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Je milé vidět, že vesnice stále udržuje svoje letité tradice, že se některé zvyky nevytrácí z našich životů, že jsou stále součástí koloritu venkova. A tak můžeme každý rok
na Zelený čtvrtek před svátky Velikonoc slyšet zvuk hrkaček, klepaček a trakařů, jež
nahrazují hlas zvonů, které jak se traduje v tento den odletěly do Říma. Rovněž o Velkém pátku chlapci obcházejí třikrát denně vesnici, aby pak na Bílou sobotu dopoledne
se u každého domu zastavili a za svoje úsilí si vyhrkáváním a básničkou vykoledovali
odměnu v podobě vajíček, sladkostí a nějakých korunek.
Je pěkné sledovat, jak se skupinky chlapců každým rokem mění, nejmenší „hrkači“
rostou a rostou, až se z nich stanou stárci a předají pomyslné žezlo svým mladším
kamarádům. Je to krásná tradice, předávaná z generace na generaci a jen díky jim
zůstává zachována.
Přejme si tedy, aby tomu tak bylo i nadále a chlapci tento zvyk a jeho udržování
považovali za svoji nepsanou povinnost. Je to nedílná součást Velikonoc, největšího
křesťanského svátku a krásného období vítání jara.

KULTURNÍ ODPOLEDNE
V ŠAFOVĚ
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Poslední dubnová neděle se již tradičně stala pro obce mikroregionu Vranovsko časem pro
společné kulturní odpoledne. V tomto roce se stal hostitelskou obcí Šafov - malebná příhraniční
víska nad Vranovem. Do programu kulturního odpoledne v Šafově se zapojilo sedm obcí s celkem deseti vystoupeními. Tančilo se zde, zpívalo, brnkalo na kytary či se hrála krátká pohádka.
Vystupovali malí i velcí, od těch nejmladší až po učinkující v nejlepších letech. Dobrovolníci
ze Šumné se nenechali zahambit a pokaždé vystoupili s kvalitním programem. Tento rok jsme
poprvé nacvičovali a vystupovali jako členové spolku ŠumŠum (šumenští šumaři). Jelikož jsme
byli ve Vratěníně neoficiálně vyhlášeni jako nejlepší, tak jsme v Šafově vystupovali jako poslední, pod hlavičkou ,,Zlatý hřeb odpoledne“.
Námět letošního vystoupení byl už od minulého roku víceméně naplánovaný. Navázali jsme
na vystoupení Dobrovolné záchranné jednotky Šumná na Vranovské přehradě. Tentokrát se
členové DZJ přijeli do Šafova kvalifikovat na letní olympijské hry se synchronizovaným vystoupením akvabel. Společně s družstvem akvabel s vypracovanými těly dorazila i jejich trenérka
s nebytnou píšťalkou. Kolem bazénu se sešly komisařky v luxusních kvádrech a charakteristickou modrou mašlí kolem krku, aby rozhodly, zda DZJ Šumná postoupí na letní OH. Nakonec
vše dopadlo, jak jen nejlépe mohlo! Postoupili jsme! Hurá! Poslední rozhodující hlas měl starosta Šafova pan Milan Kubeš a ten dal na ohlas obecenstva a řekl: ,,ANO!“ Na památku našeho opět nepřekonatelného vystoupení jsme dostali cestovní známku obce Šafov a od našeho
pana starosty keramickou plaketu.
A jak se nám do Šafova cestovalo? Obec Šumná nám a našemu fanklubu vypravila autobus. Toho si nesmírně vážíme a děkujeme za to. Opět to bylo příjemně prožité odpoledne
a za rok se máte na co těšit! Zároveň věříme, že se náš fanklub rozroste a příště se zaplní
i větší autobus!
Lucie Stehlíková

