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Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu
ProĀ bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu.
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu.
DĢíve než se rozejdeme, ještď k sobď pĢipijeme poznovu.
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Jaro jaké neznáme
Máme tu jaro, měli bychom se těšit z probouzející se přírody, užívat si teplých
jarních paprsků, vůně rozkvetlých stromů, vůně první posečené trávy … ano měli
bychom si toho všeho užívat plnými doušky, ale nemůžeme. Ocitli jsme se doslova
ze dne na den v docela jiném světě. Ve světě, který jsme dosud nepoznali. Najednou spoustu docela obyčejných věcí nesmíme. Sneslo se na nás řada nepříjemných
omezení, zákazů a doporučení. Média na nás zahlcují řadou více či méně užitečných
informací, slovo „koronavirus“ je skloňováno ve všech pádech, stalo se součástí našeho slovníku. Kdo by si se vstupem do roku 2020 pomyslel, že se ocitneme v takovéto situaci, že budeme čelit takovému neviditelnému nepříteli. Kdo by si kdy pomyslel, že nebudeme smět svévolně vycházet, že rouška se stane součástí našeho
šatníku, že budou zavřené hospody, divadla, kina. Že nebudeme chodit do práce,
nebo naopak budeme pracovat doma, že fabriky přestanou vyrábět, děti nebudou
chodit do školy, výuka bude probíhat na dálku, zdravotníci se budou pohybovat téměř ve skafandrech a hranice budou neprodyšně uzavřené … před několika měsíci
by to znělo jako scénář k nějakému špatnému filmu, dnes je to realita, skutečnost,
kterou všichni žijeme.
Člověk je naštěstí tvor přizpůsobivý, a tak jsme se docela rychle učili žít v nové situaci, přijímat všechna ta opatření a nařízení, žít jinak. Najednou se naše životy hodně zpomalily, zvláště na počátku nouzového stavu. Den za dnem jsme se dovídali
nové informace a přizpůsobovali naše životy novým podmínkám. Najednou jsme
se báli s někým se potkat, promluvit, podat si ruku ... zcela ochromeni strachem
z neznámého, strachem o naše blízké, o sebe. Je to asi přirozená reakce, kterou jsme
si museli všichni projít, abychom si uvědomili, jak málo stačí, abychom hodně ztratili. Abychom si uvědomili důležitost a vzácnost zcela obyčejných věcí, abychom
si uvědomili, že to, co jsme dosud považovali za naprostou samozřejmost, kterou
nám nikdo nemůže vzít, že to už není tak docela pravda. A netýká se to jenom nás,
týká se to celého okolního světa. Sledujeme vývoj událostí u nás i ve světě, počty
nemocných, počty vyléčených, zemřelých … Média nedají pokoj, ze všech stran
jsme zásobování informacemi, názory odborníků, politiků, komentáři novinářů.
Čteme příspěvky toho či onoho, sledujeme politické či nepolitické debaty, převážně na jedno jediné téma. Jak jen se z toho ale nezbláznit, nepodlehnout hysterii,
zachovat si zdravý rozum a přežít?
Jsme ale národ s obrovským smyslem pro humor a dokážeme si i v těch nejtěžších chvílích dělat legraci ze všeho. Humor je součástí nás samých, někdy jde spíše
o humor černý, ale stejně se dokážeme smát. A tak nás sociální sítě bohatě zásobují
aktuálními vtípky a vtipnými komentáři známých osobností. Probouzí se solidarita,
lidé pomáhají potřebným a nechybí slova díků.
Odjakživa se praví, že všechno zlé je pro něco dobré, a tak si teď asi víc užíváme
sebe samých, našich nejbližších. Trávíme spolu mnohem více času, což je často i zatěžkávací zkouška a nápor na naši nervovou soustavu. Děti vyžadují naši pozornost,
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náhradní program, více si povídáme s příbuznými, voláme našim seniorům, kteří
jsou nejvíce izolováni. Učíme se jeden druhému pomáhat, myslet na druhé. Internetové i telefonní sítě jsou přetížené. Zkrátka žijeme jinak, v mnohém možná lépe.
Ovzduší v průmyslových lokalitách není tolik znečištěné, nejsou dopravní zácpy,
provoz je klidnější. Nepodnikáme nájezdy do velkých nákupních center, utíkáme
do přírody.
Nouzový čas se ovšem blíží ke konci, nastává čas rozvolňování zákazů a omezení, pozvolného návratu k „normálnímu“ životu. Trochu se toho bojíme, ale hodně po tom toužíme. Ještě nevíme, co můžeme očekávat, čeho se ještě máme bát,
co přijde, jaké bude léto, co budeme smět, co naopak ještě ne. Je před námi ještě
hodně nezodpovězeného, neznámého. Na druhou stranu máme nové zkušenosti,
už máme nějakou představu, máme řadu informací. Jsme mnohem více připraveni
čelit novým situacím.
Nezbývá než si přát lepší časy, návrat k nějakému normálu. Smět zase chodit
do kina, do divadla, na koncerty, sednout si s přáteli, slavit, cestovat, prostě volně
žít. Snad si toho všeho budeme mnohem více vážit.
Ing. Dáša Cihlářová

Informace z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Šumná na svém 10. zasedání
dne 25. 11. 2019
schválilo:
O plán inventur majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2019
O Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se zrušuje OZV č. 1/2010 o místních
poplatcích
O Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
O Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
O Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za svoz odpadů
O prodej části pozemku parcela č. 285 k.ú. Šumná o výměře cca 100 m2 a prodej
části pozemku parcela č. 285 k.ú. Šumná o výměře cca 213 m2
vzalo na vědomí:
O informace předložené starostou obce a vytvoření pracovní skupiny pro přípravu
projektu na vybudování domu pro seniory
odložilo:
O projednání smlouvy o závazcích mezi stavebníkem a obcí Šumná
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Zastupitelstvo obce Šumná na svém 11. zasedání
dne 30. 12. 2019
schválilo:
O pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
O odměny členů zastupitelstva dle novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. od 1. 1.
2020
O vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Šumná
O rozpočtové opatření č. 10/2019
neschválilo:
O smlouvu o poskytnutí dotace ZSO VAK Znojemsko na akci „Zokruhování vodovodní sítě Šumná – řad B3 – lokalita u trafostanice“ ve výši celkových nákladů
investice dle předpokladu 1 500 000 Kč bez DPH
odložilo:
O projednání smlouvy o závazcích mezi stavebníkem a obcí Šumná

