darů – originálního hraného dresu Znojemských Orlů, podepsaného všemi hráči. Šťastnými majiteli dresu se stali otec a syn Turkovi.
Zábava tak příjemně plynula a než jsme se nadáli, byl tu konec. Já doufám, že lidé odcházeli spokojeni, že si užili hudby, tance, příjemné společnosti svých kamarádů a známých.
A protože se i tady kapela líbila, hasiči si zamluvili termín na příští rok. Můžeme se tedy těšit
na II. hasičský bál v pátek 16. února 2018.
Je dobře, že se podařilo obnovit jednu z tradic a doufáme, že bude zdárně pokračovat.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim mladým dobrovolným hasičům, že si
z počátku snad i bláznivý nápad uspořádat v obci další ples vzali za své, že se s opravdovým
nadšením a s vervou pustili do práce, nelitovali volného času a připravili nám tak všem opravdu pěkný večer. Dík patří i Obci Šumná, která byla přípravám nápomocna, pomohla vytvořit
materiální podmínky. Nesmím zapomenout poděkovat i všem ostatním, kteří se zapojili do
příprav a přiložili ruku k dílu a hlavně všem sponzorům, kteří přispěli darem či finanční částkou do plesové tomboly.
Ing. Dáša Cihlářová
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Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo na 13. zasedání dne 28. listopadu 2016
schválilo:
•
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za odstraňování komunálních
odpadů (poplatek na rok 2017 ve výši 450 Kč)
•
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o nočním klidu
•
plán inventur na rok 2016 včetně jmenování inventarizačních komisí
•
nákup techniky – traktor s příslušenstvím na zimní údržbu formou úvěru a hodnotící
komisi pro výběr dodavatele ve složení Petr Cejpek, Mgr. Petr Sklenář, Michaela
Karásková.
•
rozpočtové opatření č. 9/2016 dle přílohy
vzalo na vědomí:
•
zprávu o kontrole provedené finančním výborem dne 7. 11. 2016
•
žádost o finanční příspěvek do rozpočtu města Znojma na sociální služby na rok 2017
Zastupitelstvo na 14. zasedání dne 19. prosince 2016
schválilo:
•
vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
•
vyřazení majetku obce
•
zrušení výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky na nákup nosiče komunální
techniky
•
podmínky smlouvy o výpůjčce a darování odpadních nádob občanům
•
zpracování žádosti o dotaci z MMR na opravu místní komunikace (za hotelem)
firmou Milana Štěpánková Europroject dotace Boskovice ve výši 20 000 Kč bez DPH,
zpracování projektu a rozpočtu firmou Čada-Corporation Znojmo ve výši 8 960 Kč bez
DPH
•
odměny členů zastupitelstva dle nařízení vlády od 1. 1. 2017 neuvolněný místostarosta
10 000 Kč, předseda finančního a kontrolního výboru 1 000 Kč, neuvolněný člen
zastupitelstva 450 Kč
•
pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017
•
rozpočtové opatření č. 10/2016
•
přesun závazných ukazatelů rozpočtu ZŠ a MŠ
vzalo na vědomí:
•
pořízení územní studie veřejného prostranství u kostela a její zařazení do projektu
Územní studie obcí ORP Znojmo, který bude financován z IROP
•
odstoupení od záměru zajištění úvěru od České spořitelny na nákup nosiče komunální
techniky
Zastupitelstvo na 1. zasedání dne 31. ledna 2017
schválilo:
•
aktualizaci směrnice o cestovních náhradách na rok 2017
•
dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálními odpady s FCC Znojmo
•
smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON kabelové vedení NN na p. č. 345/1, 346/1
•
smlouvu o právu umístit a provést stavbu s Jihomoravským krajem, Brno - stanoviště
záchranné služby JMK p. č. 345/1 vč. budovy č.p. 141, p. č. 346/1 a p. č. 600/4
•
podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK – Program rozvoje venkova - nákup pomocné
techniky k údržbě veřejných prostranství
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•
•
•

podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK – Podpora jednotek SDH na opravu objektu
hasičské zbrojnice a nákup věcného vybavení
podání žádosti na veřejně prospěšné práce na rok 2017, maximálně 3 pracovníci
na dobu 12 měsíců
smlouvu o právu provést stavbu komunikační napojení v rámci akci „Oprava místní
komunikace – Šumná“ na p. č. 387/1, 388, 196 k. ú. Šumná

neschválilo:
•
připojení obce ke kampani Vlajka pro Tibet
Zastupitelstvo na 2. zasedání dne 27. února 2017
schválilo:
•
přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Šumná od společnosti Lesy ČR ve výši 25 000 Kč
na dovybavení herních prvků v areálu MŠ
•
rozpočet obce na rok 2017
•
poskytnutí dotace pro TJ Sokol Štítary na úhradu provozních výdajů ve výši 40 000 Kč
•
poskytnutí dotace pro SRPŠ při ZŠ Šumná na činnost kroužků ve výši 15 000 Kč
•
zprávu o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2016
•
nabídku firmy Ing. Oldřich Diviš, Únanov na zpracování projektu veřejné osvětlení
a místní rozhlas (kabelizace sítě NN v obci) ve výši 99 220 Kč
•
záměr prodeje pozemku p. č. 694 ostatní plocha k. ú. Šumná za cenu 20 Kč,
geometrické zaměření a náklady a poplatky spojené s prodejem hradí kupující
•
prodloužení pracovního poměru s p. Lubošem Vybíralem na úklidové práce v obci
na dobu určitou do 28. 2. 2018
•
dodavatele na provedení opravy potrubí stroky firmu Inženýrské stavby Neumann,
s.r.o., Nad Splavem 2884/7, Znojmo a její nabídku ve výši 471 898,83 Kč bez DPH
vzalo na vědomí :
•
výroční zprávu ZŠ a MŠ Šumná za rok 2016
•
zprávu o kontrole finančního výboru ze dne 8. 2. 2017
•
rozpočtový výhled na rok 2018 - 2020
•
zprávu Policie ČR o stavu veřejného pořádku v obci Šumná
•
návrh na směnu pozemků mezi katastrem obce Šumná a Lesná
•
informace o šetření k opravě místní komunikace
Zastupitelstvo na 3. zasedání dne 27. března 2017
schválilo:
•
účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná za rok 2016 a přidělení HV
za rok 2016 ve výši 159 449,28 Kč do rezervního fondu
•
podmínky výběrového řízení na nákup komunálního traktoru, jmenování hodnotící
komise ve složení Petr Cejpek, Mgr. Petr Sklenář, Mgr. Tomáš Zezula
•
poskytnutí stravenek pro zaměstnance obce od firmy Sodexo Pass Česká republika
a.s., Praha, v hodnotě 70 Kč, úhrada z rozpočtu obce 50%
•
rozpočtové opatření č. 1/2017
•
rozpočtové opatření č. 2/2017
vzalo na vědomí :
•
zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole ze dne 6. 3. 2017
•
informace o stanici záchranné služby v Šumné
•
informace o jednání s Českou poštou o odkupu pozemku
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2017
Příjmy
daň z příjmů FO placená plátci
daň z příjmu FO placená poplatníky
daň z příjmů FO vybíraná srážkou
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z příjmů práv.osob za obec
daň z nemovitostí
daň z hazardních her
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
těžba dřeva
sběr druhotných surovin
příjmy internet
příjmy základní škola
příjmy knihovna
příjmy rozhlas
příjmy inzerce zpravodaj
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
dotace ze státního rozpočtu

