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Opět stojíme na sklonku roku, opět je před námi adventní období, čas pro zamyšlení,
zklidnění. Tak byl advent chápán západní tradicí. Odpovídalo to životnímu stylu našich
předků za dlouhých prosincových nocí. Dnes je vše jinak, advent je využíván komerčně,
a proto o něm jako o době ztišení lze mluvit jen v prostředí křesťanských tradic. Je tedy na
každém z nás, jak tento čas prožijeme, co pro nás znamená a nakolik se necháme pohltit
obvyklým předvánočním shonem. Jakkoli se však rozhodnete trávit tento čas, užijte si každý
den naplno. Žijeme teď ve složité době, kdy musíme často čelit finančním problémům,
životním nejistotám a vyhlídky do let příštích nejsou nejpříznivější. Média nás nečastují moc
optimistickými zprávami a my na vlastní kůži pociťujeme následky ekonomické krize naší
malé zemičky. Jak je ale našemu národu vlastní, reaguje na to po svém, a tak už zcela jistě
zlidověl text písně našeho nového slavíka Tomáše Kluse... za co Pane Bože za co, trestáš
tento prostý lid… Je dobře, že nás neopouští humor, že se i v těžkých dobách dokážeme
smát a radovat, třeba z maličkostí, a že nás neopouští víra v to dobré. Ještě pořád se máme
na co těšit a vánoční čas je ta pravá doba těšení, doba splněných přání a radostí. Co si tedy
přát a co přát nám všem? Zdraví, protože to je opravdu vzácný dar, hodně štěstí a lásky
kolem nás a víru, že se z naší společnosti ještě nevytratila všechna slušnost a spravedlnost.

Z posvícení

Kluci organizátoři Marek,
Martin a Kuba

Z posvícenského fotbalu
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Šumenské posvícení
Stejně jako každý rok, i letos o druhém zářijovém víkendu ožila naše obec posvícením. Pro
někoho tradice, kdy hospodyňky smaží, pečou, vaří, aby se před posvícenskými hosty stoly
prohýbaly pod tíhou nejrozličnějších dobrot. Pro druhé je to víkend jako každý jiný. Letos se po
dlouhé době termín rozešel se Znojemským vinobraním, a tak se lidé nemuseli rozhodovat
kde víkend trávit a mohli si naplno užít místních oslav.
Posvícení jako vždy začalo čtvrtečním stavěním máje. Na místním plácku před kulturním
domem se sešli mladí i staří. Kolem páté odpoledne přivezli chlapi z lesa čerstvě pokácenou
máju. Po té nastala chvíle plná rozpaků, protože se někam ztratily pestrobarevné fáborky,
které jsou nezbytnou součástí každé máji a mladé svobodné slečny jimi zdobívají větvičky. Ale
po pár telefonních hovorech se vše vysvětlilo, fáborky byly na světě a slečny se mohly pustit
do díla. Nakonec mladíci upevnili máju na předem určené místo a posvícení mohlo začít.
V pátek v podvečer se naši spoluobčané sešli na posvícenské zábavě. K tanci a poslechu
hrála hudební skupina Víkend z Hostěradic. I když účast byla velmi slabá a na sále to
vypadalo, jako by si pár rodin uspořádalo soukromý večírek, muzikanty ani nás, kteří jsme se
přišli pobavit to neodradilo a bavili jsme se až do druhého dne. V sobotu od ranních hodin
probíhal posvícenský fotbálek. Podotýkám, že to byla dlouho očekávaná akce. Fotbal patří už
po několik desítek let k místním posvícenským tradicím. Letošní rok byla organizace
fotbalového utkání ženatých proti svobodným zcela v režii tří mladých můžu - Marka
Steinhausera, Jakuba Vítů a Martina Kociána. Úkolu se zhostili na jedničku, o tom nikdo ze
zúčastněných nemohl pochybovat. Byla to parádní akce pro malé i velké a řada z nich se na
lesáckém hřišti bavila až do pozdních večerních hodin. Ani ve stánku u nádraží nezůstali
pozadu, i tady se slavilo posvícení o sto šest. V sobotu i v neděli hrála živá kapela, zpívalo se a
tančilo. Ohlasy mají majitelé velmi kladné. V neděli odpoledne se již tradičně ozývala živá
hudba z místního pohostinství, které provozuje pan Drtina. Nezbytnou součástí, zvláště pro
mladší věkové kategorie, jsou kolotoče. Děti si pouťových atrakcí užily a peněženky rodičů
a prarodičů byly určitě o nějakou tu korunu lehčí.
Letošní posvícenský program byl opravdu bohatý a věřím, že si v něm každý našel to, co
má rád. Opět jsme si dokázali, že se bavit chceme a umíme. Celou atmosféru navíc podpořilo
nádherné počasí. Sluníčko po oba dny nešetřilo svými paprsky, krásně hřálo a bylo příjemné
trávit posvícenský čas venku.

Ženatí proti svobodným v novém kabátě
Kluci organizátoři, Marek, Martin a Jakub se rozhodli každoroční fotbalový zápas podpořit,
povznést ho na vyšší úroveň, dát mu nový rozměr, a to se jim zcela jistě podařilo. Obec jejich
aktivitu uvítala a podpořila akci soudkem piva, limonády a pomohla i s odměnami pro hráče.
Celá akce začala v sobotu dopoledne turnajem školáků. Sluníčko nešetřilo hřejivými
paprsky, dětem se pěkně hrálo a radost ze hry byla znát. Překvapením pro všechny byly
diplomy a hlavně dárečky pro každého dětského hráče i diváka. Tímto kluci zcela jistě
zabodovali.
Odpoledne přišel na řadu tradičně turnaj ženáčů proti svobodným. Tentokrát k fotbalovému utkání o vítězný soudek piva nastoupila čtyři družstva – dvě družstva svobodných,
ženáči a „staří kocouři“. Byl to napínavý mač, plný překvapení, ve kterém se potvrdilo, že
zkušenosti a taktika často vítězí nad mládím a rychlostí.
Zkušení pardi nakonec předvedli, že ještě nepatří do starého železa, že ještě umí a vítězný
soudek piva si zcela určitě zasloužili. Celé odpoledne provázela výborná nálada hráčů
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i diváků. Pivo teklo proudem, limonáda se nestačila točit a chutné masíčko mizelo z grilu před
očima.
Závěrem nezbývá než říci, že kluci měli vše výborně zorganizované a všichni, kteří jsme
tam byli, jim můžeme jen poděkovat za příjemně strávený den a vyseknout hlubokou poklonu.
L. Stehlíková