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Šumná na svém 11. zasedání dne 18. 12. 2013
schválilo:
•
smlouvu o poskytnutí dotace č. 22509/13/OKH na výjezdy mimo územní obvod a odbornou přípravu SDH ve výši 5 002 Kč
•
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
č. 22792/13/OKH na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH ve výši 79 000 Kč
•
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 20524/13/OKH pro SDH (neinvestiční
ve výši 100 000 Kč)
•
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 20525/13/OKH pro SDH
(investiční ve výši 100 000 Kč)
•
přijetí sponzorského daru pro MŠ Horní Břečkov, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Šumná, od firmy UKZ CZ s.r.o. ve výši 2000 Kč.
•
rozpočtové opatření č. 9/2013
•
pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014
•
směrnici ke schvalování účetní závěrky
•
investiční záměr „Výstavba chodníků“, zpracování projektu firmou Silniční a mostní
inženýrství, s.r.o., Na kolbišti 2, Znojmo - Ing .Libor Pivnička a podání žádosti o dotaci
firmou VZD invest, s.r.o., Úvoz 430/63, Brno-Veveří.
vzalo na vědomí:
•
zprávu o kontrole finančního výboru.
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Zastupitelstvo obce Šumná na svém 1. zasedání dne 22. 1. 2014
schválilo:
•
aktualizaci odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná na r. 2014
•
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON na p.č. 236/1, 272/5,
272/4 č. 1030014333/002 (umístění kabelu NN)
•
aktualizaci směrnice o veřejných zakázkách na r. 2014
•
aktualizaci směrnice o poskytování cestovních náhrad na r. 2014
•
výši odměn členů zastupitelstva od 1. 1. 2014 dle novely nař.vl.č. 37/2003 Sb.
•
podání žádosti na Úřad práce o veřejně prospěšné práce na rok 2014 pro 3 pracovníky
•
výstavbu dětského hřiště svépomocí a dále oslovení firem k podání nabídek na vybavení hřiště
•
nesouhlasné stanovisko k záměru výstavby větrné elektrárny v blízkosti moravskorakouské hranice na hranici Národního parku Podyjí
•
záměr pronájmu pozemků č. 174, 175 a 177 v k.ú. Šumná cena 0,15 Kč/m2
•
podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK z dotačního titulu 1 –
na opravu elektroinstalace v budově KD Šumná
•
bezúplatný převod pozemků p.č. 5/1 a 5/2 (ostatní komunikace) v k.ú. Šumná od SÚS
JMK, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno
•
příspěvek na střeleckou soutěž ve výši 2000 Kč a příspěvek na dětský karneval
ve výši 3000 Kč (formou nákupu odměn pro soutěžící)
neschválilo :
•
připojení obce Šumná k akci „Vlajka pro Tibet“
vzalo na vědomí :
•
výroční zprávu ZŠ a MŠ Šumná
Zastupitelstvo obce Šumná na svém 2. zasedání dne 10. 2. 2014
schválilo :
•
revokaci usnesení č. 10/2013-3 ze dne 25.11.2013 (schválení prodeje pozemku část
p.č. 113 pro kupující Patrik Holubec, Jana Holubcová, Olbramkostel 164)
•
revokaci usnesení č. 7/2013-3 ze dne 22.7.2013 (schválení prodeje pozemků p.č.
270/3 a p.č. 272/4 pro kupujícíhoVojtěch Caska)
•
prodej pozemku p.č. 270/3 a p.č. 272/4 k.ú. Šumná na výstavbu RD za cenu 100 Kč/
m2 kupující Holubec Patrik, Holubcová Jana, Olbramkostel 164
•
přijetí sponzorského daru pro MŠ H. Břečkov (odlouč. pracoviště ZŠ a MŠ Šumná)
ve výši 10 000 Kč od Jednoty s.d. Moravský Krumlov
vzalo na vědomí :
•
informace k budování rybníku.
•
informace o prodeji pozemku – cesta k nádraží ČD
Zastupitelstvo obce Šumná na svém 3. zasedání dne 24. 2. 2014
schválilo :
•
zprávu o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2013
•
záměr pronájmu NP – stanice zdravotnické záchranné služby JMK, Šumná č.p. 180,
na p.č. 284 k.ú. Šumná (prodloužení smlouvy na dobu určitou do 31. 7. 2024 za stávajících podmínek)
•
dohodu o členském příspěvku Sdružení Vranovsko na rok 2014 ve výši 17 910 Kč
•
dodatek ke smlouvě o poskytování internetu-firma PODA, a.s, Ostrava, č.18189299
•