Celkem příjmy
zapojení zůstatku účtů
CELKEM

Výdaje
1 700 000,00
100 000,00
190 000,00
1 900 000,00
3 500 000,00
173 000,00
640 000,00
30 000,00
280 000,00
12 000,00
300,00
1000,00
900,00
200,00
650 000,00
47 200,00
100 000,00
5 000,00
45 600,00
163 900,00
1 000,00
1 500,00
2 400,00
82 700,00
203 300,00
41 800,00
85 600,00
4 000,00
131 000,00
4 000,00
40 000,00
2 000,00
1 000,00

těžba dřeva
pozemní komunikace
chodníky
dopravní obslužnost
pitná voda
kanalizace
internet
ZŠ a MŠ
knihovna
kronika
místní rozhlas
ostatní sdělovací prostředky
kulturní dům
sbor pro občanské záležitosti
tělovýchovná činnost
využití volného času dětí a mládeže
ostatní zájmová činnost
zdravotní středisko
zdravotnická záchranná služba
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
inženýrské sítě
územní plán
územní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj
svoz nebezpečných odpadů
svoz komunálních odpadů
svoz ostatních odpadů
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
dům pro seniory
ochrana obyvatelstva
požární ochrana
zastupitelstvo obce
1 361 600,00 činnost místní správy
finanční operace
pojištění majetku
11 501 000,00 ost.fin.operace daň za obec, DPH

8 823 000,00 finanční vypořádání min.let
20 324 000,00 Celkem výdaje
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Kč
30 000,00
2 288 000,00
1 000 000,00
31 100,00
5 000,00
400 000,00
65 500,00
1 895 000,00
27 000,00
10 000,00
75 000,00
35 000,00
4 211 000,00
88 000,00
1 040 000,00
75 000,00
15 000,00
264 500,00
19 000,00
98 000,00
230 000,00
13 000,00
300 000,00
50 000,00
6 500,00
2 605 500,00
10 000,00
424 000,00
90 000,00
342 000,00
100 000,00
20 000,00
528 700,00
884 500,00
2 767 000,00
16 000,00
12 000,00
243 000,00
9 700,00
20 324 000,00

Hospodaření obce Šumná za rok 2016
Schválený rozpočet:

příjmy
zapojení zůstatku běžného účtu 		
výdaje

11 445 000 Kč
10 410 000 Kč
21 855 000 Kč

Rozpočtovými opatřeními během roku 2016 byl rozpočet příjmů navýšen na 12 644 900 Kč,
zapojení zůstatků běžného účtu na 10 781 600 Kč a rozpočet výdajů na 23 426 500 Kč.
PŘÍJMY:
Celkové příjmy obce 13 552 098 Kč, z toho:
Daňové příjmy celkem 9 564 338 Kč (ve srovn. s r. 2015 o 545 635 Kč vyšší)
•
podíl výnosů daní ze státního rozpočtu 8 428 226 Kč
(ve srovn. s r. 2015 vyšší o 724 94 Kč)
•
místní poplatky a správní poplatky ve výši 1 136 113 Kč
(ve srovn. s r. 2015 nižší o 179 306 Kč).
Nedaňové příjmy obce jsou tvořeny především příjmy z pronájmu pozemků, pronájmu bytů,
nebytových prostor, příjmy z poskytování služeb, úplaty za zřízení věcných břemen na pozemcích obce.
Nedaňové příjmy v r. 2016 tvořily 1 062 344 Kč (ve srovn. s r. 2015 byly o 3 693 307 Kč nižší - v roce 2015 se jednalo o mimořádný příjem zrušením rozhodčího nálezu ve věci soudního
sporu s firmou Colas, kdy byla obci vrácena uhrazená částka včetně úroků a nákladů řízení
ve výši 3 756 334 Kč).
Kapitálové příjmy 1 320 Kč (prodej pozemku před RD)
Dotace celkem 2 924 095 Kč (ve srovn. s r. 2015 nižší o 452 648 Kč)
•
dotace v rámci souhrnného finančního vztahu 1 309 700 Kč
•
dotace MMR na opravu místní komunikace 429 181 Kč
•
dotace na volby do zastupitelstev krajů 22 000 Kč
•
dotace JMK z PRV na veřejné osvětlení místní komunikace 200 000 Kč
•
dotace JMK na opravu hasičské zbrojnice a nákup věcného vybavení 250 000 Kč
•
dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 5 038 Kč
•
dotace MPSV na obědy dětem ZŠ 5 549 Kč
•
dotace ÚP na pracovníky VPP 522 627 Kč
•
dotace od obce Horní Břečkov na provoz odloučeného pracoviště MŠ H. Břečkov
ve výši 180 000 Kč
VÝDAJE :
Celkové výdaje 15 680 128 Kč, z toho
•
běžné výdaje 13 406 612 Kč
•
kapitálové výdaje 2 453 516 Kč
Běžné výdaje obce tvoří závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony, výdaje na zajištění provozu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, výdaje spojené s výkonem
státní správy, matričního a stavebního úřadu, výdaje spojené s péčí o vlastní majetek, závazky
vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření.
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Ve srovnání s r. 2015 byly běžné výdaje obce za r. 2016 vyšší o 3 294 402 Kč (významnou položkou je oprava místní komunikace za bývalou Jednotou a mimořádný výdaj - úhrada
ve věci soudního sporu s firmou Colas) Soudní spor s firmou Colas byl v roce 2016 ukončen
formou soudního smíru usnesením Okresního soudu ve Znojmě. Uzavřením mediační dohody
a úhradou částky ve výši 1 350 000 Kč jsou vypořádány veškerá práva a povinnosti a peněžité
nároky vyplývající ze soudního sporu.
Kapitálové výdaje – uskutečněné investiční akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veřejné osvětlení místní komunikace a místní rozhlas ve výši 604 867 Kč,
pořízení štěpkovače a kontejnerů v rámci řešení odpadů ve výši 356 240 Kč
přípravné projektové práce zateplení KD a OÚ ve výši 194 050 Kč
projektové práce rekonstrukce chodníků v obci ve výši 3 000 Kč
dokončení autobusové zastávky ve výši 4 851 Kč
dokončení betonového plotu v MŠ 21 683 Kč
přípravné projektové práce rekonstrukce učeben v ZŠ 105 670 Kč
nákup budovy bývalé Jednoty ve výši 1 021 000 Kč
nákup pozemků 142 155 Kč.

Ve srovnání s r. 2015 byly kapitálové výdaje obce vyšší o 1 710 319 Kč.

V roce 2017 obec podala tyto žádosti o dotace:


Oprava místní komunikace u nádraží
- z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora rozvoje regionů
- dotace schválena ve výši 1 000 000 Kč



Zateplení a výměna oken KD a OÚ
- ze Státního fondu životního prostředí Operační program Životní prostředí
- dotace schválena ve výši 1 800 000 Kč



Oprava hasičské zbrojnice Šumná
- z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí JMK na období 2017-2020
- dotace schválena ve výši 250 000 Kč



Hřiště v areálu ZŠ
- z Ministerstva pro místní rozvoj program Podpora obnovy a rozvoje venkova
- dotace schválena ve výši 400 000 Kč



Rekonstrukce odborných učeben a dílen ZŠ
- z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
- o dotaci dosud nebylo rozhodnuto



Pořízení techniky na údržbu veřejného prostranství
- z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova
- dotace nebyla schválena
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Veřejněprospěšné práce
V letošním roce byla podána žádost o vytvoření 2 pracovních míst v rámci veřejněprospěšných prací v obci a poskytnutí příspěvku na tyto pracovní příležitosti z projektu spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
Úřadem práce bylo pro naši obec na rok 2017 schváleno vytvoření 2 pracovních míst
od března 2017 do února 2018. Přijatí pracovníci, pan Jaroslav Kliner a paní Jana Kašparová
se jako každý rok budou podílet zejména na úklidu veřejných prostranství, údržbě obecního
majetku a veřejné zeleně.
Za obecní úřad Miroslava Dvořáková

Zpráva z evidence obyvatel a matriky obce Šumná
za rok 2016
Počet obyvatel k 31. 12. 2016				
Počet uzavřených sňatků v našem matičním obvodu
Počet narozených občanů
		
Počet úmrtí
				
Počet přihlášených občanů
			
Počet odhlášených občanů
			

608
5
9
5
17
19

V roce 2016 nás opustili: Pan Zdeněk Kreuzman, pan Jan Vlček, pan Marek Juřica, pan
Zdeněk Turek a paní Marie Peroutková.
zpracovala Bc. Lenka Korchová