ˇ
Informace obecního úradu
Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání dne 25. června2012
Schválilo:
závěrečný účet obce Šumná za rok 2011, souhlas s celoročním hospodařením, a to
l
bez výhrad
l
smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s. (kabelové vedení NN),
RD p. Podsklanové
l
smlouvu o poskytnutí dotace z JMK Brno č.13374/12/OKH pro jednotku SDH Šumná
ve výši 200 000 Kč, podání žádosti o změnu druhu dotace na investiční a o změnu
účelu dotace na pořízení a přestavbu dopravního vozidla (viz smlouva o poskytnutí
dotace z JMK č.13374/12OKH)
l
smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro Město Znojmo na zřízení
elektronické spisové služby obce ve výši 10 600 Kč
l
smlouvu o zřízení věcného břemene - JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský
Krumlov s právem vstupu, vjezdu, jízdy a vedení přípojek přes část pozemku p.č. 272
k.ú. Šumná (dle geometrického zaměření p.č. 272/1 )
l
záměr prodeje majetku – pozemek část p.č. 270 (150 m2) k.ú. Šumná (plocha za
prodejnou Jednoty) za cenu 30 Kč/m2
l
nákup pozemků od JEDNOTY, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, p.č. 271
(433 m2) a část p.č. 272 (539 m2) k.ú. Šumná dle geometrického zaměření p.č. 271
(449 m2) a p.č. 272/4 (387 m2) a p.č. 272/5 (136 m2) za cenu 30 Kč/m2
l
dodavatele na inženýrské sítě pro stavební parcely za prodejnou Jednoty, firmu
ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí
l
pořízení internetových stránek obce dle nabídky firmy Galileo Corporation, s.r.o.,
Chomutov
l
nákup zahradního traktoru John Deere dle nabídky firmy AGROSERVIS trading a.s.,
Višňové
l
kupní smlouvu na nákup pozemku od p. Adama Sobola, Ostrava, část p.č. 268
u autobusové zastávky (přesná výměra dle geometrického zaměření) za cenu
10 Kč/m2
l
kupní smlouvu na nákup pozemků část p.č.122 (239 m2), část p.č.123 (199 m2) za
cenu 200 Kč/m2 a část p.č. 84 (3529 m2) za cenu 15 Kč/m2 od p. Františky Drtinové,
Šumná 48 (dle geometrického zaměření pozemek p.č. 122/2 (239 m2), p.č. 123/2
(199m2) a p.č. 84/1 (3529m2)
l
rozpočtové opatření č. 4/2012
l
rozpočtové opatření č. 5/2012
l
oslovení firmy AC projekt Znojmo na vypracování předběžné kalkulace na projekt
a rekonstrukci budovy bývalého hotelu,
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vzalo na vědomí:
závěrečný účet Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska za r. 2011
l
Zastupitelstvo na svém 8. zasedání dne 30. července 2012
schválilo:
l
příspěvek pro Oblastní charitu Znojmo ve výši 5 000 Kč
l
prodej pozemku část p.č. 270 (150 m2) k.ú. Šumná (za prodejnou Jednoty) dle
geometrického zaměření p.č. 270/4 o výměře 150 m2 za cenu 30 Kč/m2
l
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (kabelová přípojka NN RD
p. Kliner, p. Boháč)
l
přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Šumná od Jednoty,
spotřební družstvo Moravský Krumlov
l
provedení stavební úpravy vstupu do budovy MŠ
l
rozpočtové opatření č. 6/2012
vzalo na vědomí:
l
kalkulaci firmy AC projekt Znojmo na projekt a rekonstrukci budovy bývalého hotelu
l
nabídku na odkup pozemků p.č. 660/1 a p.č. 660/2 k.ú. Šumná
l
zprávu o provedené kontrole finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo na svém 9. zasedání dne 27. srpna 2012
schválilo:
l
smlouvu o zřízení věcného břemene p.č.236/1 kabelové vedení NN (Jednota)
s E.ON ČR
l
nákup pozemků v k.ú. Šumná p.č. 660/1 (4514 m2) a p.č. 660/2 (1734 m2) od p.
Rudolfa Balogha, Šumná 165, za cenu 48 Kč/m2, se splatností 200 000 Kč do 5 dnů
od předložení kupní smlouvy Katastrálnímu úřadu a 99 904 Kč do konce r. 2013
(návrh na vklad hradí kupující)
l
dodavatele na výměnu oken zdravotního střediska Šumná, firmu H&M spol. s r.o.
Kuchařovice
l
směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
l
rozpočtové opatření č. 7/2012
l
dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování internetu – SkyNet
Zastupitelstvo na svém 10. zasedání dne 10. října 2012
schválilo:
l
nabídku firmy AC PROJEKT Znojmo k vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci budovy bývalého hotelu na bydlení pro seniory
l
bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu na obec p.č. 172, 173, 657,
506/4, 505/2 a 507/1 k.ú. Šumná
l
odkup vozidla VW TRANSPORTER 4x4 pro jednotku SDH dle nabídky firmy
ENERG-SERVIS, a.s., Brno-Slatina za cenu 306 000 Kč.
l
smlouvy o dodávkách plynu pro objekty KD a hasičské zbrojnice s firmou ARMEX
ENERGY, a.s., Děčín
l
rozpočtové opatření č. 8/2012
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vzalo na vědomí:
informace o volbách do krajských zastupitelstev.
l
Zastupitelstvo na svém 11. zasedání dne 31. října 2012
schválilo:
l
plán inventur k 31. 12. 2012 včetně složení inventarizačních komisí
l
finanční příspěvek pro p. Evu Hájkovou ve výši 8 000 Kč na zajištění kremace
p. Josefa Hájka
l
zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce provedenou KÚ JMK Brno dne
11. 10. 2012
l
změnu účelu poskytnuté dotace z JMK ve výši 200 000 Kč pro jednotku SDH na
investiční dotaci určenou na nákup dopravního vozidla
l
rozpočtové opatření č. 9/2012

Dokončené investice, opravy
a nákup dlouhodobého majetku v roce 2012
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ü Obec Šumná v letošním roce nakoupila zhruba 11 tis. m pozemků, které budou po
vybudování inženýrských sítí nabídnuty k prodeji na výstavbu rodinných domů. Věříme, že
se tím podaří podpořit rozvoj naší obce, získat mladé rodiny s dětmi a místní škole a školce
pomoci naplnit třídy novými žáčky.
ü Obdrželi jsme dotaci od Jihomoravského kraje Brno ve výši 200 tis. Kč na zakoupení
dopravního vozidla VOLKSWAGEN TRANSPORTER pro jednotku SDH. Nový vůz
nahradí stávající vůz AVIA 21F.
ü Další nemalou investicí na obecních budovách bylo provedení výměny oken na
zdravotním středisku a oprava vstupu do mateřské školy.
ü Obecní úřad i stavební úřad byl vybaven novými počítači.
ü Pro zkvalitnění a urychlení sečení zelených ploch v obci a další potřebnou manipulaci byl
zakoupen nový zahradní traktor JOHN DEERE.
Postupně, krůček po krůčku se nám daří měnit a vylepšovat vzhled obce. Zelené plochy
a jejich údržba tomu velice napomáhá, a za to patří veliký dík zejména panu Šturmovi.
Petr Cejpek