bezúplatné využití tělocvičny ZŠ pro přípravu reprezentace Taekwon-do
•
revokaci usnesení č. 11/2013-12 (schválení dodatku k nájemní smlouvě č.2937300511
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ze dne 29.4.2011 České dráhy, a.s, a Monika Gaszczyková, Šumná 158, pozemek
u nádraží p.č. 528/10 k.ú. Šumná) a záměr pronájmu pozemku p.č. 528/10, ostatní
plocha, o výměře 402 m2, k.ú. Šumná, za účelem provozování prodejního stánku
s občerstvením, roční nájem 25 000 Kč
Zastupitelstvo obce Šumná na svém 4. zasedání dne 31. 3. 2014
schválilo:
•
zařazení obce do územní působnosti Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s
•
rozpočet obce Šumná na rok 2014 :
příjmy 9 947 200 Kč, financování zůstatek BÚ 4 298 000 Kč, celkem 10 245 200 Kč
výdaje 13 465 200 Kč, financování splátka úvěru 780 000 Kč, celkem 10 245 200 Kč
•
poskytnutí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Šumná od firmy BN SOFT
•
znění dodatků ke smlouvám o poskytování internetu občanům (změna názvu poskytovatele PODA a.s., a výše ceny za službu 200 Kč/měsíc) od 1. 4. 2014
•
dodatek č.2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor stanice zdravotnické záchranné služby nájemce Zdravotnická záchranná služba JMK, p.o, Brno, (prodloužení smlouvy na dobu určitou do 31.7.2024)
•
pronájem pozemku p.č. 528/10 od 1.4.2014 nájemce Šárka Sochnová, Šumná 199,
výše nájmu 25 000 Kč/ročně
•
záměr pronájmu pozemku p.č. 77 (3díly) o výměře 1670 m2 za cenu 0,15 Kč/m2
•
smlouvu příkazní o obstarání záležitostí investora č. 02/2014/KP (projektová příprava
a zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků v obci)
•
dohodu o členském příspěvku Turistické informační centrum Vranov n. Dyjí na rok
2014 ve výši 16 720 Kč
neschválilo :
•
nákup pozemku p.č. 659 k.ú. Šumná za cenu 50 Kč/m2
vzalo na vědomí :
•
informaci o konání voleb do Evropského parlamentu 23. - 24. 5. 2014
Zastupitelstvo obce Šumná na svém 5. zasedání dne 28. 4. 2014
schválilo:
•
smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů EKO-KOM a.s.
•
pronájem pozemku p.č. 77 (3díly) v k.ú. Šumná, nájemce Vítů Vladimír, Šumná 53,
cena 0,15 Kč/m2 od 1.5.2014
•
pronájem pozemků p.č. 174, 175 a 177 v k.ú. Šumná
•
zařazení technického zhodnocení - rekonstrukce vozidla SDH do majetku ve výši
181 168 Kč
•
rozpočtové opatření č. 1/2014
•
přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Šumná ve výši 792 Kč
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
•
účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná sestavenou ke dni 31.12.2013,
výsledek inventarizace a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši
58 818,66 Kč – rozdělení do fondu odměn 25 000 Kč a fondu rezervního 33 818,66 Kč.
•
akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014
•
revokaci usnesení č. 4/2014-6 ze dne 31. 3. 2014 (souhlas zřizovatele s poskytnutím
sponzorského daru pro ZŠ od BN SOFT na memoriál v šachu)
vzalo na vědomí:
•
informace o konání pouti na Šumné
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Schválený rozpočet obce Šumná na rok 2014
Příjmy
daň z příjmů FO ze závislé činnosti
daň z příjmu FO ze sam.výděl.činnosti
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z příjmů práv.osob za obec
daň z nemovitostí
odvod z loterií
poplatek za likvidaci odpadů
poplatek ze psů
poplatek za rekreační pobyt
poplatek za užívání veř.prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
správní poplatky
pronájem pozemků
sběr druhotných surovin
příjmy internet
příjmy základní škola
příjmy knihovna
příjmy rozhlas
příjmy inzerce zpravodaj
příjmy kulturní dům
příjmy zdravotní středisko
příjmy stanice záchranné služby
příjmy bytové hospodářství
příjmy pohřebnictví
příjmy z pronájmu a prodeje majetku
příjmy nakládání s odpady
příjmy tříděný odpad
příjmy místní správa
příjmy z finančních operací
dotace ze státního rozpočtu
dotace VPP