Zastupitelstvo obce Šumná na svém 1. zasedání
dne 24. 2. 2020
schválilo:
O rozpočet obce na rok 2020
O střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
O zprávu o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2019
O aktualizaci směrnice o cestovních náhradách na rok 2020
O poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Šumná na logistické a materiální zabezpečení kroužku mladých hasičů Šumná ve výši
40 000 Kč
O podání žádosti o dotaci z Úřadu práce na 1 pracovníka v rámci veřejně prospěšných prací na rok 2020
O podání žádosti o dotaci z JMK v rámci programu Podpora jednotek SDH obcí JMK
na rok 2020 na nákup věcného vybavení JSDH Šumná
O podání žádosti o dotaci z JMK v rámci Programu rozvoje venkova na rekonstrukci
sociálního zařízení obecního úřadu
O investiční záměr rekonstrukce tělocvičny základní školy, výstavby běžecké dráhy
a doskočiště a podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR
O nákup pozemků p.č. 102/4, 104, 105, 106/1 k.ú. Šumná
O smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. pro kabelové vedení
na parcele č. 286/14, 295
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O

zavedení finančního příspěvku za zpřístupnění k napojení na inženýrské sítě
ve výši 25 000 Kč za připojení na vodovodní řád a 25 000 Kč na kanalizační a splaškový řád

vzalo na vědomí:
O zprávu o kontrole finančního výboru provedené dne 27. 1. 2020
O výroční zprávu ZŠ a MŠ Šumná za rok 2019
odložilo:
O projednání návrhu smlouvy o poskytnutí dotace ZSO VAK Znojemsko na akci
„Zokruhování vodovodní sítě – Šumná – řad B3 – lokalita u trafostanice“

Zastupitelstvo obce Šumná na svém 2. zasedání
dne 22. 4. 2020
schválilo:
O výzvu a zadávací podmínky na zakázku „ZŠ Šumná – rekonstrukce tělocvičny“
a jmenování výběrové komise ve složení Petr Cejpek, Mgr. Petr Sklenář, Mgr. Tomáš Zezula a zaslání výzvy dodavatelům k předložení nabídek firmám INEX Moravské Budějovice, s.r.o., VIKO stavební a montážní s.r.o. Znojmo, Zdeněk Kounek,
Dančovice, ATLANTA a.s. Znojmo
O účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná za rok 2019 a přidělení
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 4 362,38 Kč do rezervního fondu organizace
O zařazení svého území do územní působnosti Místní akční skupiny Jemnicko,
o.p.s. na období 2021–2027
O poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Město Znojmo na spolufinancování terénních sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2020 ve výši 29 817 Kč
O poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro SRPŠ při ZŠ Šumná, o.s. na činnost a materiální vybavení kroužku Taekwon-Do ve výši 30 000 Kč
O smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění
kabelového vedení na parcele č. 113/1, 114
O smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění
kabelového vedení na parcele č. 237
O prominutí nájemného nebytových prostor z důvodu uzavření provozu – restaurace KD Šumná č.p. 149, obchod KD Šumná č.p. 149, nebytové prostory Šumná
č.p. 42
O rozpočtové opatření č. 1/2020

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2020
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
odvody za odnětí půdy
poplatek za užívání
veř.prostranství
správní poplatky

76 000
260 000
2 400 000
5 400 000
206 000
700 000
64 000
288 000
14 000
10 000
5 000
400 000

pronájem pozemků

46 800

sběr druhotných surovin

10 000

příjmy internet

52 800

příjmy základní škola

263 900

příjmy knihovna
příjmy rozhlas

1 300
1 300

příjmy inzerce zpravodaj

1 300

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
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Kč
2 800 000

83 700
122 000
25 000
90 000
5 000
142 300
4 000
85 000
2 100

Výdaje
těžba dřeva
místní komunikace
chodníky
dopravní obslužnost
vodovod
kanalizace
internet
ZŠ a MŠ
knihovna
kronika
kaplička
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
komunální služby
a územní rozvoj
svoz nebezpečných
odpadů
svoz komunálních
odpadů
svoz ostatních odpadů
péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň

Kč
7 000
380 000
100 000
31 900
1 705 000
850 000
65 500
3 152 000
77 000
10 000
10 000
51 000
35 000
578 000
85 000
40 000
70 000
100 000
342 000
4 000
99 000
314 000
63 000
700 000
1 608 100
15 000
556 400
100 000
142 000
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Srovnání nákladů za svoz odpadů v obci

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2020
příjmy z finančních operací
dotace ze státního rozpočtu
dotace ÚP prac. VPP doplatek
dotace sčítání lidu doplatek
Celkem příjmy
zapojení zůstatku běžného účtu
CELKEM

1 000
1 469 100
4 300
16 200
15 050 100
2 738 100
17 788 200

dům pro seniory
služby sociální péče
ochrana obyvatelstva
požární ochrana
zastupitelstvo obce
služby peněžních ústavů
činnost místní správy
ostatní finanční operace
Celkem výdaje