Z naší školy
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis do prvního ročníku základní školy proběhl v tomto školním roce podle nové vyhlášky
v pozdějším termínu, než byli rodiče budoucích prvňáčků zvyklí. Uskutečnil se 3. 4. 2017 v budově Základní školy v Šumné. K zápisu přišlo se svými rodiči deset dětí. Učitelům ve škole se
pochlubily, co všechno už umí. Říkaly básničku nebo zpívaly písničku. Kreslily, počítaly a poznávaly tvary a barvy. Za svůj výkon byly odměněny velkým barevným kornoutem s překvapením. Do prvního ročníku základní školy bylo zapsáno šest dětí. Čtyřem dětem byl udělen odklad
školní docházky o jeden rok. 1. září se na všechny prvňáčky moc těšíme.
Mgr. Pavel Kučera

Karneval
V období masopustního období ZŠ Šumná ve spolupráci s OÚ Šumná pořádá již tradičně
dětský maškarní bál. Letos karnevalová veselice proběhla v kovbojském duchu. K tanci a poslechu vyhrával DJ Vojta. Pro děti i pro dospělé byly připraveny nejrůznější soutěže, proběhlo
slosování vstupenek masek – tento rok byly hlavní cenou brusle a také byla opět v záloze bohatá tombola. Mlsné jazýčky potěšil stánek se zmrzlinou a cukrovou vatou a dámy mohly získat
cenné informace ve stánku s kosmetikou Avon.
Jaké bude téma karnevalu pro příští rok? To se musíme nechat překvapit…
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Čarodějnice za školou
V předvečer Filipojakubské noci ožila školní zahrada divokým rejem čarodějů a čarodějnic.
Řádilo se kolem velké fatry, kde opět neunikla ohni ani jedna strašlivá čarodějnice. Hodovalo se
a pilo, zpívalo s kytarou nebo jen tak povídalo u ohýnku do pozdních nočních hodin.

Neny na naší škole
Kolik se kolem nás pohybuje lidí? Mají své životy a životní příběh některých z nich je velmi
zajímavý. Neny, mladý raper mající své kořeny na Znojemsku, propojil svůj dosud velmi pestrý
a chvílemi i pohnutý životní úděl s projektem ,,Najdi svou cestu.“ Navštěvuje základní a střední
školy a vypráví, jak úraz a ostatní ne moc příjemné životní okolnosti vedly k tomu, aby se stal
výraznou osobností české hudební scény. Svým přístupem dokáže zaujmout a vtáhnout všechny do vyprávění. Přednáška je proložena hudebním vystoupením a zakončena autogramiádou
a focením. Cíl tohoto projektu je, aby si každý z mladých lidí uvědomil svůj význam na tomto
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světě a šel si za vlastním cílem. Kromě jiného Neny napomáhá a podporuje mladé umělce, ať
zpěváky, tanečníky či výtvarníky a podílí se na charitativní činnosti.
Také na naší škole jsme v rámci preventivního programu měli možnost Nenyho přivítat.
Někteří z našich žáků jeho tvorbu znali a o to víc byli překvapení, jak jim tento mladík umí být
blízký. Neny dokázal zaujmout jak prvňáčky, tak okouzlit svou osobností starší ročníky. Během
celé přednášky se určitě nikdo nenudil. Mluvilo se vážně i s nadsázkou a také jsme se společně
zasmáli. Možná někdo z nich díky Nenymu svého cíle dosáhne.
Mgr. Lucie Stehlíková

Velikonoční dílny v naší škole
Na naší škole se vžila velmi hezká tradice spočívající ve vánočních a velikonočních
dílnách, v nichž mají všichni žáci možnost vyzkoušet si některé netradiční výtvarné techniky, rukodělné práci či kulinářské umění ve školní kuchyňce. V letošních velikonočních
dílnách, které ve škole proběhly těsně před samotnými velikonočními svátky, se některé
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třídy na celé dopoledne proměnily v tvůrčí dílny, v nichž si žáci vyzkoušeli svoji dovednost
a šikovnost.
Jedna z dílen byla zaměřena na pletení tradiční pomlázky z mladého vrbového proutí.
I když tu převažovala chlapecká část, za svoje pletené pomlázky se opravdu nemusela stydět
ani některá šikovná děvčata, která si tak v chlapecké konkurenci vyzkoušela svoje pletařské
umění a předvedla, že jim tato technika není cizí a jsou stejně tak zručné jako samotní chlapci. V závěru práce zbývalo již jen pomlázku o Velikonočním pondělí pestrobarevně opentlit
a vyšlahat dostatečně všechny dívky, aby jim vydrželo po celý další rok pevné zdraví a úsměv
na tváři.
V druhou dílnu se proměnila tento den učebna chemie. V ní hlavně děvčata zkoušela svoji
zručnost a fantazii při dekorování kraslic pomocí voskové techniky. Některá vajíčka hýřila
veselými barvami i zajímavými ornamenty, takže koledníci byli jistě potěšeni z obdarování
za svoji koledu. Zde jsme již mnoho chlapců neviděli - bylo zřejmé, že dali přednost jiné z dílenských nabídek, aby zde dokázali svoje dovednosti.
Učebna výtvarné výchovy si svůj charakter zachovala bez jakýchkoliv změn. Proměnili ji
chlapci společně s děvčaty v tvůrčí prostředí, neboť se v ní učili aranžovat velikonoční dekorativní mísy, které nepostrádaly ani mladé osení. Jednotlivé výrobky byly jedinečné díky svým
autorům i zdobným prvkům, jimiž byly dozdobeny. Zcela jistě v domácnostech našich chlapců
a děvčat tyto dekorace zpestřily nejen stoly, ale navodily i příjemnou velikonoční atmosféru.
Ve školní kuchyňce zavládla pravá nálada, když se provoněla celá místnost všemi výrobky, které tu chlapci a děvčata připravovali. Chutné byly nejen velikonoční mufinky, ale zajímavé chuti byly jednotlivé pomazánky a obložené mísy. Kuchařští mistři po této průpravě zajisté
vydatně pomohli také svým maminkám s přípravami velikonočního slavnostního pohoštění
a někteří, možná, svými výrobky mnohé maminky nebo babičky mile překvapili!
Mgr. Vladimíra Smékalová

Jak tvořivě pracují naši žáci
Mezi vzdělávací principy moderního školství patří dát žákům možnost autodidaktického
vzdělávání, jenž umožňuje a současně nabízí mladému člověku aktivní a samostatný přístup
ke všem dostupným informacím. Ty jsou dnes v nevyčerpatelném množství a dokonalosti utříděny v řadě programů, odkazů a na webových stránkách. Přístup k nim máme všichni díky
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dnešní moderní výpočetní technice, a to nejen na internetu, ale i v časopisech, knihách, odborných publicistických pořadech v televizi apod.
V hodinách českého jazyka jsme se proto s ročníky 6. - 9. dohodli, že svoje samostatné
slohové práce zpracují formou projektu, který bude prezentovat jejich individuální poznatky
a zkušenosti.
Podobně jsme ve stejnou dobu začali pracovat v hodinách výtvarné výchovy na dalším
projektu a vznikly opravdu velice zdařilé, nápadité a osobité projektové práce.
Tři z těchto finálních projektů se již staly součástí tabulových panelů na chodbě školy
a slouží tak všem žáků II. stupně nejen k prohlédnutí, ale i k prostudování poznatků, které naši
žáci takto získali.

