Šumenský zpravodaj
Vydala obec Šumná v prosinci 2020. Pro obyvatele obce ZDARMA.

Jako by se zemď na chvíli zastavila a zhluboka se nadechla
pĢed plískanicemi, deštďm i zimou. Jakoby nám ještď chtďla
ukázat teplo barev, všechny jejich odstíny, než vše obarví
na bílo. Jakoby nám chtďla pĢipomenout, že konec vždy
znamená nový zaĀátek.

2/2020

Úvodem

Nový rybník

Prostřední
rybník

Šimperák
(Vlkov)

Minulé číslo zpravodaje jsem začínala titulkem „Jaro jaké neznáme“, uplynul půlrok a mohla bych začínat stejně, „Podzim jaký neznáme“. Co se mezi tím změnilo?
Prožili jsme relativně klidné léto s určitými omezeními hlavně v oblasti cestování.
Nelze říct, že bychom se vrátili k normálu, jen jsme si trochu vydechli a pocítili zase
určitou volnost a svobodu. Bohužel ne nadlouho. To, co odborníci na jaře předpokládali, že nás epidemie koronaviru na podzim znovu zasáhne a v mnohem větší
míře, to se bohužel stalo skutkem. Děti si sotva stačily zahřát školní lavice a od října
už se zase učí ze svých domovů, čím dál víc lidí využívá home office, na ulici se přes
„náhubky“ zase nepoznáváme. Většina obchodů je zavřená, hospody zejí prázdnotou, divadla, kina a koncertní sály stejně tak. Sport můžeme sledovat jen v televizi.
Smíme však chodit či běhat do přírody, s pejsky, ale nesmíme tak činit po jednadvacáté hodině. Každý se s touto situací musí nějak popasovat, smířit se s tím co
všechno není dovoleno a samozřejmě to plně respektovat, ať už se nám to líbí či ne.
Hlavně si však nenaříkat.
Docela hezky to vystihuje vtip, který jsem nedávno slyšela:
„Kolegové v práci si postesknou. Blbá doba a zase jsou na tom líp ženský. Zavřeli nám
hospody, na veřejnosti už nám taky nenalejou, nesmíme ani na fotbal a ženský si furt
klidně vaří, perou, žehlí … „
Je přece ještě hodně toho, co můžeme, jen si to musíme uvědomit a hledat. Zkuste si třeba udělat procházku k šumenským rybníkům, je tam tak hezky. Nový rybník
je krásně opravený a konečně plný vody. Dny se však rychle krátí, je brzy tma, blíží se
zima a my v tento čas trávíme mnohem více času doma. Je čas třeba na knížku, společenské hry, oblíbené filmy. Než se nadějeme, začne Advent, doba předvánoční,
a to je ten pravý čas na zastavení, zklidnění, uvědomění si těch pravých hodnot. Je
to ovšem také doba, kdy obvykle mnohem více času trávíme se svými příbuznými
a přáteli, navštěvujeme se navzájem. Musíme doufat, že během následujících týdnů
se situace zlepší a my si budeme moci užít předvánočního času v ulicích, společně
rozsvěcovat vánoční stromy, zahřát se punčem nebo svařákem, zazpívat si při tom
koledy. Jestli to bude možné to zatím nevíme. Jisté ovšem je, že nám nezbude nic
jiného, než se smířit s tím, že záludný koronavir tu bude natrvalo s námi a my se
podle toho budeme muset chovat. Vzít ho na vědomí, přistupovat k němu s respektem a nedávat mu zbytečnou příležitost k šíření. Záležet bude na každém z nás.
Brzy nás čeká postupné rozvolňování nastavených opatření. Buďme prosím k sobě
ohleduplní a dodržujme rozumná doporučení. Jedno moudro praví:
„Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale
v názoru, že ne všechno půjde špatně. “ Zkusme tedy býti optimisty.
Ing. Dáša Cihlářová
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Informace z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Šumná na svém 3. zasedání dne 29. 6. 2020
O

O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

schválilo:
závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, v souladu s ust. §17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2019, a to bez
výhrad
kompletní účetní závěrku obce Šumná za rok 2019, dle ustanovení §29, odst. 1,
vyhl. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek se schválením
účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky
včetně jeho rozdělení
záměr pronájmu nebytových prostor – garáže k bytu zdravotního střediska Šumná č.p. 42 na parcele č. 406 k. ú. Šumná
poskytnutí finančního daru pro Linku bezpečí, z. s., IČ 61383198 ve výši 2 000 Kč
poskytnutí finančního daru pro Oblastní charitu Znojmo, IČ 449902260 ve výši
10 000 Kč
rozpočtové opatření č. 3/2020
vzalo na vědomí:
zprávu o kontrole finančního výboru ze dne 8. 6. 2020
zprávu o kontrole kontrolního výboru ze dne 24. 6. 2020
ukončení pronájmu bytu zdravotního střediska Šumná č.p. 42 dohodou ke dni
30.6.2020 a podané žádosti o pronájem bytu
zpracování prováděcího projektu „Bydlení pro seniory v zahradě“, oslovení dodavatele Ing. Petr Andrš, AC-projekt Znojmo
rozpočtové opatření č. 2/2020 provedené starostou obce dne 10. 6. 2020

Zastupitelstvo obce Šumná na svém 4. zasedání dne 20. 7. 2020
O
O

O
O
O
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schválilo:
předurčenost JSDH Šumná k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách
vybraného dodavatele stanoveného hodnotící komisí na zakázku „ZŠ Šumná _
rekonstrukce tělocvičny“, pořadí uchazečů: 1. Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., cena
2 328 092 Kč bez DPH; 2. Jemnická Stavba, a.s., cena 2 457 096 Kč bez DPH
záměr demolice budovy bývalého hotelu dle zpracované dokumentace pro
ohlášení demolice stavby
dodavatele na zpracování prováděcího projektu „Bydlení pro seniory v zahradě“
Ing. Petr Andrš, Dobšická 12, 66902 Znojmo, cena 217 800 Kč
rozpočtové opatření č. 4/2020

vzalo na vědomí:
O informace z jednání s KORDIS JMK - pozemek parc. č. 528/15 komunikace u nádraží

Zastupitelstvo obce Šumná na svém 5. zasedání dne 14. 9. 2020
O
O
O
O
O
O
O
O

schválilo:
záměr rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Šumná a podání žádosti o dotaci na rok
2021
poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol Štítary na provozní a materiální
náklady související s činností TJ Sokol pro rok 2020 ve výši 40 000 Kč
rozpočtové opatření č. 6/2020
vzalo na vědomí:
výroční zprávu ZŠ a MŠ Šumná za školní rok 2019-2020
závěrečný účet Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska za rok 2019 schválený na valné hromadě dne 17. 6. 2020
závěrečný účet ZSO VAK Znojemsko za rok 2019 schválený na valné hromadě dne
24. 6. 2020
stav jednání o pozemku parc. č. 528/15 komunikace u nádraží
rozpočtové opatření č. 5/2020 provedené starostou obce dne 12. 8. 2020
Za OÚ Miroslava Dvořáková a Bc. Jitka Auerová

Vážení dříve narození spoluobčané,
současná epidemiologická situace nepřeje hromadným akcím, setkávání
a společně trávenému času. Dnes ani nevíme, jak se bude situace vyvíjet a co
bude či nebude povoleno. Tradiční setkání s vámi se letos bohužel neuskuteční.
Užijte si vánočního času v rodinném kruhu, spolu se svými nejbližšími. Přejeme
vám všem krásné svátky a hlavně pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce.
Zastupitelé obce