220 000
41 900
20 000
1 222 700
1 100 800
15 000
3 482 000
394 900
17 788 200

NÁKLADY
komunální odpad - popelnice

O

O

O

Poplatek ze psů
100,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za druhého a každého dalšího psa
ŽÁDÁME OBČANY, ABY UPŘEDNOSTNILI PLATBU NA BANKOVNÍ ÚČET OBCE
ŠUMNÁ, číslo účtu: 182-1583412369/0800, variabilní symbol: číslo popisné

49 883,00

plasty - kontejnery

33 994,00

41 093,00

76 483

90 976

bioodpad - popelnice

33 352,00

40 266,00

bioodpad - kontejnery

48 382,00

41 304,00

81 734

81 570

papír - kontejnery

6 974,00

6 974,00

sklo - kontejnery

4 554,00

4 554,00

kov - kontejner

3 726,00

3 726,00

4 643,00

9 002,00

velkoobjemový odpad

35 903,00

30 686,00

Celkem

553 197,00

578 266,00

místní poplatek svoz odpadů

287 297,00

287 831,00

příspěvek EKO-KOM za třídění

80 904,00

86 622,00

sběr železa

17 675,00

10 084,00

385 876,00

384 537,00

PŘÍJMY

Celkem

Hospodaření obce Šumná za rok 2019
Schválený rozpočet : příjmy
19 603 400 Kč
výdaje
23 900 400 Kč
financování 4 300 000 Kč (zapojení zůstatku běžného účtu).
Rozpočtovými opatřeními během roku 2019 byl rozpočet příjmů navýšen
na 26 430 300 Kč, rozpočet výdajů na 30 730 300 Kč a financování přijetí krátkodobého úvěru 6 200 000 Kč a splátka úvěru 6 200 000 Kč.
PŘÍJMY CELKEM 27 763 551 Kč, z toho:

¤Daňové příjmy 12 805 785 Kč (ve srov. s r. 2018 byly o 1 473 396 Kč vyšší)
O
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350 778,00

42 489,00

nebezpečný odpad

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020
Poplatek za likvidaci odpadů
450,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Šumná
450,- Kč za chatu, chalupu nebo rekreační objekt
poplatek je možno uhradit ve dvou splátkách:
I. splátka do 31. 3. 2020
II. splátka do 30. 9. 2020

339 180,00

celkem bioodpad

Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH Šumná
z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora JSDH obcí JMK
požadovaná výše dotace 200 000 Kč
Rekonstrukce sociálního zařízení obecního úřadu
z rozpočtu Jihomoravského kraje Program rozvoje venkova na rok 2020
požadovaná výše dotace 180 000 Kč
ZŠ Šumná – rekonstrukce tělocvičny
z rozpočtu Ministerstva financí ČR
možná výše dotace 90 % uznatelných nákladů akce

rok 2019

plasty - popelnice
celkem plasty

Podané žádosti o dotace na rok 2020

rok 2018

podíl výnosů daní ze státního rozpočtu 12 025 106 Kč (ve srov. s r. 2018 vyšší
o 1 254 827 Kč)
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O

místní poplatky a správní poplatky 780 679 Kč (ve srov. s r. 2018 vyšší o 218 569 Kč)

¤Nedaňové příjmy 1 377 960 Kč (ve srov. s r. 2018 o 326 389 Kč vyšší)

(příjmy z pronájmu pozemků, pronájmů bytů a nebytových prostor, příjmy z poskytování služeb a přefakturací, úplaty za zřízení věcných břemen na pozemcích
obce)

¤Dotace 13 579 806 Kč (ve srov. s r. 2018 vyšší o 8 571 371 Kč)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

dotace na výkon státní správy
dotace MMR na odborné učebny ZŠ
dotace SFDI na bezbariérové chodníky
dotace MMR na opravu místní komunikace
dotace JMK PRV na opravu místní komunikace
dotace JMK na vybavení jednotky SDH
dotace na volby do Evropského parlamentu
dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů
dotace MV na zabezpečení akceschopnosti JSDH
dotace ÚP na pracovníky VPP
dotace obce Horní Břečkov na provoz MŠ H. Břečkov
průtoková dotace MŠMT projekt šablony ZŠ a MŠ

1 495 900 Kč
5 580 106 Kč
3 279 424 Kč
1 058 579 Kč
300 000 Kč
180 000 Kč
29 000 Kč
13 230 Kč
37 959 Kč
130 162 Kč
240 913 Kč
1 234 533 Kč

Obec v r. 2019 čerpala krátkodobý úvěr od České spořitelny na předfinancování projektu Odborné učebny ZŠ ve výši 6 200 000 Kč, úvěr byl v r. 2019 splacen v plné výši.
Zůstatek na běžném účtu obce k 31. 12. 2019 činil 7 802 590 Kč.

Zprávy z evidence obyvatel a matriky za rok 2019
Počet obyvatel k 31. 12. 2019
Počet uzavřených sňatků v našem matričním obvodu
Počet narozených dětí
Počet úmrtí
Počet přihlášených občanů
Počet odhlášených občanů

620
10
1
6
12
10

V roce 2019 nás opustili:
pan Miroslav Musil, pan Vladimír Kotačka, pan František Špaček,
paní Milada Vrbová, pan Metoděj Peroutka, pan František Koubek.