Celkem příjmy
zapojení zůstatku účtů
CELKEM

Kč
1375000
70000
145000
1435000
3055000
179000
605000
31000
275000
13000
2300
1500
1200
1000
480000
26000
10000
47000
163700
1000
1000
3600
86700
237000
41800
85600
2800
206400
3200
30000
2200
8400

Výdaje
příspěvek Infocentrum
pozemní komunikace
chodníky
silniční doprava
vodovod
kanalizace
internet
ZŠ a MŠ
knihovna
místní rozhlas
ostatní sdělovací prostředky
kulturní dům
sbor pro občanské záležitosti
tělovýchovná činnost TJ Sokol
využití volného času dětí a mládeže
zdravotní středisko
zdravotnická záchranná služba
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
inženýrské sítě
územní plán
komunální služby a územní rozvoj
svoz nebezpečných odpadů
nakládání s komunálním odpadem
nákládání s ostatními odpady
revitalizace skládky
péče o vzhled obcí a veř.zeleň
domov pro seniory
ochrana obyvatelstva
požární ochrana
zastupitelstvo obce
místní správa
1299800 finanční operace
22000 pojištění majetku
ost.fin.operace DPPO,DPH
vratky dotací fin. vypořádání
9947200 Celkem výdaje
4298000 splátky úvěrů ČS
14245200 CELKEM
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Kč
16800
200000
500000
80300
254500
88000
70000
1720000
25500
23100
25000
494000
79000
30000
300000
212500
104000
68000
100000
14000
700000
100000
1115400
10000
404000
75000
150000
113000
2317000
20000
270700
763500
2663000
25000
20000
300000
13900
13465200
780000
14245200