Ze života dobrovolných hasičů
Pravidelně vás na stránkách Šumenského zpravodaje seznamujeme s novinkami
a událostmi z činnosti jednotky dobrovolných hasičů v Šumné. Ani tentokrát to nebude jiné, protože je vždy o co se podělit.
Tento rok se do historie navždy zapíše jako rok nákazy virem Covid-19, jako rok
obecného ohrožení, zákazů, vládních nařízení i skandálů. Pro naši jednotku se stává
zlomovým. Ovšem trochu jinak, ne zásahem pandemie.
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V roce 2020 došlo k dohodě mezi členy jednotky sboru dobrovolných hasičů, zastupitelstvem obce Šumná a Krajským ředitelstvím HZS v Brně o tom, že SDH Šumná bude od roku 2021 předurčena k zásahům u dopravních nehod. Toto předurčení
vzniklo na základě naléhavého požadavku kraje na větší pokrytí našeho regionu
v oblasti pomoci u dopravních nehod. Pro členy jednotky to rozhodně nebude jednoduchý úkol účastnit se záchranných a vyprošťovacích prací při dopravních nehodách. K účasti v náročnému programu školení a výcviku se navzdory tomu přihlásila
drtivá většina z 25 členů výjezdové jednotky. Přesto, že k zařazení jednotky dojde
až v polovině roku 2021, zúčastnili jsme se již několika teoretických školení a jednoho celodenního kurzu v používání vyprošťovací techniky pod dozorem instruktorů
z HZS Znojmo. Začátkem nového roku obdržíme nové vyprošťovací vybavení značky Holmatro, na jehož pořízení se z velké části podílí Jihomoravský kraj. Díky programové podpoře jednotek dobrovolných hasičů, kterou poskytuje výše uvedená
firma, se podařilo pořídit technické vybavení za polovinu kupní ceny.
S novým vybavením jednotka absolvuje týdenní kurz ve výcvikovém středisku
v Tišnově. Poté bude zařazena do krajského poplachového plánu a my budeme připraveni vyrazit vždy tam, kde nás bude potřeba a sami, nebo s kolegy z HZS a ZZS
udělat vše pro pomoc potřebným a záchranu života.
V letošním roce jsme dále ve spolupráci s obcí Šumná pořídili vybavení pro likvidaci obtížného hmyzu. To jsme si už měli možnost vyzkoušet naostro, dvakrát jsme
likvidovali hmyz v naší obci a dvakrát ve Štítarech.
Naše jednotka se v létě na žádost povodí Moravy podílela na úklidu hráze Vranovské přehrady. Společně se znojemskými kolegy jsme pomocí několika vodních
proudů postupně očistili korunu hráze a všechny přepadové schody.
Byli jsme úspěšní i ve vyřizování žádostí o dotace na financování jednotky. Jen
pro připomenutí, z fondu Agrofert jsme pořídili automatický externí defibrilátor –
AED. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy poskytlo přes 66 tisíc na podporu
činnosti mladých hasičů, za které bylo pořízeno sportovní vybavení. Obec Šumná
poskytla sboru 40 tisíc na činnost mladých hasičů. Pro rok 2021 máme aktuálně podanou žádost u nově vzniklé Národní sportovní agentury pod záštitou MŠMT o 112
tisíc na vybavení a činnost mládeže a sportovních družstev. Opět budeme žádat
o dotaci z fondu Agrofert, za kterou plánujeme obnovit dýchací techniku. Pokud
situace dovolí, požádáme opět o podporu i Jihomoravský kraj.
Mladí hasiči, kterých je v Šumné přes čtyři desítky, se pod dohledem zaškolených
trenérů z řad členů naší jednotky účastní pravidelných tréninků a soutěží. Děti si
v požárním sportu našly velkého koníčka a jsme opravdu rádi, že jim můžeme prostřednictvím požárního sportu předat i mnoho cenných znalostí a vědomostí z oblasti první pomoci či požární ochrany. Nejdůležitější je však to, že mají chuť sportovat, učit se novým věcem a trávit společně volný čas.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem aktivním členům, kteří se rozhodli pomáhat druhým v nouzi, věnovat tomuto poslání svůj volný čas. Děkujeme všem
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za veškerou odvedenou práci na mimořádných událostech při výjezdech i v hasičárně. Přes veškeré bezpečnostní a ochranné vybavení, kterým disponujeme, riskují
mnohé. Proto je potřeba být opatrný, jednat s rozvahou, aby se vždy ve zdraví vrátili
domů. To platí pro všechny!
Přejeme všem pevné zdraví, mnoho štěstí a příjemné prožití blížících se vánočních svátků v klidu a pohodě, v kruhu svých nejbližších a přátel.
Za JPO a SDH Šumná
Lukáš Ferkovič, Marek Cihlář

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.
10. 6.
3. 7.
10. 7.

9:25
13:45
16:40
21:09
11:34
5:56
18:00
15:30
20:11
23:05

28. 7. 12:22
3. 8.
9. 8.
10. 8.
13. 8.
29. 8.
10. 10.
14. 10.
21. 10.

12:24
18:37
11:59
9:10
8:05
17:44
16:04
5:35

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
Šumná 26 – technická pomoc, zatopený sklep
Šumná 243 – likvidace sršního hnízda na půdě RD
Chvalatice – technická pomoc, strom přes cestu,
Chvalatická zátoka
Vranov nad Dyjí – ostatní pomoc, čištění hráze a přepadu
přehrady
Štítary 326 – technická pomoc, strom vývrať nad chatou, pláž
Vranovská Ves 124 – požár, lesní porost
Štítary 82 – likvidace vosího hnízda na půdě RD
Štítary 732 – likvidace sršního hnízda v chatě
Šumná 105 – likvidace sršního hnízda ve stromě
Vranovská Ves 72 – požár RD
Šumná 130 – technická pomoc, hrozící pád stromu na RD
Šumná 203 – technická pomoc, prasklé vodovodní potrubí,
teče do sklepa RD

Děkuji všem dobrovolným hasičům za jejich obětavost, nasazení, skvěle odvedenou práci a kázeň při zásahu.
Za JPO Šumná Marek Cihlář
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Mladí hasiči rozhodně nezaháleli
Letošní rok začal jako obvykle pravidelnými tréninky v tělocvičně naší základní
školy. Scházeli jsme se celý leden i únor. V březnu však přišlo něco, s čím nikdo nepočítal. Vládní opatření k pandemii Covid-19 přerušila naši činnost. Konečně na konci
června přišlo uvolňování a my začali trénovat požární útok na místním hřišti. V průběhu letních prázdnin se konala řada soutěží právě v požárním útoku. Přehled těch,
kterých jsme se zúčastnili, přinášíme zde:
12. červenec – Soutěž v PÚ, Vranov nad Dyjí
Mladší A – 8. místo
Mladší B – 4. místo
Starší A – 6. místo
Starší B – 10. místo
Dorost – 3. místo
Ze závodu v Šumné
26. červenec – Soutěž v PÚ, Skalice
Mladší – 7. místo
Starší – 10. místo
23. srpen – Soutěž v PÚ, Vranovská Ves
Mladší A – 3. místo
Mladší B – 1. místo

Starší A – 5. místo
Starší B – 1. místo
a tentýž den – Soutěž v PÚ v Citonicích
Mladší A – 7. místo
Mladší B – 4. místo
Starší A – 5. místo
Starší B – 7. místo
Dorost – 1. místo
29. srpen – Soutěž v PÚ, Mramotice
Starší – 2. místo
a tentýž den – Noční soutěž v PÚ, Únanov
Mladší A – 9. místo
Mladší B – 11. místo
Starší A - 12. místo
Starší B – 9. místo
5. září – Soutěž v PÚ, Jevišovice
Mladší – 4. místo
Starší – 7. místo

Na soutěži v Citonicích
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Poslední soutěží v požárním útoku byl Posvícenský mezigenerační rozstřel v Šumné
na lesním hřišti.
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A potom jsme začali trénovat na podzimní část Hry Plamen – Závod požárnické
všestrannosti a Štafetu požárních dvojic.
Soutěž se uskutečnila 3. října ve Slupu. Tam jsme bodovali následovně:
Mladší – celkově 11. místo z 15-ti zúčastněných družstev
Starší – celkově 12. místo z 23-ti zúčastněných družstev
Poté byla naše činnost opět přerušena zákazem trénování a sportování. Nezbývá
než doufat, že se zase brzy budeme moci pravidelně scházet a trénovat.
Rádi bychom tímto touto cestou poděkovali všem, kdo nám pomáhají na trénincích i závodech, kdo pro nás něco vyrábí – třeba báječný vozík na PS12 nebo překážky. Díky získané dotaci z MŠMT jsme pořídili potřebné vybavení. Poděkování patří
obci Šumná za dotaci, kterou jsme použili na výdaje, spojené s činností Mladých
hasičů.
Co říci závěrem? Přes všechna omezení se sezóna nakonec určitě vydařila a je
to vidět i na výsledcích. Soutěží nebylo mnoho, a tak v nich vždy byla velká konkurence. Ze všeho nejdůležitější je však to, že se děti rádi scházejí, že je nadšení pro
hasičský sport neopouští.
Díky všem za pomoc a podporu. Přejeme vám pevné zdraví.
Mgr. Tomáš Zezula