Za OÚ Miroslava Dvořáková, Bc. Jitka Auerová

VÝDAJE CELKEM 25 257 767 Kč, z toho:

¤Běžné výdaje 13 960 647 Kč (ve srov. s r. 2018 vyšší o 4 818 759 Kč)

(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)

Na navýšení běžných výdajů se významně podílely tyto akce:
O oprava místní komunikace
O odborné učebny ZŠ neinvestiční část
O převod průtokové dotace projektu Šablony pro ZŠ

1 728 354 Kč
2 063 624 Kč
1 234 533 Kč

¤Investiční výdaje 11 297 120 Kč (ve srov. s r. 2018 nižší o 1 025 774 Kč)
O
O
O
O
O
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odborné učebny ZŠ investiční část
bezbariérové chodníky
nákup pozemku
stavba nadzemního hydrantu
projekt rekonstrukce komunikace a chodníků

5 676 522 Kč
4 792 994 Kč
469 840 Kč
71 000 Kč
233 015 Kč

Poděkování
Vyhlášení nouzového stavu v březnu bylo pro nás všechny něčím zcela novým,
nevídaným nebo dokonce i nepochopitelným, zkrátka něčím, co zasáhlo každého
z nás, každou rodinu, organizaci, firmu či úřad. Každý se s touto situací musel nějak
vyrovnat a sžít se s ní, musel reagovat na nová striktní nařízení vlády, která bylo
nutno bez prodlení začít dodržovat. I pro naši obec to stejně jako pro všechny obce
v České republice znamenalo nemalé změny a řadu komplikací.
Základní škola byla ze dne na den uzavřena. V kompetenci zřizovatele, tedy obce,
bylo také uzavření mateřské školy. Po zralém uvážení bylo přistoupeno i k tomuto kroku a mateřská škola byla rovněž uzavřena. Úřední hodiny obecního úřadu
pro veřejnost byly výrazně omezeny, jednání zastupitelů nebyla možná. Pošta či
prodejna potravin byla v provozu podle přísně stanovených hygienických a bezpečnostních pravidel. Ordinace lékařů musely být uzavřeny pro nedostatek ochranných prostředků. Ochranné prostředky, zejména dezinfekce a roušky, chyběly všude a všem. Ze dne na den se stalo povinností nosit všude na veřejnosti roušky a pro
někoho se tato skutečnost stala neřešitelným problémem. Okamžitě se projevila
solidarita a spolupráce našich spoluobčanů. Zručné ženy (ale víme také o mužích,
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kteří se zapojili) zasedly za šicí stroje a šily roušky ze všeho, z čeho jen to bylo možné. Jiní nabídli materiál nebo se podíleli na distribuci roušek.
Významná pomoc přišla od našeho bývalého spoluobčana pana Stanislava Peřinky, který několik let se svou rodinou bydlel na Šumné. Díky své profesi má přístup
k materiálu, který je vhodný na šití roušek. Aniž by byl osloven, zcela na základě své
dobré vůle, zdarma, osobně přivezl nastříhaný materiál na roušky, které bylo nutné
jen sešít. Na řadu přišly již zmiňované dobrovolnice, opět zasedly za své stroje a sešily bez mála dva tisíce roušek, které posléze byly rozneseny všem našim spoluobčanům. Pan Peřinka ovšem nebyl jediný, který věnoval materiál na šití roušek. Dalším
dárcem je pan Zbyněk Koriťák. Materiál, který obci dodal, bude využit na ochranné
filtry do roušek. Řada spoluobčanů zase nabídla svoji pomoc při obstarávání nákupů a dalších potřebných věcí zejména seniorům. Tato situace, která nás znenadání
zasáhla a uvrhla nás na dlouhou dobu do karantény a s ní spojené izolace nás donutila přemýšlet a více si vážit toho, co máme a nebrat vše s naprostou samozřejmostí.
Dnes už víme, že stačí jen málo a vše se může změnit.
Děkuji touto cestou všem nezištným dárcům a všem občanům, kteří se jakýmkoli
způsobem zapojili a ochotně pomáhali. Je dobré vědět, že solidarita a ochota pomáhat není našim spoluobčanům cizí.
Petr Cejpek, starosta

Informace o činnosti místní knihovny
Letošního roku se do knihovny přihlásilo 41 čtenářů, z toho 12 dětí. V únoru jsme
dovezli nové knihy z Městské knihovny Znojmo. Krátce na to vypukla koronavirová
pandemie. Kvůli možné nákrese byly uzavřeny školy, školky, úřady i kulturní a sportovní centra – každý z nás to prožívá na vlastní kůži a každý si přeje, aby ta nepříjemná doba už byla za námi a mohli jsme žít jako dřív.
Tak jsem se rozhodla napsat takovou malou retro vzpomínku na minulost šumenské knihovny. Její vedení jsem převzala v roce 1994 od pana Milana Šnajdara,
který právě nastoupil jako ředitel do nově otevřeného Domu dětí a mládeže a tato
činnost mu zabrala veškerý volný čas. Knihovna byla tehdy umístěna v kulturním
domě, tam, kde teď je stavební úřad. Byla to veliká místnost určená přímo pro účely
knihovny, ale využívaná vlastně jen jedenkrát týdně. Pro nově vzniklý stavební úřad
tak knihovna musela uvolnit své místo (dá se říci, že hmota zvítězila nad duchem.)
Knihovna se přestěhovala do urychleně vyklizeného skladu zrušené civilní obrany.
Byla to úzká místnost s jedním oknem zatřeným černou barvou, nevešla se tam už
ani jedna židle navíc. Dnes už jen pamětníci vědí, kde to bylo – nynější kancelář
pana starosty. Bylo to pouze provizorní řešení a dále se hledaly vhodné prostory.
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Nakonec byla pro potřeby knihovny uvolněna jedna nevyužitá učebna ve škole
a tam je knihovna dodnes. Výhodou je, že má svůj vlastní vchod, malou chodbičku
na odložení kabátů a záchod. V knihovně jsme zřídili hrací koutek pro malé děti
a vešel se tam i stůl a židle na posezení pro dospělé. Máme i dva počítače napojené
na internet a před čtyřmi lety jsme knihovnu zdigitalizovali, takže čtenář si může
z pohodlí svého domova zjistit, jestli knihu, o kterou má zájem, v knihovně máme.
Otevírací doba je vždy ve čtvrtek od 16:30 do 19:00 hodin.
Málokdo ví, že knihovna musí mít podle zákona určité parametry. Podle počtu
obyvatel obce je určená plocha i počet studijních míst (počet židlí), což ovšem splňuje málokterá knihovna v okrese, ta naše také ne.
V současné době počty čtenářů klesají a není divu. V dnešní době internetu si
informace každý občan obstará i jinak než čtením knih, je to mnohem pohodlnější
a rychlejší. Obsahy knih, charakteristiky hlavních postav či životopisy spisovatelů si
každý student najde jedním kliknutím. Jen ten prožitek ze čtení, rozvíjení slovní zásoby a vlastní fantazie se někam vytrácí. Doufám, že i po skončení nouzového stavu mi
zůstanou čtenáři věrní. Těším se na to, až se činnost knihovny obnoví. Všem občanům
obce přeji hezké jaro, pevné zdraví a brzké ukončení tohoto rouškového období.
Marie Kosmáková, knihovnice