Hospodaření obce za rok 2013
Obec Šumná v roce 2013 hospodařila podle schváleného rozpočtu, který byl tvořen příjmy
10 291 700 Kč, výdaji10 003 500 Kč, financování 280 200 Kč.
Úpravami rozpočtu rozpočtovými opatřeními během roku 2013 byl rozpočet příjmů navýšen
na 10 815 800 Kč, výdajů na 10 667 600 Kč a financování na148 200 Kč.
PŘÍJMY:
Celkové příjmy obce za rok 2013 činily10 876 127 Kč, ve srovnání s rozpočtem byly naplněny
na 100,56 %.
1. Daňové příjmy byly v roce 2013 naplněny ve výši 7 648 105 Kč.
podíl výnosů jednotlivých daní ze státního rozpočtu 6 880 783 Kč
místní poplatky a správní poplatky ve výši 767 322 Kč.
2. Nedaňové příjmy obce ve výši 1 069 568 Kč
- příjmy z pronájmu pozemků, pronájmu bytů, nebytových prostor, příjmy z poskytování
služeb, příjmy z úroků, úplaty za zřízení věcných břemen na pozemcích v katastru obce.
3. Kapitálové příjmy v roce 2013 činily 100 000 Kč
za prodej pozemku na výstavbu RD ve výši 90 000 Kč
finanční příspěvek na rekonstrukci vozidla jednotky SDH ve výši 10 000 Kč.
4. Dotace v roce 2013 obec přijala v celkové výši 2 058 454 Kč, z toho
dotace investiční:
z rozpočtu JMK na rekonstrukci dopravního automobilu jednotky SDH ve výši 100 000 Kč,
dotace neinvestiční:
dotace v rámci souhrnného finančního vztahu 1 311 100 Kč
dotace od Úřadu práce na VPP 259 710 Kč
dotace z JMK na věcné vybavení jednotky SDH 100 000 Kč
dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH ve výši 84 002 Kč
dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny PČR ve výši
26 000 Kč
dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ve výši 14 042 Kč
příspěvek od obce Horní Břečkov na provoz odloučeného pracoviště MŠ Horní Břečkov ve výši 163 600 Kč.
VÝDAJE:
Celkové výdaje obce v roce 2013 činily 7 682 988 Kč, z toho běžné výdaje 7 372 630 Kč a kapitálové výdaje 310 358 Kč.
Ve srovnání s rozpočtem byly běžné výdaje čerpány na 86,52 %, kapitálové výdaje na 14,46 %.
1. Běžné výdaje obce tvoří
závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony
výdaje na zajištění provozu příspěvkové organizace zřízené obcí - Základní škola
a Mateřská škola Šumná
výdaje spojené s výkonem státní správy, matričního a stavebního úřadu
závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření
výdaje spojené s péčí o vlastní majetek
další výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků.
2. Do kapitálových výdajů se v roce 2013 promítly tyto investiční akce:
nákup pozemků ve výši 165 624 Kč
přípravná projektová dokumentace pro projekt rekonstrukce budovy bývalého hotelu
na domov pro seniory ve výši 121 000 Kč
projektové práce na provedení rekonstrukce chodníků v obci ve výši 17 424 Kč
investiční příspěvek spolufinancování projektu Sdružení Vranovsko ve výši 6 310 Kč.
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FINANCOVÁNÍ:
Do rozpočtu obce byl zapojen zůstatek finančních prostředků na běžném účtu ve výši
694 400 Kč.
Obec v roce 2013 splácela půjčku od SFŽP na výstavbu kanalizace ve výši 182 520 Kč, dále
úvěr poskytnutý na úhradu závazku dle výsledku rozhodčího řízení ve věci sporu s firmou Colas ve výši 660 000 Kč, celkem splátky činily 842 520 Kč.

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ


Železný odpad
15. 6. 2014 (neděle)



Nebezpečný odpad
21. 6. 2014 (sobota) 8.00 hod - 9.00 hod

		

sběrné místo za kulturním domem
sběrné místo za kulturním domem

Nebezpečný odpad přivážejte na sběrné místo pouze v určenou hodinu, abychom se vyhnuli
hromadění odpadu, který mezi nebezpečný odpad nepatří a svozová firma ho nepřevezme.
Odevzdat můžete : zářivky, výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a olejové filtry,
barvy a laky, kyseliny, rozpouštědla, čističe vč.obalů, nádoby od sprejů, staré léky, lednice,
TV, počítače.
Velkoobjemový odpad
24. 6. 2014 (úterý) od 8.00 hod		
						
						


sběrné místo za kulturním domem
- bude přistaven kontejner
(odvoz ve středu ráno)

Zde můžete odložit vše, co nepatří do kontejnerů na tříděný odpad, do popelnic na směsný komunální odpad, do železného odpadu a co není nebezpečným odpadem – nábytek,
matrace, koberce, linolea, textilie, boty, WC, umyvadla, plastové vany apod., vše předem
upravené tak, aby mělo co nejmenší objem.