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE ŠUMNÁ
Dne 16. 11. 2012 byla spuštěna nová podoba internetových stránek obce Šumná
www.obecsumna.cz Věříme, že budete s novou grafikou spokojeni a doufáme, že tyto stránky
budou neustále zvyšovat svoji úroveň. Ti z Vás, kteří budou mít náměty, fotografie a důležitá
témata, neváhejte je posílat na e-mail ousumna@volny.cz.
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Kolik nás stojí likvidace odpadu
Navazuji na článek ze Šumenského zpravodaje 2/2011 „Kam s ním…“ kde bylo uvedeno
mnoho užitečných informací týkajících se likvidace odpadů. Zastupitelstvo obce schválilo
poplatek za likvidaci odpadů ve výši 450 Kč za osobu za rok, přičemž zákon o odpadech
umožňuje platbu do výše 1000 Kč za osobu za rok. Tyto poplatky jsou příjmem rozpočtu obce
a obec je povinna hradit náklady na svoz a likvidaci odpadů. Náklady závisí na počtu
a velikosti vyvezených popelnic a činí:
Ř popelnice 110 l 61 Kč/ks, přičemž za pytel s odpadky uložený vedle popelnice se hradí
stejná částka
Ř popelnice 240 l 106 Kč/ks
Doplatek obce za likvidaci odpadů činí cca 110 tis. Kč za rok.
Každý z nás si z uvedených čísel může spočítat, zda se dotace týká jeho domácnosti. A jak lze
snížit náklady na likvidaci odpadů? Stačí dodržovat dvě jednoduché zásady:
1. Do popelnice ukládat jen odpady, které nelze třídit
2. Ke svozu vydávat jen popelnice zcela zaplněné (je vhodné předtím jejich obsah
zmáčknout).
Věřím, že pokud budeme všichni výše uvedené zásady důsledně dodržovat, brzy zjistíme,
že obec nemusí zbytečně dotovat likvidaci odpadů a dokonce jsem přesvědčen, že se
můžeme dočkat i snížení poplatků občanů na likvidaci těchto odpadů.
Václav Hrubý
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Náklady na likvidaci odpadů
za rok 2012
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MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2013
POPLATEK ZE PSŮ
·
100 Kč za jednoho psa
·
150 Kč za druhého a každého dalšího psa
poplatek je splatný do 31. 3. 2013
POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADŮ:
·
450 Kč za osobu trvale hlášenou v obci Šumná
·
450 Kč za chatu nebo rekreační objekt
Poplatek je možno uhradit ve dvou splátkách:
1.
splátka do 31. 3. 2013
2.
splátka do 30. 9. 2013

Muži v akci
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Stavění máje

Obec ve spolupráci se ZŠ a MŠ Šumná připravuje:
n

Zpívání u vánočního stromu, neděle 2.12.2012

n

Mikulášskou diskotéku, neděle 9.12.2012

n

Tradiční setkání s dříve narozenými občany, sobota 15.12.2012

n

Tříkrálové bruslení – termín bude upřesněn (dle počasí)

n

Ve spolupráci se ZŠ a SRPŠ společenský ples, pátek 18.1.2012

n

Karnevalovou veselici pro děti (termín bude upřesněn)
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Zprávičky ze školy
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Než vykročíš, ohlédni se …
Poslední týden školního roku 2011/2012 patřil nejvíce žákům 9. ročníku. Všichni jsme se
už velmi těšili na prázdniny, ale ještě dříve než se zvedly všechny židličky ve třídách
k prázdninovému odpočinku, bylo nutné zamávat absolventům naší základní školy.
Deváťáci se dali do gala, pozvali rodiče a své nejbližší, aby se rozloučili se svojí školou,
s třídním učitelem panem Tomášem Zezulou, bývalou třídní paní Martinou Lněničkovou
(tohoto času na mateřské), panem ředitelem a dalšími zaměstnanci školy. A že se rozloučili
opravdu vkusným a vypracovaným programem, který pobavil každého, o tom nebylo pochyb.
Mnoho očí nestačilo skrývat slzy dojetí. Celý program nás diváky provedl jejich vzpomínkami
na mateřskou a základní školu. Opravdu naposledy nám předvedli hit posledních besídek,
a to Teplákovku, se kterou naši obec reprezentovali na setkání mikroregionu Vranovsko.
Plni radosti a nadšení se poplácali po ramenou, slíbili si, že se brzy zase sejdou,
naposledy se ohlédli a jak už to bývá, vydali se odhodlaně vstříc svému novému životu.
Všem upřímně přejme, ať se mají krásně, ať se jejich sny a přání stanou skutečností.
A jakkoli daleko je život zavede, ať nikdy nezapomenou na svoje spolužáky a šumenskou
školu, která se navždy stane místem jejich příštích setkání.

Loučení s prázdninami
Prázdniny utekly jako voda v potoce a žáčkové školáčkové usedli opět do školních lavic,
aby pokračovali ve svém vzdělávacím procesu.
Minulý rok jsme se s prázdninami rozloučili u Šimperáku a letos jsme pro děti připravili
odpoledne plné her a zábavy v areálu školy. Sešlo se nás bezmála padesát dětiček, ale i těch
dříve narozených. Děti si mohly na hřišti zahrát tenis, přehazovanou, vybíjenou, basket.
Mohly si vyzkoušet zdolávání lanové dráhy, svoji zručnost nebo odvahu v temném tunelu.
Aby bylo odpoledne zajímavější, rozdělili jsme děti a dospělé do velkých skupinek, které
se vydaly po vyznačené trase, kde pro ně byly připraveny náročné úkoly za bodíky.
V cíli pak na každého čekal špekáček a tekutý mok dle věkové kategorie a cena pro
každého. Největší ocenění si zasloužili nejmladší účastníci a to megaperník s obrázkem naší
školy. Odměnou pro nás organizátory byly rozesmáté tváře všech účastníků.

Šumenská diabolka
Střelecký kroužek má na naší škole už letitou tradici. Pan Karel Rivola se dlouhá léta
věnoval školní mládeži, kterou učil střílet ze vzduchovky. Záštitou pro střelecký kroužek
bývala Pionýrská skupina Mládí Šumná, poté DDM Šumná, a po jeho zrušení se pan Rivola
nevzdal a podařilo se mu přesvědčit i DDM Znojmo, aby byl nadále tento kroužek na Šumné
zachován. V posledních letech je panu Rivolovi pravou rukou pan Pavel Růžička s dcerou a
jejími dětmi. Důkazem toho, že šumenští střelci jsou vskutku téměř profíky je to, že se začala u
nás na Šumné pořádat tzv. Šumenská diabolka. Letos proběhl již druhý ročník. Šumenská
diabolka je soutěž ve střelbě ze vzduchovky.
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Sjíždí se na ni týmy ze širokého okolí – Třeště, Brna, Nivnice, Dukovan. Kromě Šumenské
diabolky se naši žáci pravidelně zúčastňují Zimní ceny DDM Třebíč. Mezi nejúspěšnější
střelce patří Sabina Dajčarová, Erika Dvořáková, Kateřina Sklenářová, Martina Martínková,
Vojtěch Svozil, Dominika Marešová a Kristýna Marešová.
Součástí letošních oslav MDD a tradiční soutěže v běhu o ,,Perníkové srdce,“ vedení
střeleckého kroužku uspořádalo soutěž ve střelbě mezi týmy, které byly tvořeny rodiči a dětmi.
Nejvíce perníkových terčů vyhrála rodina Dajčarova.
autorkou článků ze ZŠ je L. Stehlíková