Ze života dobrovolných hasičů
AED - Automatizovaný externí deﬁbrilátor
Tento přístroj je nejnovějším přírůstkem do skupiny vybavení určených k záchraně lidských životů, jenž naše jednotka vlastní. Jak mnozí z vás tuší, jedná se o přístroj
určený pro první pomoc při srdeční zástavě.
V minulých letech jsme se rozhodli více zaměřovat na znalosti členů zásahové
jednotky v oblasti první pomoci, kde jsme absolvovali výcviky a školení ve středisku
v Tišnově, či přímo u nás v hasičárně. Na základě nově nabytých znalostí a vědomostí jsme se rozhodli pořídit vybavení určené pro první pomoc. Tím prvním byl
záchranářský batoh se základním vybavením pro první pomoc. V roce 2019 jsme
zažádali společnost Agrofert, která poskytuje dotace jednotkám SDH v celé České
republice o dotaci na pořízení AED. Ještě v témže roce jsme obdrželi dotaci ve výši
40 000 Kč, obec nám přispěla částkou 10 000 Kč, z vlastních zdrojů jsme přidali
11 000 Kč a mohli jsme pořídit AED v hodnotě 61 tis. Kč.
Dále jsme pořídili druhý záchranářský batoh s kyslíkovou terapií.
Příslušníci naší výjezdové jednotky prošli během roku 2019 několika kurzy a výcviky zaměřujícími se na první pomoc a začátkem roku 2020 speciálním kurzem
na užití AED. Od 1. března je naše jednotka zařazena a předurčena k zásahům při
podezření na srdeční kolaps, nebo jako asistence na vyžádání příslušníků zdravotní
záchranné služby.
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Zpráva o výjezdech jednotky SDH Šumná za rok 2020
V letošním roce jednotka požární ochrany Šumná absolvovala následující výjezdy:
4. 2.
4. 2.
10. 2.
19. 3.
3. 4.
9. 5.
11. 5.

09:25
13:45
16:40
21:09
11:34
05:56
18:00

Štítary 745 – technická pomoc, strom přes vozovku, plážská cesta
Štítary – technická pomoc, strom vývrať u vozovky, směr Zálesí
Blížkovice – technická pomoc, strom přes cestu
Šumná 95 – požár podkroví a střechy RD
Onšov 83 – požár kůlny v chatové oblasti Švýcarské zátoky
Citonice 146 – zdravotní pomoc, resuscitace osoby, AED
Čížov 175 – požár stodoly

Rád bych touto formou jménem celé jednotky dobrovolných hasičů poděkoval
panu Zdeňku Vejtasovi, který se i přes svůj pokročilý věk stal členem zásahové jednotky. Coby řidič cisternové automobilové stříkačky vyráží především v dopoledních hodinách k zásahům. Je to pro nás velká pomoc, neboť v dopoledních hodinách je většina strojníků v zaměstnání.
Za JPO Šumná Marek Cihlář

Z naší školy
Možná se ptáte, proč musí mít dobrovolní hasiči takový přístroj, když je v obci
Šumná stanice rychlé záchranné služby. Odpověď je však prostá. Ne vždy musí být
daná sanita k dispozici a čas dojezdu sanity z jiné stanice ZZS může být neúprosný.
V případě záchrany pacienta se zástavou srdce jde o vteřiny a rychlá pomoc, třeba
i laické veřejnosti, může zachránit život.
Za zmínku stojí nedávný tragický požár v naší obci, dne 19. března 2020. Zde se
ukázala soudržnost a ochota pomoci člověku v nouzi nejenom ze strany členů dobrovolných hasičů, ale i místních občanů, kteří neváhali přispěchat na pomoc.

Plány dalšího rozvoje JSDH
V horizontu dvou let máme v plánu vybavit výjezdová vozidla tablety se speciálním programem GINA. Ten slouží pro usnadnění komunikace mezi zasahující jednotkou, operačním důstojníkem v Brně a ostatními jednotkami, které byly vyslány
na místo události. Je rovněž vybaven mapami pro snadné nalezení místa události
a zároveň vysílá v reálném čase pozici všech zúčastněných vozidel. Pro větší bezpečnost zasahujících hasičů bychom rádi vyměnili několik dosluhujících dýchacích
přístrojů za nové. Realizace těchto plánu je však závislá na získání potřebných finančních prostředků a hlavně na podpoře obce jako zřizovatele zásahové jednotky.