Obecní úřad informuje:
•

Šumenská pouť

•

Obec podala:
- Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstavbu multifunkčního
sportovního hřiště v areálu ZŠ
- Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu chodníků v obci
- Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na opravu

•

- v sobotu 7. června večer pořádá pan Drtina pouťovou Oldies Party
- na neděli 8. června připravil spolek ŠUMŠUM od 14.00 hod. v kulturním domě Pouťové rodinné odpoledne

elektroinstalace a osvětlení v kulturním domě
Travnatá plocha u bytovek se promění v dětské hřiště. Tato proměna bude realizována
již v letošním roce, a to jak bude vypadat můžete vidět v náhledu na následující stránce.

Veřejně prospěšné práce
V letošním roce jsme Úřad práce žádali o vytvoření 3 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací v naší obci. Úřad práce schválil přijetí 3 pracovníků na období od 1. 4. 2014
do 31. 3. 2015. Do práce pro obec byli přijati Zdeněk Turek, Karel Musil a Michal Vejtasa.
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Pracovníci se společně se zaměstnancem obce p. Šturmem budou podílet na úklidu veřejných prostranství, údržbě místních komunikací, péči o veřejnou zeleň v obci a údržbě obecního majetku.
Poděkování za podporu Tříkrálové sbírky 2014
V lednu 2014 proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka. V obci Šumná koledníci vykoledovali
12 026 Kč. Děkujeme za ty, jimž vybrané peníze budou prospěšné. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří koledovali a umožnili tak potřebné lidi podporovat. V letošním roce se na Znojemsku
podařilo vybrat rekordní částku 1 690 606 Kč. Podrobné záměry na čerpání výtěžku sbírky
najdete na webových stránkách Oblastní charity Znojmo: www.znojmo.charita.cz.
Zprávy z evidence obyvatel a matriky za rok 2013
K 31. 12. 2013 byl celkový počet obyvatel 597,
•

z toho 296 žen a 301 mužů

•

věkový průměr obyvatel je 42 let

•

narodilo se 6 občánků, zemřel 1 občan, 5 občanů se odstěhovalo a 7 přistěhovalo

•

náš matriční úřad uzavřel 2 manželství.

za OÚ Miroslava Dvořáková

Zpráva o výjezdech jednotky SDH Šumná
•

•

Nový rok 2014 ani nezačal a naše zásahová
jednotka už měla první
ostrý výjezd. Odpoledne
4. ledna se rozezněly vsí
sirény a my vyrazili k požáru chaty na Vranovské
přehradě, kde majiteli
vznikl požár v sklepním
prostoru a rozšířil se
zdmi do 1. patra nově
zrekonstruované chaty.
Další výjezd jsme zaznamenali v odpoledních hodinách dne 20. března.
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•

Požár vznikl ve Vranově nad Dyjí, kde z obyčejného spalování trávy na zahradě vznikl
rychle se šířící oheň, který zachvátil blízký lesík, přičemž přišlo k újmě cca 2 ha lesa.
„Prozatím“ poslední zásah, kterého se naše jednotka zúčastnila byl 10. května v Lančově.
Ve 13:15 jsme obdrželi zprávu o vyhlášení II. požárního stupně a byli přivoláni na pomoc
při likvidaci požáru v zemědělském objektu, kde byly uskladněny balíky se slámou. Naštěstí
se podařilo požár lokalizovat a zabránit v šíření na další objekty a budovy. Okolo 9. hodiny
večerní jsme byli velitelem zásahu vystřídáni jinou jednotkou „plnou sil“. Požár se podařilo
úplně zlikvidovat až druhý den odpoledne.