Od elektriﬁkace obce Šumná uplynulo už 90 let
Zásadním dokumentem pro rozvoj elektrifikace Československa byl zákon
438/1919 Sb. - Zákon ze dne 22. července 1919 o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.
Tímto zákonem byla přímo stanovena částka ve výši 75 mil K na období od roku
1919 do roku 1928 určená „na soustavnou elektrisaci v státě československém, která má za účel co možno nejdokonalejší využitkování všech přírodních zdrojů energie a hospodárné její rozvedení ve všeobecném zájmu“. Podniky pro výrobu nebo
dodávku elektrické energie pro všeobecnou potřebu (elektrické podniky) slouží-li
soustavné elektrisaci, může ministerstvo veřejných prací prohlásiti za všeužitečné.
S tím souvisela jednak možnost využití státních finančních prostředků pro výstavbu
zařízení pro výrobu elektrické energie a rozvodných sítí, ale i možnost „a) zřizovati
a udržovati vedení elektrická s příslušenstvím; b) zřizovati a udržovati stanice spojovací a transformační na veřejných i soukromých pozemcích.“
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Plánek vedení nízkého napětí z roku 1930
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Evidenční exemplář vedení nízkého napětí

Pokyn ke zpracování projektové dokumentace
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Pro elektrifikaci Jižní Moravy měla klíčový význam výstavba tepelné elektrárny
v Oslavanech a její zprovoznění v roce 1913 a následně zprovoznění hydroelektrárny
ve Vranově nad Dyjí a jejich propojení vedením 110 kV v délce 49 km. Dalším významným mezníkem byl vznik Západomoravských elektráren, akciové společnosti
v Brně jako všeužitečné společnosti v roce 1921.
Počátky elektrifikace obce Šumná spadají do roku 1929, kdy na základě jednání
s obcí Šumvald byl dne 16. 5. 1929 vydán pokyn ke zpracování projektové dokumentace pro elektrifikaci obce. Příprava proběhla bez jakýchkoli průtahů, protože
už dne 25.7.1930 bylo elektrické vedení převzato do provozu. V té době se nadzemní vedení stavěla prakticky výhradně na dřevěných stožárech zapuštěných přímo
do země, obvykle byly později přechody stožárů do země vyztuženy betonovými patkami. Na mechanicky exponovaných místech se používaly stožáry ocelové
příhradové Jeden z původních slouží do dnešní doby a je umístěn vpravo u silnice
směrem na Lesnou. Vedení vysokého napětí bylo provedeno ocelovými pozinkovanými vodiči, vedení nízkého napětí pak vodiči měděnými. U vjezdu do obce směrem od Lesné dodnes stojí po následných staveních opravách a výměně technolo-
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Protokol o připojení

gie původní věžová trafostanice z roku 1930. Tehdy byla vybavena transformátorem
25/50 kVA. Z plánku z roku 1930 je vidět dnes již neexistující vedení směrem ke dvoru Bažantnice i vedení pro hájenku za železniční tratí, po kterém až do roku 2018
zůstal na rohu ulice k nádraží příhradový stožár. Vedení bylo postupně rozšiřováno
podle požadavků zákazníků. Za povšimnutí stojí připojení mlýna a pily samostatným vývodem z trafostanice, jak dokládá stavební příkaz z 1.10.1935.
Jak v průběhu času rostla spotřeba elektrické energie, přestávalo vedení stačit
svou přenosovou schopností a i z důvodu mechanického opotřebení bylo v roce
1975 přikročeno k jeho celkové rekonstrukci. Nové vedení bylo provedeno v té době
standardně používanými hliníkovými vodiči s ocelovou duší převážně na betonových stožárech, přípojky k jednotlivým domům pak izolovaným závěsným kabelem.
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Další posilování elektrické
sítě proběhlo výstavbou
trafostanice v ulici ke škole
jako podmíněné investice pro výstavbu mateřské
školy v roce 1984 a výstavbou trafostanice u hřbitova v roce 1994 pro uspokojení poptávky zákazníků
po elektrickém vytápění.
Část venkovního vedení
slouží dodnes, ale doufejme, že to už nebude trvat
dlouho. Současný vlastník
elektrického vedení E.ON
Distribuce, a.s. uvolnil nemalé finanční prostředky
do obnovy zařízení a tak
v roce 2016 došlo ke kabelizaci nadzemního vedení
v ulici za bývalým textilem, v roce 2018 kabelizaci
vedení na návsi a kolem
silnice směrem na Štítary a v současné době je
schválena předprojektová
dokumentace na kabelizaci vedení ve zbývající části Stavební příkaz na připojení mlýna a pily
obce. Zároveň se zpracovává projektová dokumentace na kabelizaci nadzemního vedení vysokého napětí
vedoucího v trase od bývalé střelnice až za železniční trať u uhelných skladů, jejíž
součástí je i náhrada trafostanic u hřbitova a na ulici u školy za trafostanice kioskové. Plánované úpravy budou mít nepochybně pozitivní vliv na kvalitu dodávky
elektrické energie, omezí nutnost zásahů do stromoví v blízkosti vedení a v neposlední řadě výrazně zlepší vzhled obce. Že se to nepodaří tak rychle jako v roce 1930
je jisté, optimistický odhad předpokládá termín realizace v roce 2022. Velmi bude
záležet i na rychlosti a vstřícném jednání vlastníků dotčených nemovitostí ale i dotčených orgánů státní správy.
S použitím publikace Rozvoj energetiky jižní Moravy – Ing. Miroslav Kubín, DrSc. a archivních materiálů společnosti E.ON Distribuce, a.s. zpracoval Ing. Václav Hrubý
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Z naší školy
Rozlučka s deváťáky
Po jarní vlně pandemie se naštěstí situace uklidnila a žáci 9. ročníků se v červnu
mohli vrátit do lavic, aby se slavnostně rozloučili se základní školou a byli před zraky
všech pedagogů, rodičů, sourozenců i bývalých žáků pasováni panem ředitelem
na absolventy.
V minulém školním roce opustilo naši školu 14 žáků a my jim přejeme hodně
úspěchů jak při studiu na SŠ či OU, tak i v osobním životě.