Projekt žáků VII. – IX. ročníku
Název: ECCE HOMO
Tato projektová práce je výsledkem tvořivé výtvarné práce žáků, kteří nad svým Ecce
homo strávili desítky hodin. Při tomto projektu jsme se snažili zachytit nejen lidský portrét
jako takový, ale dát mu také duši a vdechnout do jeho výrazu i život. Vznikla tak neobvyklá
skupina lidí, z nichž každý je nositelem jiného odkazu svého autora. Ten pro tuto svoji vizi
využil kromě široké škály koloritu barev také doplňující materiály, kterými byly např. vlna, příze, karton a s jejich pomocí mohla výsledná vizualizace portrétu vypadat mnohem osobitěji,
živěji a přesvědčivěji.
Na nástěnném panelu najdeme tak nesourodou, a přece stmelenou skupinu lidí – počínaje
starcem s prošedivělými vlasy a vousy, mladými dívkami s bohatými kadeřemi dlouhých vlasů
nebo mladé tenegery v jejich typických oděvech. Mnoha lidem nechybí dnešní módní trendy:
barevné tetování, odvážné líčení, barevné a kontrastní prameny vlasů či styl vizáže Boba Marleyho. Někteří mladí umělci se vydali ještě ve své fantazii dál. Přesunuli se do budoucnosti,
v níž se budou vedle sebe setkávat bytosti pozemské i nadpozemské. Ze všech žákovských
prací vyzařuje optimismus a radost z tvořivé činnosti. Je důkazem toho, že se mladí umělci
nenudili a zhostili se projektového úkolu opravdu na výbornou.
Jestliže v Bibli /J, 19,5/ najdeme tuto větu: ECCE HOMO - Hle / to je / člověk!, je třeba mít
v budoucnu na mysli i její moudrý dovětek: HOMINEM TE ESSE, MEMENTO! Pamatuj, že jsi člověk!
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Projekt žáků VIII. ročníku
Název: VÝZNAMNÍ SVĚTOVÍ VĚDCI A VYNÁLEZCI
V tomto projektu jsme společně v hodinách slohu zpracovávali podklady a stěžejní informace k našemu projektovému námětu. Nejprve jsme zpracovali obsáhlou látku o těchto
vynikajících osobnostech do brožury, abychom mohli potom z ní v další projektové části práce utříbit, seřadit a komplexně chronologicky seřadit všechny hlavní životní mezníky, které
ovlivnily životy těchto géniů a které je také po letech usilovného vědeckého bádání, po letech
nekonečných hodin strávených v laboratořích a ve vědeckých ústavech, přivedly až k samému Olympu vědeckých objevů, a tím otevřely i nám nepatrně bránu poznání a poodhalili
dosud neodhalené záhady tajemství vesmíru a podstaty našeho vlastního života.

Ve druhé fázi projektu žáci začali tato fakta zpracovávat formou výpisků a posléze vznikala komplexnější faktografická kartotéka o životech a objevech těchto jedinečných mužů
a žen.
Na řadu tak přišly doprovodné fotografické a dokumentární materiály, které shrnují celé
projektové úsilí všech našich žáků. V závěrečné fázi práce se jednotliví žáci se svými pracemi i vynálezci prezentují na nástěnné tabuli.
Řada těchto prací je opravdu velice zdařilá a svědčí i o hlubokém zájmů svého autora
o tuto problematiku. Za zmínku tak určitě stojí zpracování objevů a vynálezů např. Marie Curie-Sklodowské a jejího manžela v oblasti atomové fyziky, Fjodora Michailoviče Mendělejeva
a jeho periodické soustavy prvků, stejně tak poutavé jsou kroky a vědecké objevy Alberta
Nobela.
Jiní žáci se ve svých projektech zabývali objevy starších vědců, jakými byli např. Mikoláš
Koperník, Giordano Bruno nebo Galileo Galilei a jejich heliocentrický pohled na vesmír. Někteří tito vědci zaplatili za svoje objevy i svými životy, ale touha lidského ducha po poznání
a objevování byla, a je tomu tak i dnes, mnohonásobně silnější než strach ze smrti.
Mezi dalšími vynálezci tak sledujeme složitou cestu poznání Jamesse Watta, Issaca Newtona nebo hraběte von Hindenburga, stejně tak zajímavá byla vědecká činnost faráře z nedalekých Přímětic Prokopa Diviše či profesora Heyrovského, prvního nositele Nobelovy ceny
míru.
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Na pomyslné špici těchto géniů zcela jistě zaslouženě stojí autor vzorce:

Byl jím Elbert Einstein, jenž dokázal potvrdit svoji teorii i prakticky, čímž posunul lidského
ducha zase o něco blíže k pochopení celého vesmíru a jeho fungování. Paradoxně právě
tento muž také pronesl tato slova: „Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje
život, dosud přinesla tak málo štěstí?
Odpověď je prostá: protože jsme se ji nenaučili rozumně užívat.
Všechno, co potřebuješ, k tobě přijde ve správný čas. Zatímco logika tě dostane z bodu
a do bodu b, představivost tě dostane všude.“

Projekt žáků IX. ročníku
Název projektu: BIZARNÍ GASTRONOMIE
A SVĚTOVÁ KUCHYNĚ
Žáci si podle okruhu svého zájmu vybrali naprosto netradiční, bizarní jídla, která jsou naší
evropské gastronomii velice vzdálená, pro mnohé samotné autory projektu i nepoživatelná.
V hodinách slohu tak žáci individuálně vytvářeli netradiční jídelní menu s předkrmy, nápoji
i dezerty a pro lepší kulinářský zážitek nabídli ve svých projektech i barevné fotografie těchto
pokrmů. Možná vás bude zajímat nabídka vyhlášených „ lahůdek,“, jimiž pro některé národy
jsou např. polévka z netopýrů, ze želvy, nedovařená kachní embrya, grilovaní nebo zapečení
mouční červi, švábi a pavouci.
Za ochutnání by možná stála i polévka s celou skopovou hlavou nebo smažená žabí
stehýnka. Určitě jako přípitek by mohl posloužit aperitiv z hadího výluhu nebo víno s kobrou
uvnitř lahve. V další části svých autodidaktických postupů studovali a objevovali zvláštnosti
nejen etnické, ale i gastronomické jednotlivých světadílů – ocitli jsme se na okamžik v době
bronzové a nahlédli do její starobylé jednoduché kuchyně, stali jsme se hosty bujaré hradní
středověké hostiny, ale také jsme okusili, jak hodují ještě dnes primitivní divoké kmeny domorodců v amazonských pralesích nebo na ostrovech v Mikronésii.
Naše putování za světovou kuchyní nás přivedla do severských zemí – např. Norska, Finska, zastavili jsme se na chvíli na Montmartu v Paříži v době, kdy zde malovali Brack, Renoire
a město žilo bujarými nočními večírky. Odtud byl již kousek do „ malé Paříže“ - tedy do Vídně
v době, kdy v ní žil Mozart a pan Sacher upekl svůj první Sachrův dort.
Naše výprava sledovala i kuchyni sličných Tahiťanek, které učarovaly panu malíři Paulu
Gauguinovi nejen jí, ale především svojí neuvěřitelnou krásou a podmanivostí tance.
Kdo by neznal staropražské hospůdky c.k. Rakousko-uherské monarchie?! Nechali
jsme jimi potulovat Haškova dobrého vojáka Švejka a okusili jsme s ním tak kuchyně těch
nejzvučnějších pražských hospodských mistrů. Během celého našeho putování za světovou kuchyní nezbývá než dát za pravdu starověkému lékaři Hippokratovi. Ten nám zanechal svoji radu:
„Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl. Nechť je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nechť
je tvým jídlem.“
Zapsala Mgr. Vladimíra Smékalová
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Ze Sportovního klubu
Co jsme podnikli?
•
•
•

1. leden novoroční vycházka k Šimperáku
23. - 26. únor
lyžovačka v Karlově pod Pradědem.
8. květen
cyklovýlet