Dovybavení jednotky SDH
Koncem roku 2013 naše obec obdržela dotace na nákup výzbroje a výstroje pro jednotku
SDH. Z uvedených prostředků pořídila: sady zásahových kabátů a kalhot, zásahovou obuv,
zásahové rukavice, zásahové helmy s baterkami, sady hadic k požárnímu sportu – zásahu,
rozdělovače, hydrant, spojky, proudnice, aj.
za SDH Marek Cihlář

Vánoční zpívání a Živý Betlém na Šumné
Již několikátý rok se šumenští o adventní neděli schází před kostelem Sv. Ducha u rozsvíceného stromečku. Spolu se žáky místní základní školy si zazpívají koledy, pro každého
jsou připraveny medové perníčky, které pečou a zdobí školáci z druhého stupně v rámci hodin
výtvarné výchovy nebo pracovních činností. Děti se předhánějí, kdo že to uhněte lepší těsto,
vykrájí více perníčků, nebo kdo je nejkreativnější ve zdobení. Protože v toto období teploty
zpravidla klesají pod bod mrazu a teplým mokem nikdo nepohrdne, bez svařáku a čaje bychom
si tento večer už neuměli ani představit. Mistrem v přípravě svařeného vína je místostarosta
a pan učitel v jedné osobě, Petr Sklenář. Letos náš školní sbor čítající téměř padesát žáků,
doprovodili ti, kteří navštěvují můj kytarový kroužek. Byla to jejich úspěšná premiéra a zároveň
motivace pokračovat v brnkání dál. Po zpívání nás čekala druhá velká premiéra, velkolepý
zážitek pro všechny, kteří si udělali čas a přišli.
Skupina lidiček, která se dala dohromady v loňském roce společnými silami obnovila v obci
Masopust. Poté slavila velký úspěch se svým vystoupením Zásah Dobrovolné Zásahové Jednotky na kulturním odpoledni mikroregionu Vranovsko ve Vratěníně. A do třetice v loňském roce
tito dobrovolníci předvedli hraný Živý Betlém a sklidili neskutečný potlesk a pochvalu jak místních spoluobčanů, tak i zastupitelů. Na každé akci, která je určena pro lidi se musí podílet celý
tým lidí. Každý článek řetězu má svůj význam. Proto za sebe, ale i za šumeňáky by bylo fajn
poděkovat alespoň těm, kteří jsou hnacím motorem této tradice u nás v obci. Každopádně velký
dík si zaslouží kolektiv kantorů a pan školník z místní základky, OÚ Šumná, všechny děti, které
zpívaly, hrály na kytary a pekly medovníčky, pan Milan Vlček, se svou zvukovou aparaturou
a osvětlením, pan Miloš Holub a jeho ovečky a konečně manželé Soňa a Petr Světlíkovi, kteří
stáli za režií a technickým zázemím Živého Betlému 2013 na Šumné. A co dodat závěrem? Jen
tak dál a hodně chuti a energie do příštích akcí!
Lucie Stehlíková (učitelka ZŠ a MŠ Šumná)

Šumenský Masopust 2014
Rok co rok se střídá jedno období s druhým, a tak na samém sklonku zimy zkončila doba
hodování a začalo období předvelikonočního půstu. Významnou událostí mezi těmito dvěma
mezníky je Masopust.
Minulý rok byla tato tradice v naší obci po více než po dvaceti letech úspěšně obnovena.
I letos se sešli dobrovolníci převážně z řad SK Šumná a nově vzniklého spolku ŠumŠum, aby
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Šumenský MASOPUST 2014