Úspěch šachistů
Po mnoha druhých místech v přeboru škol okresu Znojmo to konečně vyšlo! Starší žáci
Základní školy a Mateřské školy, Šumná jsou okresními přeborníky pro rok 2012! Za našim
družstvem na medailových pozicích skončili obhájci ze GPOA Znojmo a ZŠ Pražská. Vítězné
družstvo ve složení Martin Brabenec, Radek Šimka, Adam Šumpich a Jan Vejlupek bude
reprezentovat okres Znojmo v krajském finále. Radek Šimka se navíc bez jediné porážky stal
nejlepším hráčem na druhé šachovnici. Gratulujeme!!!
Turnaje se beze strachu s dalšími šesti družstvy zúčastnili i nejmladší žáčci. Získali druhé
místo ve své kategorii a vzhledem k věku jsou příslibem pro budoucnost. Vzorně
reprezentovali Pavel Nekula, Pavel Vejlupek, Bára Neubauerová a Josef Klikorka.
Richard Nekula
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ŠACH-PINK 2012
Již po devatenácté se v pátek 16. 11. 2012 na Šumné sjeli příznivci stolního tenisu
a šachu, aby změřili síly v kombinovaném turnaji na 10 kol.
Tento turnaj pořádá každoročně Základní škola spolu s Obcí Šumná u příležitosti
Mezinárodního dne studentstva. Jediným omezením byl datum narození, právo účasti měli
pouze hráči narození v roce 1997 a mladší. Sjelo se celkem 26 dětí, které do posledního kola
bojovaly urputně o krásné poháry. Neztratili se ani domácí hráči, nejlepší z nich Radek Šimka
obsadil krásné šesté místo.
Richard Nekula
Konečné pořadí
Poř. St.č. Jméno
1 22 Růžička Josef

Rtg

FED

Klub

Body

BH.

0

CZE

Moravské Budějovice

8,0

57,0

2 13 Mittner Viktor

0

CZE

Moravské Budějovice

7,5

54,5

3 1 Fouček Šimon

1607

CZE

G+SPgŠ Znojmo

7,0

58,5

4 18 Ondrovčák Radek

0

CZE

ZŠ nám. Republiky

7,0

48,0

5 17 Ondrovčák Lukáš

0

CZE

ZŠ nám. Republiky

6,0

55,0

6 26 Šimka Radek

0

CZE

ZŠ Šumná

6,0

54,5

7 20 Polák Tomáš

0

CZE

ZŠ nám. Republiky

6,0

53,5

8 4 Konvičková Lucie

1100

CZE

G+SPgŠ Znojmo

6,0

52,0

1100

CZE

G+SPgŠ Znojmo

5,5

61,5

10 12 Legindi Rostislav

9 3 Březina Tomáš

0

CZE

G+SPgŠ Znojmo

5,5

53,0

11 21 Poláček Ondřej

0

CZE

G+SPgŠ Znojmo

5,5

51,5

12 10 Kasáček Štěpán

0

CZE

Moravské Budějovice

5,5

49,5

13 5 Brabenec Martin

0

CZE

ZŠ Šumná

5,0

54,5

14 16 Odvárka Roman

0

CZE

Moravské Budějovice

5,0

53,0

15 19 Palas Vladimír

0

CZE

G+SPgŠ Znojmo

5,0

51,5

16 24 Urbánek Pavel

0

CZE

Moravské Budějovice

5,0

46,0

17 6 Dvořák Ondřej

0

CZE

ZŠ Šumná

5,0

45,5

18 11 Kovaliček Radim

0

CZE

G+SPgŠ Znojmo

5,0

42,0

19 2 Marek Jakub

1433

CZE

G+SPgŠ Znojmo

4,5

57,5

20 15 Odvárka Ladislav

0

CZE

Moravské Budějovice

4,5

50,0

21 23 Turek Jan

0

CZE

ZŠ Šumná

3,5

43,5

22 14 Nekula Pavel

0

CZE

ZŠ Šumná

3,0

40,5

23 9 Frková Zuzana

0

CZE

G+SPgŠ Znojmo

2,5

43,0

24 8 Frk Tomáš

0

CZE

G+SPgŠ Znojmo

2,5

38,0

25 7 Dvořáková Vendula 0

CZE

G+SPgŠ Znojmo

2,0

46,5

26 25 Vejlupek Jan

CZE

ZŠ Šumná

2,0

40,0

0
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Příběhy bezpráví 2012
Naše škola se stejně jako každý rok účastní
projektu Příběhy bezpráví (společnosti Člověk
v tísni). Letošním tématem byla „normalizace“,
kterou ještě většina z nás pamatuje nebo v ní
žila. Pro žáky 9. třídy je však dobou již
vzdálenou a v mnoha ohledech nepochopitelnou.
V první části jsme si promítli dokument
„České děti“, režiséra Karla Strachoty, z roku
2012, který pojednává o hnutí zejména mladých
lidí proti komunistické moci.
V druhé části nám náš host P. Marek Dunda
zodpověděl několik otázek a zejména
povyprávěl o této zvláštní a zlé době ze svého
pohledu. Sám touto dobou prošel jako dítě, žák,
student gymnázia, student bohosloví i jako
voják.
Chtěli bychom mu tímto poděkovat za jeho
vyprávění i čas, který s námi v rámci tohoto
projektu strávil. Zároveň věřím, že jsou zas o
nějaké poznatky a vědomosti bohatší i naši
žáci.
Tomáš Zezula

INDIÁNSKÁ VÝPRAVA V MŠ
Poslední červnový pátek se vypravily děti z naší mateřské školy společně s rodiči
k blízkému lesu, kterým vedla indiánská stezka. Děti cestou plnily indiánský kvíz, střílely
z luku, prokazovaly svoji zdatnost při podlézání překážky, "lovily" divokou zvěř a také si
vyzkoušely rýžovat zlato. Stezka končila zase ve školce, kde všechny účastníky po návratu
přivítal indián u svého týpí a předal každému zaslouženou odměnu.
Děti společně s rodiči předvedly svůj výtvarný talent a fantazii při malování na plátno, které
pokrývalo indiánské týpí a zatančily indiánský tanec. Na závěr proběhlo rozloučení
s předškoláky. Jako překvapení měli všichni možnost svézt se na koních. Následovala volná
zábava s opékáním špekáčků, posezení při kávě a chutných domácích koláčcích. Celá tato
akce proběhla za vydatné pomoci rodičů předškoláků, kteří se zapojili do příprav pohoštění,
programu a sponzorování odměn pro děti. Za jejich ochotu, pomoc a podporu patří naše velké
poděkování.
Přesto, že nás sužovalo obrovské vedro můžeme konstatovat, že akce byla zdařilá
a nejenom dětem se moc líbila.
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Z činností v MŠ
n
V naší mateřské škole probíhá pod vedením obou učitelek a aktivní spolupráce
s rodiči preventivní logopedická péče pro děti s vadami řeči, kterých v poslední době neustále
přibývá. Děti se hravou formou učí správné výslovnosti, dýchání, rozvíjí si slovní zásobu,
která je nesmírně důležitá k dokonalé komunikaci s okolím.
n
V MŠ pracuje i Klub předškoláků, kde se děti připravují k zápisu do první třídy
základní školy.