Nový školní rok
S velkým očekáváním jsme se všichni, jak učitelé, tak žáci, ale také rodiče, těšili
na nový školní rok, kdy jsme věřili, že se vše vrátí do starých zaběhlých kolejí. V září
jsme prověřovali znalosti všech žáků a snažili se o to, aby se v rámci možností dohnalo to, co jsme v minulém školním roce nestihli probrat a řádně procvičit. Od října
již měla probíhat výuka dle osnov. Ale situace se opět zhoršila, přišla druhá vlna
pandemie koronaviru a dle nařízení vlády zůstali doma, odkázáni na distanční výuku nejdříve žáci druhého stupně a během týdne toto vládní nařízení začalo platit
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též pro žáky prvního stupně. Takřka z hodiny na hodinu k nám přicházely nová nařízení a my jsme na tuto situaci opět museli pružně reagovat.
Na rozdíl od situace na jaře, kdy distanční výuka pro žáky nebyla povinná, je
v této druhé vlně distanční výuka povinná. Znamená to, že my jako pedagogové,
připravujeme žákům studijní materiály, které jsou pak jistou formou všem přístupné. Dále podle daného pravidla musíme odučit určitý počet on-line hodin. Odučený
počet hodin záleží na tom, jestli se jedná o žáky prvního nebo druhé stupně a také
každý předmět má svou hodinovou dotaci.
Povinností žáků a zároveň jejich rodičů či zákonných zástupců, je spolupracovat
s vyučujícími tak, aby v rámci možností pokračoval vzdělávací proces co nejefektivněji.
Tato situace je opravdu nesmírně náročná pro všechny. Žákům se omezil vzdělávací proces na základní předměty, rodiče musí stíhat práci, domácnost a zároveň
dohlížet na své ratolesti, aby si plnily své školní povinnosti. My pedagogové zase
musíme upravit studijní materiály, které používáme při prezenční výuce tak, aby
byly vhodné pro distanční výuku.
To nemluvím o dalším úskalí, které distanční výuku často komplikuje. Je to kvalita
internetového připojení, jeho rychlost a samozřejmě fungující počítač nebo notebook. To je zásadní podmínka výuky na dálku. A pokud je v rodině více dětí, může
to být problém.
Naší výhodou je, že jsme relativně malá vesnická škola, kdy se všichni navzájem
známe. Známe obličeje všech dětí a rodičů, potkáváme se v obchodě, na ulici, zdravíme se: ,,Dobrý den!“, nejsme anonymní. Proto je pro nás jednodušší společně navzájem komunikovat. Možná díky karanténě, kdy platí omezený pohyb, máme větší
potřebu s někým promluvit. Jako učitelka musím říct, že mám pocit, že jsme si nyní
s žáky mnohem blíže, ale zároveň také s jejich rodiči. Neustále probíhá nějaká komunikace, kdy se řeší problémy s tím jak se připojit, jak se dostat ke studijním materiálům, jak se omlouvat z výuky apod. Tato komunikace probíhá prakticky celý den,
sedm dní v týdnu. Volají, píší, komunikují jak žáci, tak i jejich rodiče a to je hrozně
fajn, i když zároveň také náročné. Ale to nevadí, hlavně, že se vždy domluvíme a vyřešíme to, co je potřeba vyřešit. Pak je spokojenost na všech stranách a o to jde. Je to
opravdu divná doba. My v ní ale žijeme a musíme tuto dobu ustát, jak nejlépe umíme. Nyní nedokážeme odhadnout, jak se vše bude dále vyvíjet a kdy bude vše zase
normální. Proto berme ohled jeden na druhého. Nehledejme to špatné, ale oceňujme to, co se povedlo. My jako pedagogové se snažíme na maximum vyjít vstříc
zejména žákům, aby distanční výuku co nejlépe zvládali, snažíme se jim poskytnout
učební materiály, ale také zajistit nebo poradit s on-line připojením. Zároveň bereme ohledy na jejich rodinné možnosti. Vám rodičům děkujeme za spolupráci, víme,
že je to pro vás velmi náročné, proto vydržte, děláme to pro vaše ale i naše děti!
Mnoho sil a zdraví do dalších dnů a věřte, zas bude dobře!
Mgr. Lucie Stehlíková
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Z farnosti
Nemůžeme a přece můžeme
V posledních týdnech a měsících se častěji setkávám s lidmi, kteří mají důvod
mluvit o tom, co je v této době těžké a komplikované. Ano v takovéto době jsme
ještě nikdy nežili a asi pro nikoho to není úplně jednoduché. Některým to bere i životní optimismus a radost, a vhání je to do smutku, strachu a malomyslnosti. A to
není to správné. Křesťanský pohled nás zve, abychom se víc zaměřili na to, co přináší
do světa světlo než na to, kde jsou stíny. Neznamená to nevidět problémy a nesnažit
se je řešit, ale jde o to, vidět, že je ještě mnoho důvodů k radosti a ke konání dobrého.
Co to může znamenat v praxi? Žijeme v době, kdy je kdeco zakázáno, a u některých by to vyvolávalo rezignaci: nemůžu nic, nenadělám nic. Někteří to dokonce
zkracují NN – nenadělám nic. Ve skutečnosti je ještě mnoho, co můžeme. Uvědomil
jsem si to znovu, když jsem četl zdravici litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.
Pořád ještě můžeme někomu zatelefonovat a povzbudit ho. Někomu napsat dopis,
pořád ještě můžeme se modlit atd. Paradoxně platí, že právě v této těžší době, můžeme nalézat důvody, proč se víc obracet na Pána Boha. Tak tomu totiž bylo v minulosti vždycky. Když bylo lidem hůře, víc se modlili, víc přicházeli do kostela… I když
jsou vládními nařízeními počty těch, kdo se shromažďují omezeny, nic a nikdo nám
nezabrání, abychom se modlili doma anebo, abychom si zapůjčili klíček od kostela
a zašli si na posvátné místo do kostela sednout na chvíli sami. Na Šumné je několik
klíčů od kostela, které je možno zapůjčit. Ten nejbližší je například u paní Šlapalové.
A tak nezůstávejme u toho, co nemůžeme, ale plněji využívejme toho, co můžeme.
P. Marek Dunda

ně, disciplíny a sebeovládání. Skvělou pomůckou byly naše první doboky (obleky
na cvičení), bílé pásky a vidina prvních závodů. A právě tyto závody v roce 2007 byly
naším hnacím motorem pro další rozvoj a učení, jelikož po těchto závodech jsme
byli, věřte nebo ne, mistři Moravy. A náš trenér byl právoplatně hrdý. Po prvních
úspěších jsme se odloučili od znojemské školy So-San Znojmo a vydali se vlastní
cestou. Vznikla tak škola Do-San Šumná.
Úspěchy v soutěžích jsme měli každý rok. Uvedla bych zde rok 2008, kdy se žákyně naší školy stala nejlepší soutěžící na mezinárodním turnaji Znojmo Open, kam

Z akcí v obci
Taekwon-do v Šumné zahajuje 15. rok své činnosti
Psal se rok 2006, když malí nadšenci taekwon-da poprvé vstoupili do tělocvičny
ZŠ Šumná. Nevědomky tak začali psát bohatou historii našeho šumenského oddílu.
Náš trenér tenkrát netušil, co mu všechno přinese tato myšlenka založit taekwondo školu v Šumné a při pohledu na těch pár ustrašených dětí v teplákách a tričku
by rozhodně neřekl, že se tento oddíl pod jeho vedením stane jedním z nejlepších
na Moravě.
Ze začátku bylo potřeba těchto pár dětí motivovat ke cvičení a dát jim najevo,
že taekwon-do není jenom nějaký kroužek, kam se chodí vyběhat a unavit. Je to
bojový sport, ve kterém můžou něco dokázat a vyniknout. Zároveň je to učení káz-
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se sjelo několik set závodníků z celé Evropy. V roce 2010 se další žákyně zúčastnila
světového poháru (mistrovství světa pro barevné pásy) v Koreji, kde obsadila 1. místo v kategorii T-ki (speciální techniky ve výskoku) a 3. místo v kategorii Tul (sestavy).
Další úspěšný rok byl rok 2015, kdy naše závodnice vyhrála 1. místo v kategorii Matsogi (sportovní boj) a 1. místo v kategorii tul (sestavy) na mistrovství Evropy v Kišiněvě a o rok později vyhrála 1. místo v kategorii Matsogi (sportovní boj) a 3. místo
v týmových sestavách na mistrovství ČR v Benátkách nad Jizerou. Stala se tak mistryní Evropy a České Republiky. Nutno také dodat, že trenér šumenské školy dovedl
celkem 4 studenty až k mistrovskému pásu I. Dan (černý pás prvního stupně), a další
2 studenty pilně připravuje na lednové zkoušky s velmistrem Trevorem Nichollsem
IX. Dan, který je znám svým nekompromisním přístupem ke zkouškám. A toto je jen
malý výčet úspěchů našeho oddílu.
Přestože letošní rok byl pro šumenské taekwondisty nepříznivý, zvládli jsme
v březnu připravit povedenou exhibici na dětském karnevalu. Studenti zacvičili
jednu žákovskou a jednu mistrovskou sestavu a sportovní boj. Dále ukázali, jak má
vypadat sebeobrana proti všem možným útokům. Na závěr cvičenci předvedli pro
diváky velice oblíbené přerážení desek a speciální techniky ve výskoku. Potlesk byl
opravdu zasloužený.
Je to již téměř 15 let od vzniku naší školy a myslím, že máme za sebou velice
úspěšné období. Ačkoli se občas zdá, že jsme jen malou skupinkou nadšenců, co si
tu cvičí jen pro radost, věřte, že taekwon-do mnoha studentům, kteří prošli touto
školou, ovlivnilo život. Děkujeme tedy obci Šumná za podporu. Jsme rádi, že tu můžeme rozvíjet toto krásné bojové umění a vést další malé i velké sportovce k úspěchům ať už osobním nebo soutěžním. Obzvlášť děkujeme za finanční podporu,
za kterou jsme nakoupili nové chrániče a další vybavení pro nadcházející sezónu. Ta
už snad bude přívětivější, a my se ukážeme v plné síle.
Kateřina Hetflaišová
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Holiday fest Šumná