12

Škola osiřela!
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se od středy 11. 3.
2020 uzavírají až do odvolání všechny základní školy. Toto oznámení jsem v úterý
10. 3. psal na webové stránky. Nevídaná věc! Co se bude dít dál? Byl jsem zaskočený
a plný obav. Škola osiřela! Bez žáků, bez učitelů, jenom ředitel a školník. Všude hrobové ticho a klid…

Práce pokračuje!
Za pár dnů se ukázalo, že se žáci do školních lavic
jen tak nevrátí. Začalo hledání cest, jak komunikovat.
Začátky byly nelehké. Během prvních čtrnácti dnů
jsme zjistili, že to půjde. Bakaláři, skype, email, messenger a další nástroje umožnily online výuku. Více
jak devadesát procent žáků naší školy se zapojilo
do tohoto způsobu vzdělávání. Rovněž pedagogická
rada proběhla úspěšně pomocí videokonference.
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Společně s rodiči předškoláků se uskutečnil zápis do první třídy. Proběhl bez
osobní účasti dětí a rodičů ve škole. Pomocí webové aplikace se přihlásilo 21 nových
prvňáčků. V současné době dostávají rodiče informace o výsledku zápisu.
Od 2. května probíhá podobně zápis do mateřských školek v Horním Břečkově
a Šumné. Výsledky budeme znát koncem května.
V průběhu března byl rovněž zřizovatelem podán na MF projekt modernizace tělocvičny v hodnotě více jak 3 000 000 Kč.
V posledních dnech byla zásluhou
pana školníka a dalších zaměstnanců
dokončena výměna dřevěného oplocení v MŠ Šumná!
Probíhá průběžný úklid, dezinfekce
a údržba jednotlivých prostor.

Život se vrací!
11. 5. 2020 se do školy vrací první žáci! Naši deváťáci. Připravují se na příjímací zkoušky a opakují si třikrát
v týdnu český jazyk, matematiku, angličtinu a němčinu. Nemají to jednoduché. Přichází v rouškách, sedí
po jednom v lavici, musí dodržovat přísná hygienická
pravidla. Do školy se však těší!
Nezůstanou však dlouho sami. Od 25. 5. bude obnoveno vzdělávání žáků prvního stupně, otevře se
školní družina, školní kuchyně a mateřské školy. Přestože účast je dobrovolná, věřím, že na školu i školku se
všichni těší a přijdou v hojném počtu!

Ze Sportovního klubu
Z tradičních akcí
O
O

1. leden
29. leden – 2. únor

novoroční vycházka
lyžovačka v Karlově pod Pradědem

Šumenští na horách
Letos jsme si opět zopakovali lyžování v Karlově pod Pradědem. Tento skiareál se
nám zdá se stal osudným a my se tam rok co rok poctivě vracíme. A aby toho nebylo
málo, podařilo se nám letos zopakovat přesně stejný počet účastníků jako loni, tedy
57 osob. To je opravdu neskutečné číslo a jsem ráda, že se nám daří prastarý Zámeček takhle hezky zaplnit. Volných postelí zůstalo jen opravdu málo a některé jsme
museli mezi pokoji přesunout, abychom se poskládali tak, jak jsme potřebovali.
Zámeček navzdory svému názvu neskýtá žádné luxusní ubytování, nabízí spíše
kousek retra, návratů do časů školních výletů, lyžařských kurzů, tedy trochu spartanského, méně soukromí, více prostoru pro společné zážitky. A možná to je to,
proč se tam pořád a rádi vracíme.
Velkým plusem je i ta skutečnost, že bydlíme téměř u lyžařského vleku Myšák,
který je součástí celého komplexu Skiareálu Karlov. Na jeden skipas můžeme bez
problémů využívat všechny sjezdovky, které jsou vzájemně propojené.
Služby skiareálu se rok co rok zlepšují, čtyřsedačky jsou již standardem, některé
dokonce s bublinou, sjezdovky jsou upravené, řada z nich osvětlené pro noční lyžování, občerstvení výborné, a to nejdůležitější, sníh zatím také nechyběl. Opravdu
jsme měli to štěstí, že jsme při nástupu užili krásný přírodní sníh, během dalších dnů
ho ubývalo a až na konci pobytu, při odjezdu pršelo. Takže lyžování jsme si užili,
třebaže nemrzlo tak jak bychom si přáli, zato jsme si užili sluníčka, což nebývá vždy

A co my?
Mnohé jsme se naučili! Tím myslím nás všechny – žáky, rodiče i pedagogy. Posunuli jsme se dál. Věřím, že celou řadu dovedností a postupů budeme vhodně využívat i nadále.
Děkuji rodičům, za jejich čas a nasazení – děti vám to jistě vrátí!
Děkuji pedagogům, nikdo vás na podobnou situaci nepřipravil – přesto jste ji
úspěšně zvládli!
Děkuji i všem pracovitým žákům!
Přeji vám všem pevné zdraví a optimismus!
Richard Nekula, ředitel ZŠ a MŠ Šumná
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obvyklé. Zkrátka něco za něco. Dlužno poděkovat za technický sníh, který na svahu
drží navzdory vyšším teplotám.
Nepříjemností letošního pobytu byl nešťastný pád jednoho z účastníků a vykloubené rameno, které si vyžádalo zásah záchranné služby a jednodenní pobyt
v nemocnici. I to se na horách bohužel stává, opatrnosti není nikdy dost. Do příští
lyžovačky už bude zraněný dávno fit a doufám, že nebude chybět.
Myslím, že jsme si všichni toho času na horách užili. Jeseníky jsou opravdu krásné hory a stojí za to je navštívit. Byli mezi námi i nelyžaři, kteří podnikali vycházky
po blízkém okolí a větší skupinka účastníků si vyšlápla i na Praděd, nejvyšší vrchol
Jeseníků o výšce 1491 m, pátou nejvyšší horu Česka. Panuje zde nejdrsnější podnebí, průměrná teplota nepřevyšuje 1 °C. Na vlastní kůži si tyto drsné podmínky mohli
ověřit, televizní vysílač s rozhlednou byl ponořen v husté mlze, viditelnost byla minimální. Jsem si však jistá, že výstupu nelitovali.
Máme všichni na co vzpomínat a můžeme se zase těšit na příští rok.