Na měsíc prosinec připravujeme
·

Čertí školka

5. 12. 2012

·

Kouzelník v MŠ

11. 12. 2012

·

Vánoční besídka v MŠ

17. 12. 2012

·

Pojďte s námi za zvířátky

21. 12. 2012

Zájmové kroužky na ZŠ Šumná
pod záštitou ZŠ – bezplatně

Hra na kytaru
Šachy
Stolní tenis

vedoucí

den

čas schůzek

Stehlíková
Nekula
Nekula

pondělí
úterý

13:45 - 14:45
13:30 - 14:30
po domluvě

čas schůzek
13:30 - 14:30
12:30 - 13:30
16:00 - 17:30
13:15 - 14:15
13:30 - 14:30
13:30 - 15:30,
12:30 - 14:30
16:30 - 18:00
18:00 - 19:30

pod záštitou DDM Znojmo – za úplatu

Keramika
Tvořínek
Keramika s dětmi
Florbal
Carcassonne klub
Střelecký

vedoucí
Kučera
Slabá
Světlíková
Slabá
Nováková
Růžička

den
pondělí
pondělí
Středa
úterý
Čtvrtek
pondělí, Středa

Taekwon-Do
Taekwon-Do

Zajacová
Hrubý

pondělí, Středa
pondělí, Středa
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Výsledky sběru papíru
V podzimním sběru starého papíru, časopisů a kartonu ve dnech 1. 10. až 4. 10. 2012, bylo
celkem sebráno 5.135 kg. Za toto množství obdržela ZŠ a MŠ Šumná částku 6.676 Kč. Peníze
budou vloženy do fondu SRPŠ a budou se z nich hradit aktivity žáků školy. Děkujeme všem,
kteří svou účastí ve sběru papíru pomohli tento krásný výsledek dosáhnout a podpořili naši
školu.
Přehled výkonů ve sběru papíru:
DRŽMÍŠKOVÁ

MŠ

1. ročník

2. ročník

3. ročník
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PŘÍJMENÍ, JMÉNO
DRŽMÍŠEK Lukáš
DRŽMÍŠEKOVÁ
DRŽMÍŠKOVÁ Aneta
GREGOR Matyáš
KLIKORKA Radim
PÁNEK Dominik
STEHLÍKOVÁ Bára
STEHLÍKOVÁ Karolína
SVĚTLÍK Lukáš
ZEZULA Matěj

Kg
20 4. ročník
20
61
20 5. ročník
33
18
18 6. ročník
32
20

BRABENEC Tomáš
HÁDEK David
PRODĚLAL Ondřej
KLIKORKOVÁ Hana

35
50
34
20 7. ročník

DAJČAR Aleš
DVOŘÁK Lukáš
HÁDEK Daniel
KLIKORKA Josef
KUBA Libor
MOLÍK David
SVĚTLÍK Tomáš
VEJLUPEK Pavel
NEUBAUEROVÁ Bára
PÁSZTÓOVÁ Amálie

108
150
50
20
76
10
65 8. ročník
90
26 9. ročník
40

BŘEZNA Patrik
NEKULA Pavel
STEHLÍK Jakub
BALÍKOVÁ Barbora
KLIKORKOVÁ Jana
NOVÁKOVÁ Tina

48
68
105
370
20
72

PŘÍMENÍ, JMÉNO
JAKUB Filip
PRODĚLAL Tomáš

Kg
144
34

VEJLUPEK Jan
MÜHLBACHEROVÁ Elisabeth

90
164

CEJPEK František
JELÍNEK René
ŠREMR Václav
DAJČAROVÁ Sabina
DVOŘÁKOVÁ Erika
KLIKORKOVÁ Helena

106
120
81
108
150
20

BRABENEC Martin
KORČÁK Petr
SVOZIL Vojtěch
VEJLUPEK Petr
PÁSZTÓOVÁ Viktorie Petra
SKLENÁŘOVÁ Kateřina
ŠVARCOVÁ Lucie

167
64
25
90
40
36
175

DVOŘÁK Ondřej
BAZALA Josef
BRABENEC Martin
RŮŽIČKA Ondřej
ŠIMKA Radek
ŠANDOVÁ Hana
TUŠAROVÁ Karolína

24
110
95
65
225
24
87

Adam Šumpich, Pavel Dobrovolný,
žáci 9. ročníku
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Z naší farnosti

Vyšla kniha od šumenského autora
Patrioti ze Šumné a okolí mají další důvod k radosti. Začátkem listopadu vyšly čtyři díly
knihy Paměti z revíru Zálesí. Autorem je pan Karel Cihlář, kterého si jistě ještě mnozí pamatují.
I když se vydání tohoto svého díla nedožil, věřím, že by měl radost.
Pana Cihláře jsem poznal až v závěru jeho života, když jsem se s ním setkával zvlášť
v době jeho nemoci. Vždy mě dokázal zaujmout svým vyprávěním o zážitcích z lesa, svým
vztahem k přírodě a zaujetím pro věc. Jednou mi ukázal své spisy, které zapisoval především
pro své nejbližší Když jsem se do nich začetl, bylo mi jasné, že by to mohlo oslovit i mnohé
další. A tak jsme se domluvili, že tyto jeho zápisky nachystáme pro vydání. Na faře ve Vranově
nad Dyjí již řadu let totiž vydáváme spoustu obyčejných brožurek, které mohou povzbudit
a pohladit po duši (můžete je nalézt i v elektronické podobě na www.amims.net nebo si je
objednat v tištěné verzi 731 402 737).
Trvalo to dlouho, ale při příležitosti 1. Svatohubertské mše svaté ve Vranově nad Dyjí se
toto dílo konečně podařilo vydat. A je to naše společná radost. Stojí určitě za přečtení, a to
hned z několika důvodů. Jednak proto, že autora mnozí znají jako šumenského občana. Navíc
revír Zálesí je v dosahu, takže i ti kteří v něm ještě nebyli, po přečtení na toto místo jistě vyrazí.
A v neposlední řadě tato kniha probouzí ve čtenářích tu správnou vnímavost pro krásu přírody
a nejednomu může pomoci, aby za stvořením intenzivněji vnímal i Tvůrce.
Čtyřdílný svazek knih si můžete objednat na faře ve Vranově nad Dyjí (515 296 384 nebo
731 402 737 nebo marek@fatym.com). Obálky knih jsou barevné a jednotlivé díly bohatě
ilustrované. Možná není bez zajímavosti, že obrázky kreslila naše bývalá katechetka Marie
Krátká (za svobodna Vyhnálková), která nějaký čas vyučovala děti ve škole na Šumné. Cena
všech čtyř svazků svazku je dohromady 100 Kč.
P. Marek Dunda