A co nás čeká?
•
•
•

28. září		
28. říjen		
17. listopad

Václavský cyklovýlet
výšlap do vinného sklípku
12. ročník turistické vycházky

/přesné termíny a podrobnosti k jednotlivým akcím budou včas zveřejněny/

Po roce opět v Karlově
Pro letošní rok jsme plánovali změnu, vybrat jiné kopečky, ale snad nostalgie a vzpomínky
na Karlov zvítězily a my se opět vypravili na Zámeček. Jedna skupina vyrazila už ve středu,
zbytek se nastěhoval až ve čtvrtek. Jakkoli byla zima v lednu i na začátku února dost mrazivá,
v našem týdnu nám počasí příliš nepřálo a přivítalo nás deštěm. Ještě, že technický sníh je
určitá jistota a vydrží víc než ten pravý. Lyžovalo se i přes tu nepřízeň a na náladě to nikomu
neubralo. A abychom si užili všech rozmarů zimy, v pátek bylo tak větrno, že vleky byly mimo
provoz a my měli celý den „volno“. Tento čas trávil každý po svém, někdo vyrazil na výlet autem,
jiní napěško a někteří prostě jen odpočívali. Naštěstí skiareál nabízí i večerní lyžování, a tak
jsme ho každý večer využívali. Sjezdovky byly upravené, dobře nasvícené a teplota přívětivá.
Příjemná večerní lyžovačka.
Sobotní ráno nás přivítalo sluníčkem, blankytnou oblohou a slibovalo krásný den. Navíc se
ve Ski areálu Myšák konala akce S ČT sport na vrchol - unikátní reality show pro amatérské
lyžaře za přítomnosti hvězdy českého hokeje Dominika Haška. Zájemci si mohli vyzkoušet
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slalomovou jízdu, zasoutěžit si navzájem a vítězové jednotlivých kategorií se pak utkat se samotným Dominátorem. Nechyběl ani doprovodný program, stánky a muzika.
A co víc, s hvězdou hokeje jsme se docela obyčejně potkávali na svahu a na vleku a zájemcům o společnou fotografii ochotně vyhověl a vyfotografoval se s nimi. Takže kdo chtěl, odnesl
si ze svahu i krásný suvenýr v podobě fotografie s Dominátorem. Prostě den plný sluníčka
a příjemných zážitků. Neděle už tak přívětivá nebyla, mračilo se a opět hodně foukalo, nikdo už
se na svah nevypravil. V klidu jsme se sbalili, zamávali Zámečku a odjeli směrem k domovu.

8. květen Den osvobození

Tento sváteční den trávíme již řadu let výletem na kole. Trochu jsme se báli, že bude letos
chladno a nevlídno, ale víkend se naštěstí vydařil a slunné a teplé počasí vydrželo až do pondělí. V deset hodin už se před kulturákem řadili cyklisté a k milému překvapení se nás tu sjelo
celkem sedmnáct. Početná skupina nadšených lidiček různého věku. Někteří se s námi vypravili poprvé a to nás moc těší. A co je na místě ocenit je skutečnost, že věk není překážkou,
pokud má člověk chuť sportovat.
Skupinka se vypravila směrem na Jevišovice, odtud přes Kravsko do Olbramkostela
a zpět kolem rybníku Šimperáku domů. Většina trasy vedla lesem, minimálně po vedlejších
silnicích, takže jsme si užili pohodové jízdy
bez aut a jarní rozkvetlé přírody.
Cestou jsme měli dvě příjemné zastávky.
První v Jevišovicích na zahrádce za benzinkou, kde jsme se občerstvili a poseděli na sluníčku. Další zastávka byla na zpáteční cestě
v Olbramkostele v Selské hospodě na pozdní
oběd. I tady nás čekala venkovní zahrádka,
příjemná obsluha a dobré jídlo. To byla milá
odměna za naše úsilí.
Domů jsme dorazili přibližně v půl páté,
více či méně unaveni, ale rozhodně spokojeni, že jsme první jarní kilometry všichni zvládli.
Ing. Dáša Cihlářová
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Z farnosti
„Poklad“ na Šumné?
Teprve před pár dny jsme se dověděli, že Šumná byla vybrána, jako jedno z důležitých
míst, kam budou během letošního léta směřovat lidé z celé brněnské diecéze, ale vezměme to popořádku.
Brněnská diecéze v tomto roce slaví 240. výročí od svého založení. Při této příležitosti
připravilo biskupství poznávací hru s názvem „poklady“ brněnské diecéze. Hra je určena
jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Bude probíhat od 1. 6. do 31. 10.
2017.
Cílem je poznat „poklady“ brněnské diecéze - nejvýznamnější místa - patří mezi ně
poutní místa, kostely, místa spojená s významnými osobnostmi a další zajímavosti. V diecézi je celkem 20 děkanství a v každém z nich jsou vybrány tři „poklady“ + jeden „poklad“
je navíc v katedrále v Brně. Celkem tedy 61 „pokladů. „Pokladem“ už je to místo samo
a účastníci zde najdou plakátek s logem této soutěže, na kterém najdou údaj, který se nedá
zjistit nikde jinde, dokonce ani na internetu.
Ti, kdo navštíví minimálně 9 „pokladů“ a splní další podmínky, budou zařazeni do slosování a začátkem listopadu bude ze všech účastníků vylosováno 50 výherců, ti budou
pozváni na Petrov na 2. 12. a obdrží ceny. Veškeré informace a podklady ke hře budou
k dispozici od konce května na webových stránkách www.biskupstvi.cz/poklady2017.
Pro nás je potěšitelné, že kostel na Šumné je vnímán, jako jeden z novodobých „pokladů“ brněnské diecéze. Pamětníci vzpomenou, že už při jeho svěcení v roce 2008 pan
biskup Mons. Vojtěch Cikrle zmínil, že se jedná o první kostel nově vybudovaný v pohraničí
po roce 1989.
Další „poklady“ v nejbližším okolí budou například na hradní kapli v Bítově, kde je
nejstarší náboženská socha Panny Marie z našeho regionu, ještě z doby vlády Karla IV.
Další pak v Mašovicích, kde působil do svého úmrtí v roce 1988 adept na blahořečení
P. MUDr. Oto Opálka.
Až tady na nástěnce před kostelem uvidíte logo této soutěže a třeba uvidíte neznámé
tváře a rodinky, které se právě po tomhle budou shánět, už vám bude jasné, o co jde.
A možná existence tohoto „pokladu“ na Šumné, někoho inspiruje vypravit se už jen na
8 dalších míst brněnské diecéze (šumenští to mají ulehčené, jeden „poklad“ mají doma),
objevovat „poklady“, o kterých jsme často ani netušili.
P. Marek Dunda
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Stručný seznam míst – „pokladů“ brněnské diecéze (řazeno podle děkanství)
1 – Brno, katedrála
2 – Brno, bazilika Staré Brno
3 – Brno-Jezuité, M. Středa
4 – Brno, kostel sv. Jakuba
5 – Sloup v Mor. krasu
6 – Blansko, Jindřich Zdík
7 – Křtiny
8 – Boskovice, kostel
9 – Kunštát, Lad. Kubíček
10 – Olešnice, kříž. cesta
11 – Břeclav, kostel
12 – Valtice, Celestýn Opitz
13 – Zaječí, kostel
14 – Žarošice
15 – Čejkovice, D. Pecka
16 – Mikulčice, hradiště

17 – Hustopeče u Brna
18 – Starovičky, V. Drbola
19 – Kurdějov
20 – Jihlava, sv. Jakub
21 – Arnolec, Josef Toufar
22 – Třešť, betlémy
23 – Mikulov, Svatý kopeček
24 – Mikulov, Jan E. Purkyně
25 – Pohořelice
26 – Rajhrad
27 – Prace, Mohyla míru
28 – Nesvačilka, kaple
29 – Jemnice, sv. Vít
30 – Lukov, Jan Bula
31 – Jaroměřice nad Rok.

32 – Mor. Krumlov, sv. Florián
33 – Prosiměřice, V. Kosmák
34 – Bohutice, křížová cesta
35 – Rosice, Nejsv. Trojice
36 – Ivančice, Adolf Tesař
37 – Dol. Kounice, Rosa Coeli
38 – Němčany, Lutršték
39 – Rousínov, Frant. Sušil
40 – Slavkov u Brna, Urbánek
41 – Kostelní Vydří
42 – Nová Říše, premonstráti
43 – Slavonice, Boží Tělo
44 – Předklášteří, Porta Coeli
45 – Kuř. N. Ves, J. Podveský
46 – Doubravník
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47 – Přibyslavice
48 – Rudíkov, Vlad. Šťastný
49 – Třebíč, bazilika
50 – Netín
51 – Křižanov, sv. Zdislava
52 – Velké Meziříčí
53 – Bítov
54 – Mašovice, Otto Opálka
55 – Šumná, kostel
56 – Hluboké Mašůvky
57 – Tasovice, K.M.Hofbauer
58 – Znojmo
59 – Slavkovice
60 – Žďár nad Sáz., Santini
61 – Vítochov

Z akcí Šum-Šumu
Vánoční zvyky
Poslední adventní neděli zpříjemnili členové divadelního spolku Šum-Šum vánoční shon
a zmatek již tradičním předvánočním vystoupením. Po dvou letech si příchozí diváci mohli
připomenout tradiční i netradiční, známé i méně známé vánoční zvyky, které doprovází celý
advent.
Na konci vystoupení nezůstalo ani jedno oko suché, protože i tentokrát se narodil malý Ježíšek, letos v podání Ondráška Veselého. Celý předvánoční program byl zakončen vánočním
workshopem, kde jsme si mohli pustit svíčku ve skořápce po vodě, odlít svůj osud z olova,
rozkrojit si jablíčko, nebo si vdavekchtivá děvčata mohla hodit pantoflí. Pro všechny bylo připraveno skromné tradiční vánoční pohoštění.