V sobotu 27. června děti zahájily letní prázdniny na akci s názvem Holiday fest
Šumná, která se konala na lesním hřišti. Akce byla připravena nejen pro děti, ale
i dospělé. Zahájení se uskutečnilo v 15:00 hodin. Pro děti byly připravené atrakce
např. Skákací hrad, který zapůjčilo Středisko volného času Znojmo, malování na obličej se ujaly paní Stolaříková a paní Ingrová. Rodina Kuzmínova zajistila atrakci poznávání bylinek a stolních her pro děti, skákání v pytlích a dobrovolní hasiči ze Šum-

19

né se postarali o dětskou pěnu, ve které si mohly děti pořádně zařádit. K poslechu
a tanci hrála reprodukovaná hudba. Probíhaly také taneční soutěže s balónky. Děti
obdržely za soutěže a návštěvu atrakcí odměny v podobě sladkostí, které zakoupila Obec Šumná. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení, na němž se
sponzorsky podílel pan Korčian.
Počasí nám opravdu přálo, doufáme, že jste spolu s námi prožili den plný her,
smíchu, sluníčka a pohody. A jestli se vám akce líbila, přijďte příště zase.
Pořadatelé
Jakub + Lucie + Michal + Petr + Tommy

Šumenské posvícení
V sobotu 12. září 2020 se uskutečnilo na Lesním hřišti tradiční Šumenské posvícení.
V 10:00 hodin byla akce zahájena jako vždy fotbalovým zápasem „svobodní versus ženatí.“ Fotbalový mač se obešel bez zranění a skončil těsným vítězstvím ženatých skórem 9 : 8.
Ve 14:00 hodin byl slavnostně zahájen program pro děti i dospělé. Bylo připraveno mnoho atrakcí a soutěží.
Největší úspěch měl skákací hrad, který zapůjčilo Středisko volného času Znojmo.
ZŠ a MŠ v Šumné půjčila – kuželky, šaška na házení míčků a švihadla. Moc děkujeme
i starším dětem, které u atrakcí asistovaly. Pan Švabík měl plno práce u lukostřelby
a ještě více při pouštění DRONA, kde pomocí 3D brýlí mohli dospělí i děti, vidět
celou akci z výšky. Rodina Kuzmínova zajistila hry pro nejmenší v podobě puzzlí,
dřevěných vkládaček a rybiček. Také bylo připraveno malování na obličej a kreslení
na kameny. O vlasy malých princezen, ale i maminek se postarala šikovná kadeřnice p. Klimešová (salón LaVa). Rodina Podsedníková přijela se zmrzlinou a cukrovou
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elitou byli zase příkladem toho, že i bez tréninku jsou stále ve výborné kondici a připraveni k útoku.
V 18:00 začala taneční zábava pod širým nebem. K poslechu a tanci zahrálo Duo
Karel a Denisa, které svou hudební produkcí příjemně zakončilo tento krásný den.
Občerstvení bylo pro účastníky zajištěno po celou akci. K chuti přišla živáň, cigára
z udírny a oblíbený párek v rohlíku a zapít to bylo také čím.
Počasí vyšlo na výbornou, tak i díky jemu se akce velice vydařila.
Na závěr bychom chtěli poděkovat p. Kopečkovi za zapůjčení návěsu, Ing. Janu
Oberreiterovi za balík slámy, p. Vítů za zapůjčení hasičského žebříku, Obci Šumná
za finanční příspěvek 4000 Kč na kapelu + zapůjčení mobilního WC a hlavně Vám
všem, kdo jste přišli a užili si s námi krásné sobotní posvícení.
Pořadatelé
Jakub + Lucie + Michal + Petr + Tommy