Bible a my
Okresní kolo XX. ročníku dějepisné soutěže pro žáky základních a středních škol proběhlo
již tradičně na ZŠ Šumná. Ve středu 21. listopadu 2012 se sjeli soutěžící ze Znojemska, aby
porovnali svoje znalosti Bible. V našem regionu se do základního školního kola zapojilo přes
300 soutěžících. Okresního kola se zúčastnilo 40 žáků a studentů, kteří postoupili jako
vítězové školních kol. Soutěžní odpoledne zahájil otec Marek Dunda, který celou soutěž
moderoval, na úvod zazněla státní hymna a všechny soutěžící i doprovod přivítal Mgr. Pavel
Kučera, zástupce ředitele školy. Poté byli soutěžící rozděleni podle věkových kategorií a se
svými vedoucími odešli do připravených tříd psát soutěžní test. O přestávce se soutěžící
dozvěděli správné odpovědi a pochutnávali si na dobrotách, které jim připravili naši ochotní
spolupracovníci. Mezitím porotci opravili soutěžní testy a po písničce začalo finálové klání. Ve
finále soutěžili jen nejúspěšnější řešitelé písemného testu a rozhodovalo se zde o postupu do
regionálního kola. Soutěžící odpovídali na záludné otázky veřejného finále, které se většinou
týkaly okruhů vypsaných témat pro jednotlivé kategorie:
18

§
§
§
§

I. kategorie Poslední večeře a Ježíšovo vzkříšení
II. kategorie Ester (kniha i postava SZ)
III. kategorie Nehemjáš (kniha i postava SZ)
IV. kategorie Stará a Nová smlouva (Ex 12-24; Evangelia; Žd 7-10)

V I. kategorii zvítězili: Karel Adámek ze ZŠ Višňové, Karolína Marová ze ZŠ Štítary a Jana
Tesařová ze ZŠ Blížkovice. Za II. kategorii do regionálního kola postupují: Ondřej Kříž ze ZŠ
Blížkovice, Terezie Soukupová ze ZŠ Višňové a Miroslava Šváchová ze ZŠ Blížkovice. Ve III.
kategorii obstáli: Hana Adámková ze ZŠ Višňové, Petra Konvalinová ze ZŠ Blížkovice
a Martin Grund ze ZŠ Vranov nad Dyjí. Za středoškoláky postoupí do finále 3 studenti: Jan
a Petr Křížovi a Lukáš Finda - všichni z Gymnázia Moravské Budějovice. Žáci i studenti byli do
soutěže opravdu velmi dobře připravení a za své vědomosti, které získali snahou a pílí, byli
odměněni diplomy, adventními kalendáři, svícny, fixami, knihami. Všichni soutěžící dostali na
památku propisku s nápisem Bible a my, která jim bude soutěž připomínat. Znovu jsme si
uvědomili, že v Bibli máme stále co objevovat a poznávat. Na závěr nám otec František
Nechvátal udělil požehnání a rozjeli jsme se do svých domovů.
Vítězům ještě jednou blahopřejeme a věříme, že náš okres budou v únoru na Velehradě
dobře reprezentovat. Veliké poděkování patří všem odvážným soutěžícím, kteří se
soutěžního odpoledne zúčastnili i těm, kdo je připravovali a přivezli.
L. Stehlíková

Ze Sportovního klubu

Co jsme letos podnikli?
§

10. června

pouťová zábava, hrála kapela Víkend Hostěrdice

§

29. září

Václavský cyklovýlet

§

10. listopad

Martinská zábava, hrála kapela Víkend Hostěradice

§

17. listopad

7. ročník turistické vycházky

§

30. listopad

Čaj o páté

A co plánujeme?
§

22. 12. 2012

předvánoční vycházka na Hardeggskou vyhlídku

§

31. 1. – 3. 2. 2013

lyžovačka v Karlově pod Pradědem

§

březen 2013

návštěva divadelního představení

§

duben 2013

pálení čarodějnic

/přesné termíny a podrobnosti k jednotlivým akcím budou včas zveřejněny/
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Je milé zjistit, že naši spoluobčané mají zájem o společné akce, a tak rádi reagujeme
na podnět některých z nich, abychom nepořádali jen akce sportovního rázu, ale uspořádali
něco i pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí na kola nebo na lyže.
A divadlo je myslím dobrý nápad. Rádi bychom vybrali z jarní nabídky činoherní nebo
hudební scény Městského divadla v Brně představení a uspořádali společný výlet za
kulturou. Věřím, že se nápad bude líbit i vám a společně si vyrazíme do divadla.

Se sportovním klubem na hory
Zima už nám pomalu, ale jistě klepe na dveře, a proto jsme nenechali nic náhodě
a společnou zimní lyžovačku už máme naplánovanou. Zvolili jsme opět lyžařský areál Karlov
pod Pradědem v Jeseníkách. Stejně jako loni jsme vybrali prodloužený víkend v čase
pololetních prázdnin, termín 31. 1. – 3. 2. 2013 (čtvrtek – neděle). Skupina budeme opět
početná, a tak se můžeme těšit na další společně prožitý čas. Pobyt v Penzionu Zámeček
přímo v Karlově již máme zajištěn. Nezbývá než si přát pěkné zimní počasí, hodně sluníčka,
spoustu kvalitního sněhu a doufat, že se nebudou opakovat loňské mrazy, kdy rtuť
teploměrů klesala hodně hluboko pod bod mrazu.Tak lyžníci, ahooooooooj na svahu.