Šumenský Masopust 2017
Také letos se sešlo v sobotu 25. 2. u kulturního domu V Šumné téměř ke třem desítkám
nejrozmanitějších postav a postaviček pro Masopust tradičních i netradičních, které se vydaly
pod vedením svatého otce do ulic naší Šumné.
Masopustní průvod v čele s jedinečným alegorickým vozem, za doprovodu harmoniky, poctivě navštívil dům od domu. Svatý otec uděloval požehnání na počkání, Slamák zanechal
v každém příbytku snítku slámy pro štěstí.
Všem, kteří otevřeli, zastavili, nebo nechali pozdrav pod rohožkou, posíláme velké DÍKY!
Výtěžek z Masopustu bude využit pro kulturní vyžití malých, velkých, mladých i těch věkem
poznamenaných šumenských spoluobčanů!

Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek je podle křesťanské tradice pátý den Svatého
týdne. Mše ve všech farních kostelech bývá připomínkou poslední
Ježíšovy večeře. V restauracích
a pohostinských zařízeních se
v tento den čepuje zelené pivo.
Šumenský divadelní spolek ŠumŠum si tento den vybral pro ozdobení tzv. Skořápkovníku .
Letos se vajíčky a pestrobarevnými pentlemi navěšela břízka,
která po celé velikonoční svátky
zdobila cestičku ke kostelu na našem šumenském náměstíčku.
Za Šum-Šum
Lucie Stehlíková
Snímky přibližují Skořápkovník
a tradiční Čarodějnice.
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Kulturní odpoledne na Šumné 2017
V sobotu 22. 4. 2017 se uskutečnil na Šumné již 6. ročník s pracovním názvem Mikroregiony.
Pro letošní 6. ročník se stala opět hostitelskou obcí Šumná. Viděli jsme 11 oficiálních vystoupení plus jedno bonusové. Svůj šarm a umění předvedly mažoretky Šuměnky ze Šumné,
Lubnice se pochlubila svými hudebně nadanými žáky, mala slůňata ze Starého Petřína zatancovala a zazpívala za doprovodu kytary, Vranov nad Dyjí reprezentoval Banjo Dance s country
tancem a vranovská děvčata roztančila sál se svou choreografií zumby. Dále adoptivní farnost
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z Jeníkova sehrála scénku ze života a bonusovým představením bylo historicky první vystoupení obce Oslnovice, kdy moderátor Pavel Voříšek během přestávky natrénoval pod vedením
mažoretek sestavu pro sólo baton v kategoriích seniorky.
Závěrečným vystoupením byla velkolepá show spolku Šum-Šum s názvem ŠumKinder Pohádkové Blues. Bohužel vystoupení bylo pozdrženo skupinou AC/DC, která si spletla místo
koncertu. Ale nakonec vše dobře dopadlo. ŠumMaxim Turbulenc se svou Mašinkou dovezl
Žofku se Saxánou, se spikleneckými rádci i povedenou partičku, která ráčkovala, s Karkulkou,
trpaslíky, Machem a Šebestovou a princeznou s Honzou, co stavěl zeď až do stanice Konečná.
A co dodat na závěr? Opět jedna povedená akce za námi. Tímto bych si dovolila poděkovat všem organizátorům, co se na Mikroregionech podíleli, Šumenskému pohostinství
pod vedením pana Drtiny, který měl v režii občerstvení a všem šumenským dámám, které
napekly nejrůznější laskominy a tím obohatily raut, který byl připraven pro všechny účinkující
i publikum.
Za obec Šumná a spolek mikroregionu Vranovsko Lucie Stehlíková

Z činnosti v obci
Technická příprava Taekwon-Do v Šumné
Mrazivého dne 7. ledna 2017 se v základní škole Šumná sešli studenti a trenéři České
Taekwon-Do ITF Asociace ke společnému tréninku. Ten byl součástí závěrečné přípravy
na nadcházející seminář a zkoušky na vyšší mistrovský stupeň Dan, konající se následující
víkend 14.1.2017 ve Znojmě pod vedením velmistra Trevora Nichollse IX.Dan z Londýna. Semináře a tréninky s velmistrem Nichollsem jsou pověstné svou intenzitou stejně jako technické
zkoušky, při kterých si i mladí a dobře trénovaní studenti sahají na dno svých fyzických i psychických sil.
Vykonat zkoušku před mistrem formátu velmistra Nichollse proto není „za trest“, ale především zkouškou ohněm a velmi ceněnou zkušeností pro každého studenta bojového umění
Taekwon-Do ITF.
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Taekwon-Do ITF v Šumné
Jak jistě víte, již několik let působí v Šumné škola korejského bojového umění Taekwon-Do
ITF pod vedením pana Ing. Václava Hrubého IV.Dan pod názvem Do-San Šumná. Nyní se naskytla šumenským studentům jedinečná příležitost účastnit se tréninků reprezentačního týmu
České Taekwon-Do Asociace. Možnost připravovat se v místě svého bydliště má například
i Helena Klikorková, která již naši asociaci reprezentovala i na mistrovství Evropy a světa. Díky
vstřícnému přístupu vedení šumenské základní školy mají naši reprezentanti možnost připravovat se na nadcházející šampionát konající se v srpnu v Jižní Koreji. Koná se zde otevřené
mistrovství Asie, které je součástí Korejského festivalu. Toho se účastní všechny světové organizace, včetně jeho sportovní odnože Taekwon- Do WTF.
Sportovní Taekwon- Do je od r. 1994 uznáno olympijským výborem jako oficiální olympijský
sport a od roku 2000 (Sydney) se s tímto stylem můžete pravidelně setkávat na televizních
obrazovkách jako součástí olympijských her. Naši studenti se učí původnímu bojovému stylu,
který byl jeho zakladatelem primárně určen pro armádu jako korejský armádní styl boje zblízka.
Dnes Taekwon-Do praktikuje odhadem asi 180 milionů lidí po celém světě.
Velmi bych touto cestou za Českou Taekwon-Do ITF Asociaci chtěl poděkovat vedení obce
i Základní školy v Šumné, která poskytuje již jedenáctým rokem skvělé podmínky pro přípravu
studentů školy Do-San Šumná pod vedením Ing. Václava Hrubého a je tak nedílnou součástí
naší sportovní „rodiny“. Děkujeme.
Antonín Belháč
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Mažoretky Šuměnky
Letošní kalendářní rok je pro mažoretky Šuměnky nabitý soutěžemi. K dnešnímu dni mají
za sebou už tři nepostupové soutěže ve Ždánicích, v Polné, Bystřici pod Hostýnem a kvalifikační soutěž na mistrovství republiky v Ledči nad Sázavou.
Za své výkony se děvčata v čele se svou trenérkou nemusí rozhodně stydět, neboť se pravidelně umísťují a vrací se domů ověnčená medailemi.
Formace baton kadetky s názvem Sestry v akci postoupila
na MČR do Opavy a formace
pompon kadetky s názvem Kalinka postoupila na MČR do Náchoda. Dalšími medailistkami
postupujícími na MČR se svým
vystoupením ať ve skupině sólo
nebo duo je Soňa Vybíralová,
Karin Mahrová, Soňa Světlíková,
Gabriela Holubová, Valentýna
Balcárková a Kája Kociánová.
Do prázdnin čekají mažoretky ještě 3 nepostupové soutěže
v Telči, Chotěboři a v Jihlavě.
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Mladí šachisté si dali dostaveníčko na Šumné
22. 4. 2017 vyvrcholila žákovská šachová sezona v Šumné. Proběhl zde již 24. ročník Memoriálu Bohumila Nekuly, hraný jako okresní přebor žáků okresu Znojmo. Letošního ročníku se
zúčastnilo celkem 31 šachistů a šachistek.
V rámci turnaje vyhlásili pořadatelé přeborníky okresu pro rok 2017:
H9
Jiří Veselý (ZŠ Dobšice)
H11
Matyáš Bernát (ZŠ Dobšice)
H13
Pavel Vejlupek (GDKP Znojmo)
H15
Roman Odvárka (ZŠ Pražská)
D9
Adéla Vávrová (GPOA Znojmo, spolek)
D11
Zuzana Jackovičová (ZŠ Dolní Dubňany)
D15
Karolina Peřinková (ZŠ Dobšice)
Celkové pořadí turnaje:
Poř. Jméno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vejlupek Pavel
Frk Tomáš
Jackovičová Zuzana
Odvárka Roman
Molík Jakub
Němec Vít
Nekula Pavel
Vejlupková Eliška
Vejlupek Jan
Veselý Jiří
Molík Ondřej
Ivanovič Radim
Bernát Matiáš
Macošek Martin
Michalica Kryštof David
Černý Matěj
Dvořák Tomáš
Novák Vojtěch
Vančura Samuel
Smrček Daniel
Holzschuhová Sofie
Kolmý Richard
Světlík Tomáš
Peřinková Karolína
Vávrová Adéla
Ljubičić Luka
Klikorka Josef
Jackovičová Veronika
Němec Petr
Vodák Jakub
Bražina Zdeněk