Různé
Na hrdiny bychom neměli zapomínat

vatou. Na střelbu ze vzduchovky a její bezpečnost dohlížel pan Podsklan. Atrakce
a soutěže byly dětem k dispozici po celý den a za absolvování vždy obdržely sladkou odměnu.
Od 15:00 probíhal také Mezigenerační rozstřel dobrovolných hasičů Šumná,
a to od nejmenších dětí, přes staré mazáky až po nejstarší hasiče v požárním útoku. Mladší hasiči, reprezentanti naší obce na hasičských soutěžích předvedli skvělý
výkon a spolupráci, za což si zaslouží velikou pochvalu. Zkušení mazáci s nejstarší
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V květnu letošního roku si celý svět připomenul 75 let od konce 2. světové války, globálního vojenského konfliktu, kterého se zúčastnila většina států světa. Toto
největší a nejvíce zničující válečné střetnutí v dějinách lidstva si vyžádalo desítky
milionů obětí na životech. Nikdy bychom neměli zapomenout, že svoboda byla draze vykoupena miliony lidských životů – obětí válečného běsnění, hladu, nemocí,
masakrů, genocidy a systematického vyvražďování.
Dosud žijí mezi námi pamětníci, účastníci druhé světové války, nebo ti, jejichž
nejbližší prošli válečnou vřavou a prostřednictvím vzpomínek či dobových materiálů mohou přiblížit jejich osudy.
I naše obec má takové hrdiny, pana Vladimíra Baťu a Alexandra Kačera. Vy starší
jste je určitě znali osobně, mnozí jste jistě měli možnost slyšet jejich vyprávění. Pro
mladší generace to bude informace naprosto nová. Ani já jsem neměla tušení, a to
zde žiju již třicet let. Proto jsem ráda, že mě oslovila paní Česneková a poskytla tolik
zajímavého materiálu. Je to zvláštní pocit pročítat se vzpomínkami naprosto neznámého člověka, poslouchat o něm vyprávění dcery, představovat si jak vyrůstal,
v jakých podmínkách, co ho v životě ovlivnilo, motivovalo, kde bral sílu bojovat.
Takto vzpomíná na svého tatínka, Vladimíra Baťu, nejmladší dcera Daniela Česneková:
Tatínek byl srandista, o vážných věcech nerad mluvil a doma o válečných útrapách
nechtěl povídat. Až později, jako starší jsem více vnímala některé útržky jeho vzpomínek
a více se ptala. Z vyprávění bratra vím, že strávil devět měsíců i v gulagu. Češi byli po ná-
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stupu do Rudé armády vnímáni jako nespolehliví. Tatínkovi se však podařilo odsud
uniknout díky rodinnému prstýnku, který stále nosil a uplatil jím úředníka, který mu vystavil povolení pro transport
k jednotce do Buzuluku. Tento
kousek historie však byl ve své
době tabu a do oficiálních
verzí vzpomínek to nesmělo
být uvedeno. I tohle zamlčování patří ke smutné části
historie.
S maminkou se tatínek seznámil v Lubici na přelomu roku 1944-1945 při postupu
fronty na západ. Sháněl pro sebe a ostatní vojáky ubytování, oslovil mladou ženu Margitu, která se vracela s nákupem. Vzal ji podpaží, pomohl jí s nákupem až domů. Oba
mladí lidé se do sebe na první pohled zakoukali. Její rodina mu nabídla ubytování. Tatínek potom s jednotkou postupoval dál až do Moravské Ostravy. Po válce tam zůstal pracovat. Na Margitu však nezapomněl, poslal pro ni náklaďák, ta na nic nečekala a odjela
za ním do Ostravy a zůstali spolu.
V Ostravě žili jen krátce, vzali se 20. 10. 1945 a potom se přestěhovali do Třemešné,
tam se jim narodil syn Stanislav. Mezi tím se vrátili z Volyně tatínkovi rodiče, začali
pracovat v hospodě a měli i svoje hospodářství. Tatínek s maminkou taky hospodařili na svém, ale tatínek se chtěl věnovat obchodu, a proto si hledal práci jinde. Odešel
do Hodonic, tam se jim v roce 1948 narodila dcera Alice. Mamince se ale v Hodonicích
moc nelíbilo a pak se naskytla tatínkovi možnost pracovat na Šumné, kde se uvolnil byt
s obchodem se smíšeným zbožím. Když maminka poprvé uviděla Šumnou, bohaté lesy
kolem, připadala si hned jako doma. Tady se jim narodila druhá dcera Daniela a Šumná
se jim stala novým domovem.
Tatínek se aktivně zapojil do života v obci. Chodil do školy na besedy s dětmi. Celý
život se věnoval obchodu a v roce 1975 odešel do důchodu. Pamětníci by si ho jistě vybavili jako věčného šprýmaře s neodmyslitelnou cigaretou v ruce. I doma jsme si s ním užili
spoustu legrace. Zemřel předčasně ve svých 59 letech, 15. ledna 1978.
Vladimír Baťa byl jedním z Volyňských Čechů. A kdo vlastně byli Volyňští Čechové?
V letech 1863 – 1869 přesídlilo 600 českých rodin z Rakousko-Uherska na území Volyňské gubernie Ruské říše. Carská vláda lákala české přistěhovalce řadou výhod, mezi
nimiž bylo
právo na koupi levné půdy a zakládání výrobních podniků, pětileté daňové prázdniny, zproštění vojenské služby, právo na národní školství, na vlastní samosprávu a ná-
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boženskou svobodu. Češi se stali úspěšnými hospodáři, zakládali české vesnice a v nich
pivovary, mlýny a konzervárny, pěstovali chmel, obilí, ovoce a další zemědělské plodiny.
V obcích byly zakládány školy, kostely, knihovny, vzkvétal kulturní a spolkový život. Čeští
přistěhovalci podstatnou mírou přispěli ke zvýšení hospodářské a kulturní úrovně v osazených územích. V roce 1921 připadlá západní Volyň Polsku, východní část Sovětskému
svazu. Západní Volyně byla připojena k SSSR po napadení Polska v září 1939. V roce 1944
vstoupilo 12 tisíc volyňských Čechů do 1. československého armádního sboru, který se
podílel na osvobození Československa.
Tolik obecná informace Wikipedie.
Jinýma očima však na tyto informace nahlížíme v momentě, kdy v ní můžeme
číst nějaký konkrétní osud, konkrétní životní cestu člověka, který kdysi dávno odešel za obživou, za prací daleko od domova, ale v srdci nikdy svou vlast neopustil.
Věděl, odkud pochází, byl hrdý na svou vlast a lásku k ní vštěpoval svým dětem
a vnoučatům, a ti ji zase předávali dál. A právě národní hrdost, láska ke staré vlasti
jednoho z mnoha takových potomků zase přivedla po přetěžké cestě zpět, domů.
Je obdivuhodné kolik vlastenectví se v člověku může skrývat, jak silná může být
láska k vlasti, že pro ni dokáže riskovat a často i obětovat svůj vlastní život. Takových
lidí je třeba si vážit.

Jak jsem se dostal do ČS zahraniční armády v Buzuluku
Jsem jedním z těch, jejichž dědové a babičky téměř před sto lety opustili starou vlast a odcházeli za chlebem do ciziny. Tenkrát mnozí odešli do Ameriky, Francie, Belgie. Naši odešli do Ruska. Byla jim přidělena půda, koupili si nějaký dobytek
a začali hospodařit. Začátky byly těžké, ale lidé byli odhodláni zařídit si život podle
svých představ a dle starých národních tradic. Ze staré vlasti si přivezli knihy, ze
kterých čerpali ponaučení celé generace. Zachovali si svou řeč i národní kulturu.
Mnozí vystudovali v Čechách a své umění a zkušenosti předávali mladé generaci, která se již rodila v novém domově. Byl jsem jedním z nich. Rodiče se usadili
na Volyni, v obci Sklyň, nedaleko Lucka. Krajina, kde jsme žili, nám byla stejně milou
a drahou, jako naše vlast, kterou jsme znali jen z vyprávění našich dědů a babiček.
To oni nám vštěpovali lásku ke staré vlasti, kterou oni, ač neradi museli opustit. Moji
rodiče se stejně jako já již narodili v Rusku. Tatínek byl v první světové válce českým
legionářem, což svědčí o věrnosti a lásce k vlasti.
Národní uvědomění v nás, Volyňských Češích rostlo v dobách těžkých zkoušek
tím víc. Proto také v době okupace Československé republiky padl na naše lidi veliký
zármutek. Sledovali jsme rozhlas a noviny, dozvídali jsme se o tragických událostech v naší milované zemi. Nastala doba útěků. Přicházelo jich mnoho ze všech koutů naší vlasti. Každý chtěl nějak pomoci vyhnat vetřelce co nejdříve. Psal se rok 1940.
Začaly odvody. Byl jsem také odveden, do Rudé armády. Šel jsem z naší vesnice
jediný. Bylo právě naše posvícení, když jsem rukoval. Celá vesnice mě vyprovázela.
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Kamarádi muzikanti mě doprovodili až do druhé vesnice, kde jsme se rozloučili a já
jsem nastoupil cestu do Kamjensk na Donu, kam jsem byl povolán do RA na dobu
tří let.
Po příjezdu na určené místo jsem byl přidělen do plukovní poddůstojnické školy
dělostřelectva. Denní řád na této škole byl velmi přísný. Pro některé vojáky byl doslova utrpením. Já, že jsem byl zvyklý na koně a tělocvik jsem měl velice rád, byl pro
mě školní řád docela přijatelný. Byl jsem často vyznamenán.
Někdy jsem odsuzoval taková cvičení a považoval jsem je za zbytečné týrání vojáků. Později jsem však své mínění změnil, neboť jak praví přísloví: „Více potu na cvičišti, méně krve na bojišti“. A to je svatá pravda.
V květnu roku 1941 nastala doba, kdy se obvykle odjíždělo z kasáren do polních
táborů, kde probíhalo cvičení celé léto a na zimu se vracelo zpět do kasáren. Tento
rok tomu bylo jinak. Již po čtyřech dnech jsme se vrátili zpět do kasáren, kde jsme
dostali nové zbraně a celou výstroj a hned jsme se naskládali do vagonů, které nás
zavezly do města Čerkasy. Tam začalo opět cvičení.
Jednou ráno po návratu z hlídky jsem se chystal do stanu, že si na chvíli odpočinu, když náhle byl vyhlášen poplach. Táborem se roznesla zpráva, že Němci přepadli Sovětský svaz. Ještě tentýž den bylo provedeno cvičení s ostrou střelbou a druhý
den se naše jednotka vydala na cestu směrem na západ na Proskurov-Žitomír. Jelo