Na Svatého Martina se peklo, tančilo i koupalo
Kdo se nechal zlákat pozvánkou na letošní svatomartinskou zábavu, ten určitě
nelitoval. Kapela Víkend je zárukou dobré muziky, to všichni vědí. A aby nebylo vše po
starém, o to se postaraly členky sportovního klubu. Nápad oživit zábavu zápolením
o nejchutnější štrůdl a vítěze odměnit jak jinak než svatomartinskou husou prostě neměl
chybu. Teď jen záleželo na tom, jestli se nápad bude líbit hostům, kteří se přijdou bavit
a budou chtít předvést svoje kuchařské umění. A jak to dopadlo? Návštěvnost byla nad
očekávání veliká a do soutěžního klání se sešlo dvacet dozlatova vypečených štrůdlů,
některé nasladko, jiné naslano. Do komise pro hodnocení byli náhodně vybráni příchozí
hosté a byla rovněž oslovena kapela. Jednotliví zástupci hodnotící komise obdrželi talíře
se všemi pečlivě označenými vzorky k hodnocení a zbytek byl rozkrájen a rozdán po sále
ostatním hostům.
Mezi tím běžela zábava plným proudem a o půlnoční přestávce byly vyhlášeny tři
nejchutnější vzorky a jejich autoři byli patřičně oceněni. A čí výrobky nejvíce oslovily
chuťové buňky porotců? Lahev vína za třetí a druhé místo si za svůj štrůdl odnesly Mirka
Dvořáková a Irena Volánková a první místo a svatomartinskou husu získala paní Anna
Ficencová. Poděkování ale pařilo všem, kteří se do štrúdlového klání zapojili, upekli
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a přinesli svoje dobroty a postarali se tak o malé občerstvení pro ostatní příchozí. A že
chutnalo všem, o tom svědčily vymetené talířky na stolech. Tím ale program nekončil. O
další občerstvení se postaral jeden z hostů a sponzorů, pan Ing. Oberreitter, který
připravil pro všechny příchozí malý půlnoční raut, pečenou krůtu a kuřata, za což mu
rovněž patří veliký dík. A aby těch překvapení nebylo málo, vyzval ještě všechny přítomné
na nedělní martinské koupání v přehradě. Výzva se potkala s velkým ohlasem přítomných,
rukavice byla vhozena a nezbývalo než si počkat na její výsledek. Po půlnoční přestávce
běžela zábava opět plným proudem až do časných ranních hodin. Kapela jela na plný výkon
a taneční veselí přítomných nebralo konce. Pro pořadatele ta nejlepší zpráva. Lidé přišli,
bavili se, tančili. Martinská se prostě vydařila a dík patří všem, kdo se zapojili do příprav a
organizace, přispěli sponzorsky a také těm, kdo přišli, protože bez nich by veškeré úsilí
bylo zbytečné. Poděkování si zaslouží i manželé Křížovi a paní Ficencová za ochotu a pomoc
při prodeji vstupného a zajištění šatny.
Tím však ještě oslava Sv. Martina nekončí, je neděle, krátce po čtrnácté hodině a do
chladných vod Vranovské přehrady se před zraky zvědavců chystají vstoupit tři nadšenci
otužilci, vyzyvatel Ing. Oberreitter a další dva borci, přítel paní Všetečkové pan Zdeněk
Vaňáček a Zbyšek Bořil. Teploměr ukazuje teplotu vody pouhých jedenáct stupňů Celsia.
Skupina asi dvaceti zachumlaných pozorovatelů sleduje jak borci s úsměvem a zcela bez
zábran noří do chladné vody svá těla, jeden dokonce skáče po hlavě a plavou si podél břehu
jako by si nevšimli, že léto již dávno skončilo.
Klobouk dolů před těmito odvážlivci. Po výkonu si zcela oprávněně zasluhují pořádnou
dávku voňavého moku na zahřátí. Chuť na něco teplého do žaludku však mají i přihlížející,
a tak všichni vítáme možnost uchýlit se do blízké vyhřáté hospůdky U Převozu k panu
Hájkovi. U sálajících kamen se nám dobře sedí, obsluha je vzorná, panuje dobrá nálada, nic
nám nechybí. Co říci závěrem. Bylo to příjemně strávené nedělní odpoledne a ještě
příjemnější zjištění, že se najdou lidé, kteří jsou všemi deseti pro trochu recese a zábavy
a jsou ochotni do toho jít naplno. Nezbývá než si přát, aby tato akce nebyla ojedinělá, aby
se třeba stala tradicí a našlo se víc takových odvážlivců.

Střípky z vycházky
Přiblížil se sedmnáctý listopad a s tím spojený termín již tradiční vycházky našeho
sportovního klubu. Při plánování trasy nebo cíle vycházky jsme příliš neváhali, pokusíme se
zdolat Králův stolec, cíl, který jsme měli v plánu už před dvěma lety, ale kvůli špatnému
počasí jsme k němu nedorazili. Snad budeme mít letos více štěstí, počasí bude přát
a Králův stolec bude na chvíli i náš.
Co je to vlastně Králův stolec? Na stránkách města Znojma se můžeme dočíst, že se
jedná o jednu z deseti vyhlídek města, zařazených do tzv. 77 divů města Znojma. V lesích
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Národního parku Podyjí na jihozápad od Hradiště sv. Hippolyta se vysoko na příkrém
skalním svahu v zákrutu řeky Dyje vypíná prostý dřevěný altán zvaný Králův stolec.
Hluboko v údolí stával před napuštěním znojemské přehrady tzv. Trauznický mlýn a pod
ním důležitý most, který nechal postavit hradišťský probošt Tomáš ze Šlesinu v polovině
17. století. Existence mostu, který zkracoval cestu z Moravy do Rakous, však notně vadila
znojemským konšelům, kteří tím přicházeli o část výnosů z mýtného, a proto docházelo
k častým sporům. Pokud je dnes v přehradě málo vody, lze z Králova stolce zbytky pilířů
mostu uvidět, podobně jako obrysy někdejšího Trauznického mlýna, který byl roku 1931
přestavěn v supermoderní, dálkově ovládanou vodní elektrárnu s Kaplanovou turbínou
o výkonu 1 MW. Pověst praví, že právě z Králova stolce pozoroval polský král Jan III.
Sobieski přechod svého třicetitisícového vojska přes Dyji, když na přelomu srpna a září
roku 1683 spěchal touto cestou na pomoc císařské Vídni, jež byla tehdy již dva měsíce v
obklíčení osmanských Turků. Vyhlídkový altán na Králově stolci byl zbudován roku 1922
společným úsilím spolků německých a českých turistů.
Tolik tedy uvádí literatura a nám nezbývá nic jiného, než se na vlastní oči (a hlavně na
vlastní nohy) přesvědčit, že je Králův stolec právem označen šedesátým třetím divem
města Znojma.
Pozvánka na vycházku byla včas zveřejněna a pokyny na ní byly všem zájemcům jasné.
Sraz je v sobotu 17. listopadu po osmé hodině na šumenském nádraží.
Odjezd vlaku 8.26 směr Znojmo. Samozřejmě patřičně vybaveni dobrou náladou,
svačinou a penězi na cestu. K překvapení všech se nás brzy po ránu sešlo na nádraží
rovných dvacet. Zakoupili jsme tedy společnou jízdenku a nadšeně se nahrnuli do vláčku.
Tady nás čekalo milé překvapení, náš stav navýšil na konečný počet jednadvacet sám
předseda našeho sportovního klubu pan Kučera. Výpravčí odpískal odjezd vlaku, a tím
i symbolicky začátek našeho výletu. Výprava jsme byla početná, vagon byl tak vlastně
skoro náš, a tomu odpovídalo i patřičné veselí. Paní průvodčí byla příjemná, zvyklá na
hlasité školní výlety, a tak se ani přes vyšší věkový průměr zúčastněných ničemu
nepodivovala. Jak praví klasik, i cesta může být cíl, této myšlenky jsme se drželi od
samého začátku a hodlali si užít každičký kousek svátečního dne.
Ze znojemského nádraží vedly naše kroky městským parkem, kde jsme si prošli
opravený Hradební příkop, překrásné zákoutí města Znojma a pokračovali přes
Mikulášské náměstí do Karolininých sadů. Tady jsme si bohatě užili krásných
romantických zákoutí a výhledů do údolí pod přehradou. Je to kouzelné a klidné místo,
daleko od ruchu města. A to už jsme se ocitli u Obří hlavy a zamířili jsme si to po zelené
turistické trase na Hradiště a odtud stále po zelené Kočičím údolím rovnou na Králův
stolec.
Cesta byla členitá, místy strmější stoupání, trošku jsme se i zadýchali i zapotili, ale to
nás, členy sportovního klubu nemohlo zaskočit. Počasí k nám bylo tentokrát přívětivější,
sluníčko nás sice nezašimralo po celý den, ale nepršelo, ani vítr nefoukal, a to bylo důležité.
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Šlapalo se všem dobře, cestou jsme poctivě ujídali a upíjeli svoje zásoby v batůžcích,
takže energie ani chuť nikomu nechyběla. Králův stolec jsme zdolali jako jeden muž,
pokochali se vyhlídkou z dřevěného altánu, odpočinuli si a vydali se na zpáteční cestu.
Času jsme měli dostatek, a tak jsme se vydali po žluté delší trase zpět do údolí Dyje
pod přehradu. Tam jsme plánovali pozdní oběd U Obří hlavy. Tentokrát jsme neměli
štěstí, bylo obsazeno a hosté se nehodlali svých míst v útulné restauraci vzdát. Nezbylo
než pokračovat do města a hledat jiný objekt k uspokojení našich chuťových buněk
a hladových žaludků. Ve známé hospůdce Na Věčnosti se naší početné skupiny zalekli,
a tak jsme museli hledat dál. Nakonec se nás všech ujali v příjemné Restauraci u Radnice.
Musím říct, že voňavá kávička a džbánek zlatavého moku nás příjemně povzbudily a my si
mohli s chutí vybírat z bohaté nabídky jídel. Příjemně osvěženi a odpočinutí jsme se poté
mohli spokojeně vydat na vlakové nádraží.
Vlak odjížděl přesně podle propozic ve tři hodiny odpoledne. Přišli jsme včas a v 15:00
se vlak rozjel naším směrem. Čekalo nás posledních společných dvacet minut výletu. Bylo
nám dobře. Výšlap se vydařil, poznali jsme další z divů města Znojma, užili si volný den
s milými lidmi a co víc si ještě přát.
Snad jen tolik, abychom se zase sešli na další společné akci, aby nás nepřešla chuť se
scházet, něco společně podnikat. Tak ahoooooooooooooj na další akci!!!
ze sportovního klubu Dáša Cihlářová