Klub/Místo

Gymnázium Dr. Karla Polesného
GPOA Znojmo, spolek
ZŠ dolní Dubňany
ZŠ Pražská
GPOA Znojmo, spolek
Optika Medek TJ Hodonice
ZŠ Šumná
ZŠ Šumná
ZŠ Šumná
ZŠ Dobšice
GPOA Znojmo, spolek
Optika Medek TJ Hodonice
ZŠ Dobšice
ZŠ Šumná
ZŠ Dobšice
GPOA Znojmo, spolek
SVČ Znojmo
ZŠ Klášterní
GPOA Znojmo, spolek
SVČ Znojmo
SVČ Znojmo
Optika Medek TJ Hodonice
ZŠ Šumná
ZŠ Dobšice
GPOA Znojmo, spolek
GPOA Znojmo, spolek
SVČ Znojmo
MŠ Dobřínsko
Optika Medek TJ Hodonice
SVČ Znojmo
ZŠ Moravské Budějovice
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Body PH 1 PH 2 PH 3

6
6
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
1,5
1,5

31
30,5
33,5
32
30,5
27,5
29
28
26
24
23,5
30
23,5
27
25
24
23,5
26
24,5
24
22
20,5
18
25
20,5
19,5
19,5
14
20,5
19
18

22,5
22
25
22,5
21,5
20,5
20
20,5
18,5
17
16,5
21
17
21
18
17
16,5
19
18
17
16
15
13
18
14,5
14
12,5
10
14,5
13,5
12

25
25,5
21,5
21
19,5
18,5
15,8
15,8
12,8
12,8
13,3
14
10,5
10,3
8
10,3
8,25
7
7,5
7,5
7
6
5
4,75
7,25
3,5
3,75
3,5
3,5
2
2

Nebývale vyrovnaný turnaj ovládl v posledním kole Pavel Vejlupek (GDKP Znojmo) a stal
se se ziskem 6 bodů celkovým vítězem. Je potěšitelné, že základy šachové hry získával Pavlík
právě v Šumné.
Druhý skončil Tomáš Frk (GPOA Znojmo, spolek) a bronzový stupínek obsadila nejlepší
dívka Zuzana Jackovičová (ZŠ Dolní Dubňany).
Tři domácí šumenští šachisté se prosadili do první desítky a zaslouží pochvalu. Všichni zúčastnění byli odměněni věcnými cenami. Turnaj proběhl hladce díky vzorným šachistům
a perfektní práci hlavního rozhodčího Filipa Smrčky.
Mgr. Richard Nekula

Šumná dříve a nyní
Dostaly se nám do rukou zajímavé letité dokumenty z naší obce, a tak vznikl nápad je ukázat všem, pokusit se nashromáždit víc takových záznamů či fotografií z dob dřívějších a v našem zpravodaji je pravidelně zveřejňovat, založit rubriku Šumná dříve a nyní.
Rádi bychom proto oslovili vás, čtenáře. Zkuste prosím nahlédnout do svých starých rodinných fotografií, po svých rodičích či prarodičích. Najít fotografie, které by mapovaly vývoj naší
obce, její historii. Zkusíme porovnat její tvář, ulice, domy či místa dříve a nyní. Třeba se vám
podaří najít i zajímavé písemnosti, tiskoviny, zajímavosti, které by stály za zveřejnění a připomenutí časů minulých.
V tomto zpravodaji najdete verše neznámého místního autora, které na obecní úřad přinesl
pan Jiří Pánek. Našel je ve věcech po svých rodičích a při jejich čtení se určitě pobavíte. Jejich
autor vtipně reaguje na dění v obci, na své spoluobčany. Verše nikoho neuráží a jistě měly
za cíl spoluobčany pobavit na nějaké společné kulturní akci. Verše byly kromě tištěné podoby
zapsány úhledným psacím písmem na dlouhý pergamen, který mohl být snadno rolován a jistě
sloužil k jejich veřejné prezentaci. Tak se s chutí začtěte.
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ŠUMVALDSKÁ
6. Na nádraží sedí pan přednosta,
cvikr má, červenou čepici,
opatrně vlakama šibuje,
by nepřejel ani slepici.

1. Poslouchejte paničky a páni,
také slečny, děti, mládenci,
každý sobě ať ucho profoukne,
budem zpívat delší romanci.

7. Tomu, kdo chce na flám si vyjeti,
lístek prodá vždy pan Šatánek,
žádný s ním vůbec nic neusmlouvá,
by ušetřil ještě na džbánek.

2. Je to píseň o jedné dědině,
která není vůbec nic malá,
na každé se mapě snadno najde,
dědina to Šumvald nazvaná.

8. U nádraží je velká hospoda,
skoro nová, na bály má sál,
kdo má žízeň, honem ať tam spěchá,
by mu pivo táta Šula dal.

3. U lesa si sedí na kopečku,
větrňák má tady štacion,
čistý luft a hospod je tu více,
cenu má tak asi milion.

9. Vedle cesty stojí pěkný barák,
kde pan pošta hlídá kaktusy,
líbsbrífy on fortelně štempluje,
kanáry prodává na kusy.

4. Pan starosta vesele tu vládne,
schůze dělá, desky hobluje,
policajt zde velmi přísně hlídá,
při vyhláškách krásně bubnuje.

10. Ke každému vlaku pilně chvátá,
mladý pošta s velkým balíkem
a když ráno Švejda z okna kouká,
na štaci on jezdí s katlíkem.

5. Pan ponocný silně v noci píská,
se zloději statně zápolí,
ve dne v brejlích fajfku pokuřuje
a pase kozy na poli.
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11. Hned za rohem vede dlouhá ulic,
okolo veliké měšťanky,
tam kantoři žáčky citýrují
a brousí jim tupé rozoumky.

18. Nad Šumvaldem dvůr veliký strmí,
pan správce tam vládne svobodný,
po nevěstách tajně pomrknuje,
pozor dámy, ženich výhodný.

12. Nade všema vážně regiruje,
tento tento otec Ošťádal,
kdo jsme tady, všichni vzpomeňme si,
jak by se tu s náma dneska smál.

19. Pan Tocháček práci má velikou,
kromě mletí včely počítá,
v neděli si pěkně odpoledne
na taroky svižně pospíchá.

13. Teď Vám vážně kladem na svědomí,
byste daně řádně platili,
kdo neplatí, ať se honem ztratí,
než z něj Her Frey stáhne košili.