Příkaz k transportu do Buzuluku, překlad
Příkaz k transportu do Buzuluku, originál
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se ve dne v noci. Někdy jsme šli také
pěšky. Byli jsme často vyčerpáni dlouhými pochody. Až jsme se konečně
střetli s Němci. Bylo to u obce Korolivka.
Nastala těžká bitva. Bylo to hrozné.
Nikdo nevylíčí slovy utrpení a strádání jak civilistů, tak vojáků v té době.
Poznal jsem během jediného dne
hrůzu války v pravém slova smyslu.
A to teprve válka začínala.
Když první útok ustal, viděl jsem
všude kolem rozrytou půdu, plno
mrtvých těl, ubitých koní a rozbité
zbraně. Byl to můj první bojový křest.
Moje další bojová cesta vedla
na Chjarkov – Pryluki – Bělgorod- Voroněž. Ve Voroněži jsem byl pozván na štáb pluku, kde mě bylo sděleno, že se v Sovětském svazu organizuje Československá samostatná jednotka. Chci-li přestoupit
k našim, abych se ihned vypravil do Buzuluku. Byl jsem jaksepatří překvapen. Obdržel jsem doklady k odchodu z RA a rozloučil jsem se. U mé baterie bylo loučení těžší.
Vojáci, kteří prožijí společné válečné útrapy, zvyknou si na sebe. Když potom jeden
odejde, zdá se, že jeden bez druhého nemůže být. Když jsem si všechno vyřídil, odjel jsem do Novosibirska, kde bylo soustředění. Odtud jsem jel přes Čeljabinsk – Ufu
na místo určení. Byla to těžká a skoro bych řekl dobrodružná cesta, protože nebylo
možné se dostat do vlaku. Všude bylo plno lidí. Kdo se chtěl dostat do vlaku, čekal
na koleji. Já se také chtěl dostat do vlaku, tak jsem čekal a omrzly mně obě nohy.
Myslel jsem, že je mým nadějím konec. Jen díky dvěma průvodčím onoho vlaku,
které se mě ujaly a pomohly mi nastoupit, jsem 10. února 1942 dojel do Buzuluku.
Byl jsem nesmírně šťasten, když jsem uviděl československé vojáky. Hned jsem se
přihlásil u nějakého poddůstojníka, a ten mi dal instrukce.
Nedá se slovy vyjádřit, jak na mě zapůsobilo po dvou letech moci opět promluvit
svojí mateřštinou. Po vyřízení formalit jsme odešli na štáb k odvodu. Bál jsem se, co
mi řeknou, až uvidí mé zčernalé nohy. Ale když jsem jim všechno vysvětlil, co se mi
cestou přihodilo, byl jsem uznán schopným. Zavedli nás do kasáren v ulici Pěrvomajska. Mým velitelem byl Otakar Rytíř. V té době jsme byli jen dva dělostřelci. Já a Vladimír Kadlec. Začali jsme s výcvikem. Naše cvičiště bylo v lesíku za řekou Samarkou.
Denně přicházeli noví a noví dobrovolníci. Přicházely i děvčata a ženy. Potkal jsem
také mnoho známých a kamarádů z Volyně. Po krátké době jsem byl přeřazen k veliteli Sedláčkovi. Náš prapor neměl děla, tak jsme dostali protitankové pušky. Naše
začátky byly těžké, ale byl elán a všechny těžkosti se překonávaly směle a úspěšně.
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V době žní jsme vypomáhali při pracích na polích. Také jsme postavili most přes
řeku Samarku. Zkrátka pomáhali jsme všude, kde to jen bylo možné.
Na podzim roku 1942 nás navštívili soudruzi K. Gottwald, Z. Nejedlý a jiní zástupci naší vlády v Moskvě. Povzbuzovali nás v našich přípravách na frontu. V říjnu jsme
dostali zbraně a začal výcvik s novými zbraněmi. V prosinci 1942 se konalo ukázkové
cvičení, kterého se zúčastnil generál Žukov, který měl na starosti cizinecká vojska
v SSSR. Cvičení dopadlo na výbornou a generál Žukov nás pochválil.
Jednou jsme byli na cvičení, silně mrzlo. Postavili jsme si boudy, abychom si mohli
odpočinout a trochu se ohřát. Několik chlapců si při ohřívání propálilo obuv a za to
dostali 30 dnů zaražených vycházek. Velitel nás měl rád, ale nekázeň trestal, protože
neukázněný voják může své jednotce způsobit veliké nesnáze, a to se nesmí stát.
V roce 1942 to na sovětské frontě vypadalo dosti špatně. My jsme se cítili dostatečně silní a schopní postavit se po boku RA proti společnému nepříteli. Jenže naše
londýnská vláda si to nepřála. My vojáci jsme už byli netrpěliví a nechtěli jsme nečinně přihlížet těžkým bojům. Proto naše stranické vedení v Moskvě rozhodlo, aby
se naše vojsko zapojilo do bojů.
Tak jsme 27. ledna 1943 obdrželi bojovou zástavu a 30. ledna jsme odjeli na frontu směrem na Ostrogorsk. Cestou nás sovětští občané nadšeně zdravili a rudoarmějci nás bratrsky objímali. Dokonce nám i zazpívali.
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17. den jsme dojeli do Ostrogorska, kde nás uvítal gen. Golikov. Hned druhý den
nato provedlo jedno družstvo s gen. Růžičkou ukázkové cvičení v útoku a gen. Golikov byl spokojen. Náš první boj se chystal u Sokolova. Zajeli jsme až do Valujek
a tam jsem spolu s několika dalšími vojáky onemocněl tyfem a museli jsme se vrátit
zpět do Buzuluku. Tak skončila první etapa mé bojové cesty v čs. armádě na cestě
do vlasti.
Vyprávění bývalého příslušníka
1. čs. Samostatné brigády v SSSR,
Kapt. v zál. Vladimíra Bati

Po bitvě u Sokolova byl 1. prapor soustředěn v Novochopěrsku. Útvar byl přeorganizován na 1. čs. samostatnou brigádu v SSSR o 3 300 mužích. Československá
brigáda byla přidělena k 38. armádě generála Moskalenka, s kterou se měla zúčastnit ofenzivy za osvobození hlavního města Ukrajiny Kyjeva. Na konci září 1943
odjelo z Novochopěrska ve směru na západ devět vlakových souprav s československými vojáky. Do boje o Kyjev zasáhly všechny útvary, bojovalo se dnem i nocí
a Čechoslováci byli mezi prvními jednotkami, které městu přinesly svobodu. Vladimír Baťa byl mezi nimi.

Z jeho vzpomínek:
„Se svými druhy jsem odjel na frontu ke Kyjevu. To už jsem byl u tankistů a s nimi
jsem se zúčastnil osvobozování Kyjeva. Bojovali jsme tam o Kyjev jako za naši Prahu,
tak jak nám to řekl před útokem generál Ludvík Svoboda. Odtud jsme pronásledovali nacisty ve směru na Vasilikov, Bílou Cerekev, Zaškov – tam byly tvrdé boje.
Jak zcela jinak vypadala nyní moje drahá Ukrajina než v roce 1941. U cest, v polích,
ve vesnicích, všude rozbitá fašistická technika, pobití hitlerovci …
Po bojích u Bílé Cerekve vedla cesta naší brigády na Volyň, k nám domů. Rovno,
Luck a odtud 50 km rodná Skliň. Neodolal jsem, musel jsem se domů podívat. Část
cesty autem, dále pěšky. Konečně stojím u rodného domu. Těžko popsat setkání
s rodiči. Kolikrát mně již za ta čtyři léta oplakali!
Z Volyně vedla naše cesta k hranicím naší republiky. Krosno, vrchy Karpat, bezejmenné kóty křtěné krví československých a sovětských bojovníků. Dukla, Barvínek,
státní hranice … Kolik ta cesta k hraničnímu sloupu stála obětí …“
Od Dukelského průsmyku je čekala ještě dlouhá a strastiplná cesta. Po zahájení
zimní ofenzivy severně od Karpat začal nepřítel ustupovat i z východního Slovenska a byl prvním čs. armádním sborem pronásledován. Postupně byly osvobozeny
desítky obcí a města Bardejov a Zborov, o několik dnů později Levoča a Kežmarok.
Poté byly obě čs. brigády doplněny novými silami ze Slovenska a začal útok na německou obranu. Řada útoků však skončila neúspěšně. Až později, v dubnu, společ-
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ně se sovětskou divizí došlo k velmi tvrdému útoku na Liptovský
Mikuláš a město bylo úspěšně obsazeno českými i sovětskými útvary. Poté byl osvobozen Kežmarok.
Československá armáda pronásledovala nepřítele a zasazovala mu
těžké rány. Byl osvobozen Turčanský Mattin, Vrůtky a koncem dubna Žilina.
Téhož dne vstoupila 1. čs. tanková brigáda do Moravské Ostravy.
Po osvobození Kežmaroku byly
brigádě přiděleny nové tanky
a za několik dnů obdrželi tankisté
rozkaz k přesunu k Ostravě. Mezi
tankisty byl i zkušený bojovník ze
Sklině Vladimír Baťa. O této velké
operaci napsal:
O Vladimír Antonín Baťa, narozen
„Bitva o Ostravu byla těžká a stála mnoho obětí, zejména sovět2. 6. 1918 v Ivnici okres Žitomír
O Velitel družstva protitankových
ských vojáků. Děla, kaťuše, tanky
neúprosně drtí nepřátelská opevpušek, voj. číslo 365/M
O Buzuluk od 20. 2. 1942
nění. Také naše tanky zdolávají tvrO Po Sokolovu 3. 4. 1943 odeslán
došíjný odpor nepřítele. Konečně
ocelové srdce republiky svobodně
do Kujbiševa
O 1945 poručík 1. čs. tankové
vydechlo. Tady k nám dolehlo volání pražského rozhlasu. 9. května
brigády
O Po válce povýšen na kapitána
1945 byla Ostrava omámena zprávou o konečném vítězství. Zpěv,
v záloze.
veselí, objímání, pláč, radost. Konec války! Svoboda! Kolik lidí se
této chvíle nedočkalo. Cesta ke svobodě je vroubena milióny hrobů sovětských vojáků. Také řady našeho sboru prořídly. Nikdy na tyto oběti nezapomínejme.“