Výšlap na letadla
Hana Slabá

Skupinka jede lesem...
přírodou se kochají,
na kilometry nedbají,
Hluboké Mašůvky je lákají.
Letadel tam bylo mraky
a létaly taky.
Foukalo tam trošičku
a my chtěli kávičku.
Pak byl výšlap k dělu,
ať dopřejem tělu.
A už jedem zpět,
budem doma v pět ?
Hranolky jsme chtěli dát ,
ale na Šumné je nedělají snad !
Tak náš výšlap ukončíme
a příště se uvidíme ...
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Z výšlapu na letadla

Králův stolec
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Něco pro chytré hlavičky
Pro soutěživé členy SK jsme připravili tři úkoly. Máte za úkol správně vyplnit dvě
tajenky a do třetice přečíst tak trochu zvláštní text. Doufáme, že vše hravě zvládnete.
Vyluštěné tajenky spolu s přepisem textu zasílejte nejpozději do 31. prosince 2012 na emailovou adresu sksumna@seznam.cz nebo osobně přineste do školy paní učitelce Hance
Slabé. Tři nejrychlejší luštitele odměníme.

Různé

NEMOCI
Zamýšlím se nad otázkou ani ne tak rozlišování různých nemocí, ale na způsobu jejich
léčení případně neléčení. Pokud je člověk nemocný, tak vyhledá jistě lékaře. Člověk věřící
nemoc přijme a odevzdá vše do rukou lékaře a Boha. Ovšem lidská touha po všemocnosti
a dosažení uzdravení vlastními silami je velká. Velká lidská potřeba je i být slyšen a chápán,
svěřit se druhému a spolehnout se na něho, tak uniknout před vlastním strachem a obavami.
Mnohdy však hledání správných věcí pochybnou cestou přináší zničující výsledky.
V současné době existuje opravdu hodně alternativních způsobů léčení, terapií, léčitelů atd.
Mnohdy se člověku uleví na čas, ale co potom dál. Zdá se, že nemoc nás má opravdu něčemu
naučit, poznat pravdu o nás samotných, o našich omezeních, o tom, že nejsme všemohoucí,
ale smrtelní, o tom, že jsme malí a zranitelní. Někdy nás tzv. léčitel může (i nevědomě) zneužít,
zavázat si nás. Např. i ve spoustě knih se spisovatelé odkazují na Bibli, ale je to upravené
a přizpůsobené k tomu, že člověk je postaven na úroveň Boha jako soběstačná bytost a jako
taková si absolutně důvěřovat.
Závěrem bych chtěla dodat: dřív než zajdeme k léčiteli nebo se pustíme do nějakých
alternativních způsobů léčení, hledejme pomoc u Boha. Věř Bohu a víra Tvá Tě uzdraví.
Čerpala jsem z knihy Podvod magie a přednášky p. Ševčíka o spiritismu a okultismu.
Jana Hrubá
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Pozvánky

Srdečně vás zveme na

ADVENTNÍ KONCERT
v kostele svatého Ducha v Šumné na 3. neděli adventní
16. 12. 2012 v 16. hodin.
Účinkuje vokálně- instrumentální skupina
ze Znojma.

Mosty

Vstupné dobrovolné.
Pořádá Fatym Vranov nad Dyjí.

v pátek 8. 2. 2013 v 1930 v sále OÚ Šumná
• K tanci a poslechu hraje kapela Víkend

Hostěradice

• Ples v křesťanském duchu
• Vstupné 80,- Kč
• Předprodej vstupenek na
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725 739 805

Pozvánka

Zveme Vás na tradiční setkání
dříve narozených občanů
dne 15.12.2012 ve 14.00 hod.
do sálu kulturního domu
Šumná.
Srdečně Vás zvou zastupitelé obce Šumná.

POZVÁNKA
Sportovní klub a přátelé z Čížova si vás dovolují pozvat na tradiční

předvánoční vycházku
Pojďte si s námi vyšlápnout v sobotu 22. prosince z Čížova
na Hardeggskou vyhlídku.
Sraz je ve 13.00 v Čížově u Ryšánků (na kraji Čížova, č.p. 141)
Dobrou náladu, termohrnečky na horké nápoje
a něco vánočního na zub s sebou !!!

Poděkování šéfredaktorce
Několik let pravidelně (dvakrát do roka) se každé rodině v naší obci dostává do rukou
Šumenský zpravodaj. Můžeme se zde dočíst o práci obecního zastupitelstva, o financování
obce, o událostech a akcích, které byly pořádány OÚ Šumná, SK Šumná, ZŠ a MŠ Šumná,
o životě naší farnosti. Myslím si, že každý z nás, kdo umí číst, přečte Zpravodaj od A až po Z.
Ale zpravodaj se nevytvoří jen tak. Stojí za tím spousta práce a hodin těch, kdo pravidelně
píší a dodávají jednotlivé příspěvky. Za ty roky se už vytvořil tým spoluautorů našeho
Zpravodaje, kteří si za tuto spolupráci zaslouží veliký dík. Vždy ale musí být někdo, kdo dá
všechno dohromady, zajistí korekturu a zkrátka a jednoduše je šéfredaktorem. V našem
případě se jedná o šéfredaktorku paní inženýrku Dášu Cihlářovou. Proto jí tímto článkem
děkujeme a vzkazujeme jí, že jsme rádi, že si tento nelehký úkol vzala na svá bedra. Moc si
toho vážíme!
Petr Cejpek
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V roce 2012 se v naší obci
narodily tyto děti

MATĚJ DIVIŠOVSKÝ nar. 22. srpna 2012, 3 780g, 51cm

RADOVAN NOVÁK nar. 25. září 2012, 3 750g, 51cm

Rozloučení s prázdninami

Vycházka SK

Šumenský
zpravodaj
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