20. V Šumvaldě je ještě jedna škola,
ta je však pro malé dětičky,
synovi tam denně navazuje,
pod krk bryndák Brynda stařičký.

14. To je vůbec nebezpečná ulic,
přebývá tu Standa Neradil,
kdo chce psovi boudu postaviti,
tomu on by dobře poradil.

21. Bez šoferské zkoušky vozník strká
a pěstuje bílé slepičky,
pro syna si už nevěstu hledá,
ale ten je ještě maličký.

15. Když jdeš takhle někdy ke Štítarům,
rány slyšíš jako z houfnice,
dej si pozor, rychle zalez pod mez,
Neradil tam střílí zajíce.

22. Elektriku taky tady máme,
na sloupech svižně jak opice,
potrhané dráty navazuje
montérů šikovná dvojice.

16. Na zimu z Vás aj snad medle,
vepříka si pěkně vychová,
na špejle Vám trámy z rovné jedle
promptně dodá pila Jurkova.
17. To je vůbec osvědčený podnik,
na jeviště prkna půjčoval,
zpíváme tu píseň k jeho chvále,
by nám přízeň svoji zachoval.

23. O bezpečnost vůbec postaráno,
požár v šachu drží fajevér,
kdo tu bude dneska vyrušovat,
na toho hned vezme garda kvér.
24. A když jsme tak u těch ohňů,
důrazně vám mladým radíme,
nehrajte si příliš s lásky žárem,
nebo tady v sále shoříme.

25. Vždyť už je nám tady oboum horko,
zavíráme naše skládání,
vystřídá nás teďkom někdo jiný,
na shledanou dámy a páni.
Neznámý autor
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Další zajímavostí, kterou pan Pánek přinesl je reklamní plakát, barevně provedený
na křídovém papíře ve formátu A2, na kterém jsou uvedeni podnikatelé a živnostníci z obce
Šumná a nejbližšího okolí.
Z plakátu není bohužel patrné, ve kterém roce byl vytištěn, ale třeba některý z našich
dříve narozených spoluobčanů dokáže datovat některé z nabízených služeb. Pokud se
tedy pozorně začtete, zjistíte, že v naší obci fungovala dlouhá řada živnostníků a řemeslníků – Holičství J. Kukačka, Dámské a dětské krejčovství Květa Janoušková, Dámské
pláště a kostýmy Hájek, Sklenářství B. Kreuter, Čalounictví J. Kliner, Mlýn a pila František
Tocháček, Hostinec Matěj Kliner, Turistický hotel J. Šula, Truhlářství Josef Jurka, Výroba
a oprava obuvi Antonín Pokorný, Pekařství P. Leitgeb, Pekařství Fr. Koubek, Smíšený obchod Bohumír Salát. To je opravdu slušný výčet živností a svědčí o tom, že zde žili pracovití
lidé s obchodním duchem. Byla to doba, kdy se služby nabízely v nejbližším okolí svých
zákazníků, nebyly soustředěny ve velkých centrech. Občané našli v obci téměř vše, co
k životu potřebovali.
Milí spoluobčané, pokud objevíte nějakou zajímavost, podělte se o ni s námi. Přineste ji
na obecní úřad, děvčata ji oskenují a dokument či fotografii vám vrátí. Zkusíme tak společně nahlédnout do minulosti naší obce. Předem vám děkujeme.
Ing. Dáša Cihlářová

pozvánky
ZŠ Šumná, OÚ Šumná

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT

DEN DĚTÍ
Co Vás čeká?
 běh o Perníkové srdce
 střelba

Kdy: sobota 27. května 2017

 zábavné hry a soutěže

V kolik: od 900 do 1200

 skákací hrad s trampolínou

Kde: areál ZŠ Šumná

 opékání špekáčků
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POUTNÍ MŠI SVATOU
FATYM Vranov nad Dyjí

v neděli 4. 6. 2017 v 11,30

FATYM
Vranovzenad
Dyjí
a farníci
Šumné
a farníci ze Šumné

srdečně zvou
na
srdečně
zvou

v kostele

POUTNÍ MŠI SVATOU

na
Svatého
Ducha

v neděli 4. 6. 2017 v 11.30 hod.

POUTNÍ MŠI
SVATOU
v kostele
na
Šumné
Svatého
Ducha
na Šumné

v neděli 4. 6. 2017 v 11,30
v kostele

Srdečně Vás zveme na

NOC KOSTELŮ
Svatého Ducha

FATYM Vranov nad Dyjí

9. června do

aKOSTELA
farníci ze Šumné
SVATÉHO DUCHA na Šumné

na Šumné

PROGRAM
srdečně zvou
18.00 růženec
18.30 mše sv.
19.15na
zahájení, seznámení s historií kostela
19.30 klasická kytara
20.00 večerní chvály
20.30 přednáška o cestě do Izraele
21.15 modlitba, adorace
22.00 zakončení
V době od 20.00 do 20.30 možnost
občerstvení pod kostelem.

POUTNÍ MŠI SVATOU
v neděli 4. 6. 2017 v 11,30
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v kostele

Nový zákon si vynutil úspory v předstihu
Průtahy spojené s přípravou zákona o výrobcích s ukončenou životností z dílny Ministerstva životního
prostředí (MŽP) a z nich vyplývající nejistota způsobily, že byl kolektivní systém ELEKTROWIN nucen
učinit v předstihu razantní úsporná opatření.
MŽP jako předkladatel zákona v jeho návrhu nevypořádalo některé klíčové připomínky výrobců
elektrospotřebičů. Návrh zákona ponechává výrobcům zodpovědnost za celý recyklační cyklus, ale
v klíčové části tohoto cyklu jim bere možnost kontrolovat celý proces a možnost podílet se na něm.
Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv. Čínskou zeď, která zakazuje zpracovávat elektrošrot
kolektivními systémy a dokonce i jejich zakladateli, ale vytěsnili z něj i tzv. koordinační centrum.
Přitom to byl právě tento institut, který měl zrovnoprávnit podmínky pro činnost kolektivních
systémů.
Vítězství odpadové lobby
MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v případě tohoto zákona podlehlo zájmům odpadové
lobby. Výrobci si totiž založili kolektivní systém s jediným cílem – plnit ze zákona uložené povinnosti
při co nejnižších nákladech. Pro ně není zpětný odběr spotřebičů a jejich recyklace byznys, nejde jim
zde o žádný zisk, jen o minimalizaci nákladů a co nejefektivnější splnění povinností daných zákonem.
Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne plnit směrnice EU a chránit životní
prostředí. Když tyto firmy zpracovávaly ještě před zahájením činnosti ELEKTROWINu chladničky pro
Fond životního prostředí, platil stát za jeden recyklovaný kus 750 Kč. V kolektivním systému jsou dnes
náklady na zpracování lednice do 150 Kč.
Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti dnes v důsledku nízkých marží nemají prostor na to, aby
zbytečně drahou recyklaci dotovali. Elektrospotřebiče by tak mohly podražit až v řádu stokorun
za jeden výrobek.
To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít nechce.
Razantní úsporná opatření
Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští rok vyhlásit razantní úsporná opatření, která se
dotknou jak jeho fungování, tak i dodavatelů a spolupracujících subjektů.
Rok 2016 byl věnován analýze všech procesů s cílem získat ty správné argumenty pro jednání
s dodavateli. Výsledkem jsou nově vysoutěžené ceny za zpracování a logistiku. Bohužel bylo
nezbytné přistoupit i k nepopulárním opatřením – rozloučit se s některými dlouholetými dodavateli,
snížit odměny za zpětný odběr a omezit také informační a poradenské aktivity.
V ELEKTROWINu nicméně doufáme, že se na zpětném odběru konečně začne podílet více
kolektivních systémů a že MŽP začne důsledně plnit svoje kontrolní funkce s cílem naplnit literu
zákona všemi kolektivními systémy.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití
a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí
spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy
za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i ﬁnanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
Více informací na www.elektrowin.cz
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