Pohybem ke zdraví
Wikipedie říká: Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost či jiné vlastnosti, nebo složení.
Existuje řada různých druhů pohybů, ať už fyzikálních, chemických či biologických.
Pohyb člověka se řadí mezi pohyby biologické, jež zahrnují změny živé hmoty. Je
to schopnost člověka pohybovat se v prostoru pomocí svalové činnosti. Je zajištěna
pomocí lokomočního systému, který je podsystémem pohybového systému, který zajišťuje a řídí aktivní přemístění živého organismu v daném prostoru a čase. U dospělého
člověka dominují v zajištění lokomoce dolní končetiny – bipedální lokomoce. Tak to je
jen kratičký výběr z odborného pojednání o pohybu. Všichni víme, že se mu věnuje
řada vědních disciplin, jednoznačně z toho tedy vyplývá jeho důležitost.
Pohyb je běžnou součástí života člověka, zcela samozřejmou a přirozenou. Již ten
nejmenší, právě narozený človíček se hýbe a jeho pohyby jsou s každým měsícem koordinovanější a spějí ke schopnosti lézt, chodit, běhat. Je v zájmu každého jedince tyto
schopnosti rozvíjet, zlepšovat, pěstovat po celý život a udržet si potřebnou kondici až
do vysokého věku. Jakákoli změna schopnosti, jakékoli omezení pohybu je pro jedince
handicapem, který musí složitě překonávat. Teprve člověk s nějakým pohybovým omezením si naplno uvědomí důležitost a vzácnost tak zdánlivě obyčejných schopností.
Využívejme tedy svých pohybových schopností naplno, věnujme pravidelně čas pohybu. A je jedno co budeme dělat, jestli chodit, běhat, plavat, jezdit na kole, či jinak
sportovat. Důležité je se hýbat, být aktivní, nesedět jen doma u televize. Prospěje to
našemu zdraví, fyzické i té duševní stránce. Velice často je právě pohyb kolektivní záležitostí a je to výborný prostředek komunikace pro lidi, kteří nechtějí být sami, kteří
potřebují společnost. Pokud něco podnikáme společně, je určitá pravidelnost motivací
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Z novoroční vycházky
k tomu, abychom překonali sami sebe, svoje pohodlí, lenost, abychom se přinutili se
obléct a vyjít ven ve smluvený čas. S přibývajícím věkem člověk přirozeně vyhledává
čas pro odpočinek, trochu toho lenošení, a pokud se přidají i zdravotní neduhy, dá to
čím dál víc práce se k něčemu přinutit.
Proto je hezké vidět na pravidelných vycházkách s hůlkami skupinky šumenských
seniorek. Projít se v lese, na čerstvém vzduchu, udělat něco pro svoje zdraví, popovídat
si při tom s kamarády, to je přece příjemně strávený čas. Jiná parta seniorů zase podniká výlety po bližším či vzdáleném okolí na elektrokolech. Řada lidí věnuje svůj čas práci
na zahradě nebo pravidelným procházkám s pejskem. Každý si zkrátka hledá svoji cestičku, aby se udržel co nejdéle ve výborné kondici. Důležité ale je, že aktivní pohyb není
jen výsadou mladých, že se v různých podobách stává neodmyslitelnou součástí života
každé generace. Ze statistik víme, že průměrný věk mužů a žen se neustále zvyšuje
a aktivní životní styl je jedním z faktorů, který to výrazně ovlivňuje. Věnujme se proto
pohybovým aktivitám, třeba jen tím nejjednodušším způsobem, pravidelnou chůzí.
Ing. Dáša Cihlářová

Z farnosti
První pátky na Šumné
Už od svěcení kostela na Šumné, zde bývají každý první pátek od října do června bohoslužby nejen pro mládež vranovského děkanství. Začínají nyní v 19 hodin.
V posledních letech bývají obětované na úmysl za nenarozené děti. Co si pod tím
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představit? Modlíme se za děti, které byly počaté, aby se mohly narodit jako zdravé
a chtěné. I za ty, kterým hrozí, že by je jejich mámy mohly usmrtit skrze interrupci.
Ale je to i za ty, které byly usmrceny, aby jejich nesmrtelné duše mohly přijít do života věčného a Boží radosti. Do tohoto úmyslu také spadá i vzpomínka na rodiče,
aby nenarozený život chránili, ale i na ty rodiče a lékaře, kteří život těchto bezbranných stvoření zničili, aby svého hříchu litovali a dělali za něj pokání. Na tento úmysl
bývají bohoslužby i na mnoha dalších místech v naší zemi. V přehledu, který bývá
na internetu zveřejňován, naleznete i tyto bohoslužby na Šumné (hnutiprozivot.cz/
modlitby-za-nejmensi).
Na tuto mši svatou přicházejí mládežníci nejen ze Šumné, ale i z okolí, ale protože
v názvu je „nejen“ pro mládež, bývají zde i lidé, o kterých lze říci, že jsou mladí duchem, i když už více pamatují.
Při kázáních na těchto bohoslužbách bývají probírány zkratky pro duchovní život. Jedná se o zkratky z několika písmen, na které si mladí (a možná nejen oni),
mají v různých chvílích vzpomenout a v jejich světle se pak rozhodovat. Uvedu 3
pro ilustraci:
KNA – Kristus nevyměnil apoštoly. Jistě všichni dobře víme, že Ježíšových dvanáct apoštolů mu nedělalo vždy radost, ale naopak byly tam mnohé chvíle opačné.
Asi tak, jak to máme my všichni v běžném životě. Jak mi kdysi řekla jedna paní a to
seděla vedle svého muže: „My dva jsme vlastně ideální pár, nebýt toho manžela.“
Kristus své apoštoly nevyměnil, ale dokázal je přijmout se vším všudy a právě díky
tomu dokázali oni pak přijmout mnoho svých slabostí a pracovat na nich. Tak ani
my nemáme vyměňovat své nejbližší, ale trpělivě je přijímat se vším všudy – KNA.
Další zkratka OSP – mnohým se hned vybaví okresní stavební podnik, ale v tomto
případě jde o návod: Opásej se pokorou – to se hodí pro jakékoli jednání s lidmi.
Kdykoli totiž přicházíme k našim bližním, vždy je větší šance, že se s nimi dobře
dohodneme, když jdeme s pokorou. Naopak postoj naší pýchy a důležitosti, může
vše pokazit. Tedy OSP.
A jako třetí vzorek zkratek probíraných při těchto mší svatých nejen pro mládež
zmíním zkratku DMJ - dobře maskovaný Ježíš. V Bibli o sobě Ježíš říká, že se ztotožňuje s tím, kdo byl hladový, žíznivý ve vězení, zkrátka ztotožňuje se s každým, kdo se
nám svým způsobem jeví jako přítěž. Pokud s tím člověkem zacházíme bez tohoto
vědomí, pak je možné, že mu snadno dáme najevo, jak ho nemusíme a že je pro
nás na přítěž. Naopak, když rozpoznáme, že za tímto člověkem máme vidět Ježíše
a takto s ním jednáme, sbíráme tím body pro nebe. Ještě existuje zkratka VDMJ – ta
znamená velmi dobře maskovaný Ježíš, to snad ani nemusím říkat, koho se to týká
– těch, u kterých se nám tak říkajíc otevírá kudla v kapse. S dětmi říkáme v jednom
hesle: Copak ty to nevíš? V bližním skryt je Ježíš.
A tak i vy zkuste využít tyto zkratky, nebo přijďte, až skončí doba nouze na tyto
bohoslužby, a nebo se alespoň v duchu k těmto úmyslům občas připojte.
P. Marek Dunda