Kromě zapojení na východní frontě Volyňští Češi poskytli potraviny pro stravování 1. československého armádního sboru a pomohli finančními sbírkami na pořízení
tanků pro tankovou brigádu tohoto sboru vedeného Ludvíkem Svobodou.
„Volyňští Češi se pokryli nesmrtelnou slávou a svým statečným postojem v těžkých dobách se ukázali býti důstojnými syny své staré vlasti a obnovili svými hrdin-
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skými činy starou slávu českých dějin.
Tito stateční synové českého národa
projevili ještě během bojových akcí
přání vrátiti se se svými rodinnými
příslušníky do staré vlasti,“ stojí v úvodu reemigrační dohody z 10. července
1946.
Podepsání československo-sovětské reemigrační dohody otevřelo Volyňským Čechům cestu do vlasti svých
předků.
Čekání na tuto dohodu prodlužovala neochota sovětské vlády proplatit Volyňským Čechům jejich polnosti.
Na Volyni patřili mezi významné hospodáře, chovali dobytek, pěstovali
chmel a další plodiny. Svých hospodářství se vzdalo 10 502 rodin čítající
34 010 osob, které se rozhodli odjet
do Československa, aniž by měli záruS manželkou Margitou v Ostravě, r. 1945
ku finančního vyrovnání.

Osvědčení účastníka boje za osvobození
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Repatriační průkaz

Potvrzení ze dne 17. 9. 1945
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Při odchodu do důchodu v r. 1975
Stojící zleva: Paní Potěšilová, paní Baťová a paní Černá

Jako první odjížděly rodiny vojáků, druhou skupinu tvořili zemědělci a třetí živnostníci, dělníci a ostatní. První transport vyjel z Dubna 30. ledna 1947 a poslední 10.
května 1947, repatriace tedy trvala pouhých 109 dnů. Po vstupu na československé
území pozbyli Češi z Volyně sovětské státní občanství a stali se občany Československa.
Vladimír Baťa našel svůj nový domov v Šumné. Zde si získal úctu a vážnost širokého
okolí.

Podobná byla životní pouť pana Alexandra Kačera
Dlouholetý obyvatel Šumné pan Alexandr Kačer se narodil 8. 10. 1921 v Rapatově
jako Volyňský Čech v rodině učitele.
V březnu 1944 narukoval do české armády a pod velením Ludvíka Svobody bojoval proti fašistům na území tehdejšího Sovětského svazu, Polska a Slovenska. Při
osvobozování Slovenska byl vážně raněn a více než půl roku strávil v nemocnicích
v tehdejším Sovětském svazu. Jeho zranění nohy se ale nikdy nepodařilo zcela vyléčit.
V roce 1945 přišel jako válečný invalida do Čech, zde se oženil a začal v Honezovicích u Plzně soukromě hospodařit. Protože odmítl vstoupit do družstva, byl mu
v roce 1950 místními komunisty zabaven majetek a byl i s manželkou vysídlen. Azyl
získal ve Štítarech u příbuzných a v roce 1959 koupil s manželkou a dcerkou domek
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v Šumné. Stal se „dobrým duchem Šumné“, byl velmi oblíbeným sousedem, protože nevynechal žádnou možnost svým
sousedům a spoluobčanům pomoci, kdykoliv to bylo potřeba. Rád se zúčastňoval
společenských akcí, neváhal například
dobrovolně a zdarma pomáhat se stavbou kulturního domu v Šumné a zvelebovat obec, kterou vždy považoval za svůj
domov. Rád chodil na debaty do škol, kde
vyprávěl dětem o svých válečných zážitcích a líčil jim hrůzy války. Vždy věřil, že jim
to přinese poučení o tom, jaký je skutečný
život a čeho si mají v životě vážit.
Byl aktivním členem Svazu protifašistických bojovníků, ale opakovaně odmítal
nabídky na vstup do KSČ, i když mu za to
byl nabízen vyšší důchod. Do své smrti v březnu 1999 si zachoval svoji hrdost
a čest.
Za své válečné zásluhy byl mnohokrát vyznamenán. Obdržel například:
Čs. vojenskou pamětní medaili (v r. 1954),
Československý válečný kříž (udělena presidentem ČSR v r. 1946),
Za účast ve Velké vlastenecké válce (uděleno vládou SSSR v r. 1947),
Polský válečný kříž (udělen polským prezidentem r. 1947),
Dukelskou pamětní medailí (udělena presidentem ČSR v r. 1959),
Pamětní medailí k 20. výročí osvobození ČSR v r. 1995),
Pamětní medailí 50 let vítězství ve Velké vlastenecké válce (uděleno presidentem
ruské federace v r. 1995) a
Medaili Žukova (udělena presidentem ruské federace 1996).
Myslím si, že na své hrdiny by neměl národ ani 20 let po jejich smrti zapomenout.
Anna Zelenková rozená Kačerová,dcera
Foto: Alexandr Kačer
Děkuji paní Česnekové a paní Zelenkové za poskytnutí materiálu a fotografií.
Ing. Dáša Cihlářová
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V roce 2020 se v naší obci narodily tyto děti
Sabina Ferkovičová
nar. 7. února 2020 O 2770g, 50cm
maminka: Zuzana Ferkovičová Otatínek: Lukáš Ferkovič

Aneta Pěnčíková
nar. 7. února 2020 O 2060g, 45cm
Julie Pěnčíková
nar. 7. února 2020 O 1750g, 44cm
maminka: Monika Pěnčíková O tatínek: Jaromír Pěnčík

Ondřej Lálka
nar. 29. února 2020 O3640g, 48cm
maminka: Michaela Lálková Otatínek: Martin Lálka

Šimon Zezula
nar. 4. března 2020 O4400g, 55cm
maminka: Terezie Zezulová Otatínek: Tomáš Zezula

Julie Riedlová
nar. 24. března 2020 O3100g, 49cm
maminka: Kamila Ingrová Otatínek: Ladislav Riedl
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Marie Koriťáková
nar. 18. března 2020 O 3070 g, 48cm
maminka: Lucie Koriťáková Otatínek: Zbyněk Koriťák

Karolína Vaňková
nar. 26. března 2020 O 3460g, 51cm
maminka: Lucie Vaňková O otec: Lukáš Vaněk

Zdeněk Rokos
nar. 2. dubna 2020 O2850g, 48cm
maminka: Kateřina Hetflaišová Otatínek: Zdeněk Rokos

Karolína Cihlářová
nar. 28. srpna 2020 O3310g, 51cm
maminka: Petra Cihlářová Otatínek: Karel Cihlář

Vojtěch Vaníček
nar. 29. srpna 2020 O3560g, 51cm
maminka: Nikola Vaníčková Otatínek: Tomáš Vaníček
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