18

Z akcí Šum-šumu
Mikulášská nadílka s Andělskou poštou
Svatého Mikuláše všichni známe a máme ho nejvíce spojeného s adventním obdobím, kdy se svou čertovskou družinou a anděli obchází vesnici od vesnice, město
od města a sleduje, jak jsme na tom, zda jsou naše duše čisté nebo čertík k hříchu
svede…
I do naší obce na sklonku loňského roku Mikuláš se svou družinou zavítal. U kostela si čerti rozložili svoje mobilní peklo, nechyběla váha na převažování hříšníků,
ohniště s kotlíkem a také nezbytný stánek s něčím dobrým na zahřátí.
Andělé nezůstali pozadu, vyslali k nám na Šumnou posla a zřídili speciální poštovní úřad. Odtud bylo možné odeslat dopisy s přáníčky a obrázky přímo do rukou
Ježíška. Zájemců o služby této andělské pošty bylo opravdu mnoho a andělský pošťák měl plné ruce práce.
Všechny děti byly velice statečné a odvážné, když předstoupily před Mikuláše se
svými básničkami, písničkami, pěkně odpovídaly na Mikulášovy otázky a odměnou
jim za to bylo pohlazení od Mikuláše a balíček plný dobrot.
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Za velkým plátnem se odehrál vánoční den klasické rodiny, který byl zakončen
dojemným příběhem, kdy se narodil Ježíšek.
Stejně jako loni byl připravený vánoční jarmark, kde byly za symbolickou cenu
k prodeji svíčky, ozdobičky na stromeček, drobné dárečky a podobně, které členové
Šum-Šum vlastnoručně vyrobili.

Vánoční příběh
Příběh o narození Ježíška v nejrůznějších podobách a obdobách známe již
od nepaměti. V každé domácnosti se dodržuje nějaký vánoční zvyk či tradice, která
se předává z generace po generaci.I letošní adventní období na Šumné bylo obohaceno vystoupením Šum-Šumáků, ale tentokrát v netradiční podobně, a to jako
stínohra.

Masopust 2020
Jednou z již očekávaných tradic na Šumné je Masopust. Letos byl naplánován
na specifické datum, které se opakuje pouze jednou za čtyři roky, a to na 29. 2. 2020.
Také tento rok se sešlo více než 30 maškar, které za doprovodu koňského spřežení od rána do večera procházely naší obcí a klepaly či zvonily na každé dveře či vrata
dům od domu, aby popřály zdraví a hojnost a také radost našim spoluobčanům.
V pozdních odpoledních hodinách proběhlo poslední rozloučení s Basou Masopustovou Šumenskou a všechny hříchy spolykaly plameny ohně, abychom opět
s čistým štítem mohli zahájit pokojný život v naší vesničce.
Zcela zaslouženě jsme pak všichni zahnali hlad výborným gulášem a zapili dobrým mokem.
Dobrá věc se podařila , lidé se sesedli u stolů, povídali si, zhodnotili všechno to
co bylo a plánovali, co bude…
Děkujeme všem za štědré příspěvky do kasiček. Opět se můžete těšit na další
tradiční společná setkání.
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Velikonoce
Velikonoce jsou jedním
z nejvýznamnějších křesťanských svátků v roce.
Samozřejmě, je doprovází
řada zvyklostí. Také letos
jsme se na Šumné dočkali
symbolu Velikonoc a takřka přes noc ozdobil náves
u kostela Skořápkovník
i s koledníkem.
Přes situaci, která panuje
po celém světě, se místní
kluci (i děvčata) nevzdali tradičního vyhrkávání
a vždy ve smluvený čas se
hrkalo v soukromí na zahradách a terasách.
Všem, kdo se zasloužili
o dodržování těchto tradic
patří velké díky!
Za ŠumŠum
Mgr. Lucie Stehlíková
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www.e
elektrowin.ccz

TŘIĎME TAKÉ ELEKTRO

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
V PRAXI!
60 %
železné kovy

26 %
plasty

4%
neželezné kovy
(hliník, měď)

2%
sklo
chladicí
medium a olej
a jiné škodlivé
látky

2%

6%
nevyužitelné
součásti

JSME VAŠÍM SPOLEHLIVÝM
A STABILNÍM PARTNEREM!
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Šumenský
zpravodaj
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