SOBOTA
1. března 2014

PROGRAM

945 sraz masek u KD

1000 Žehnání průvodu před KD
od 1000 Masopustní průvod
18

00

Masopustní veselice

(KD Šumná)
00

19

Pohřbívání BASY

pro nás, občany Šumné, tuto veselici společnými silami připravili. V sobotu 1. března 2014 se
před obecním úřadem sešlo v ranních hodinách kolem padesáti nejrozličnějších a velmi nápaditých masek. Důstojný pán požádal pana starosty Petra Cejpka o požehnání k masopustnímu
průvodu, kapela zahrála a přihlížející občané byli vyzváni k prvnímu tanečku. Na vůz koňského
spřežení byly naloženy dobroty v pevném i tekutém skupenství a mohlo se vyrazit. Průvod
masek poctivě klepal a zvonil na každé stavení, aby zde Slamák mohl snítku slámy zanechat,
která má z domu odehnat vše zlé a špatné a jen dobro po další rok do obydlí přinést. Každý
kdo průvodu otevřel jej štědře pohostil a obdaroval, a za to obdržel pozvánku na večerní masopustní veselici. Tančilo a zpívalo se v Šumné po celý den, sluníčko celé odpoledne pěkně hřálo
a masopustní rej tím zdaleka nekončil. Po náročném dni
bylo potřeba se občerstvit. Komu by nepřišel vhod výTIŠE ŽILA,
V TICHOSTI ODEŠLA
borný guláš připravený vyhlášeným masopustním kuchtíkem Toníkem?
A pak to začalo… V sále se setmělo, smrťák se svou
kosou brousil sálem a za zvuku smutečních písní vešel smuteční průvod. Basa Masopustová Šumenská to
Basa Masopustová
měla spočítané a se všemi jejími hříchy bylo nutné se
Šumenská
rozloučit, abychom jsme se tady na Šumné měli v dalším roce lépe. Po smutečním obřadu byla Basa pochována a v zábavě nás už nemohlo nic rušit až do pozdních nočních hodin.
A co napsat závěrem ? Celkový příspěvek od místních spoluobčanů byl téměř 15 tisíc korun. Štědrosti vás
Masopust 2014
všech si my zúčastnění moc a moc vážíme! Tyto peníze
KD Šumná
budou použity na kulturní vyžití našich občanů – dětí,
19
1. března 2014
rodičů, babiček i dědečků, prostě šumenských.
Lucie Stehlíková
00
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Zprávičky ze školy
Zimní olympijské hry v mateřské školce
Protože nám letos zima nepřála a děti si
neužily dostatek zimních radovánek, domluvily jsme se a uspořádaly v součinnosti s pí. učitelkami Zimní olympijské hry (bez sněhu ).
Konaly se v pátek, 21. března, na zahradě mateřské školky a počasí nám i přes datum v kalendáři opravdu přálo! V úvodu byla
vztyčena olympijská vlajka a všichni přítomní,
děti i dospělí, se podíleli svými silami na „zapálení“ olympijského ohně. Tak mohly být
ZOH v MŠ prohlášeny za zahájené. Na sportovce pak čekalo pět disciplín: hokej, curling,
snowboarding, skibob a biatlon. Děti byly
bojovné a i náročnější sporty zvládly s radostí a na jedničku. Proto už za hodinku mohlo
být přistoupeno k závěrečnému ceremoniálu
ZOH a vyhlášení výsledků.
Každý zdatný reprezentant vybojoval svou
zlatou medaili, a protože ta byla čokoládová
a většinou se nedožila odchodu domů, všichni
jsme se shodli na tom, že brzy budeme muset
podobnou akci zopakovat!
Soňa S. a Silva G.
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Jarní odpoledne v MŠ
V pátek, 11. dubna, jsme se sešli v tělocvičně mateřské školky na tradičním tvoření dětí
s rodiči a prarodiči. Paní učitelky pro nás měly nachystaný materiál a předlohy na výrobu
dvou pěkných velikonočních motivků – zápichu ve tvaru kohoutka a pampeliškového kroužku
na ubrousky. Do tvoření se s vervou zapojili děti i dospělí, a proto bylo brzo hotovo.
Mohli jsme se tedy přesunout na zahradu MŠ, kde si děti samy, jen s malou pomocí dospělých (a za přispění p. Světlíka, který zajistil sazenice stromků) zasadily desítky stromečků
různých druhů (smrk, borovice, douglaska, jedle, modřín, dub, lípa, habr...) a daly základ budoucímu školkovému „arboretu“. To je ve tvaru trojúhelníku, a tak bude v budoucnu pro děti
vítanou schovkou. Jak rychle a zdárně jim stromečky porostou, bude nyní záležet i na dětech
samotných – zalévání se zatím ujaly s velkým nadšením
Soňa S. a Silva G.
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Den pirátů
V únoru jsme si zahráli
na piráty. Skoro celá třída
přišla v pirátském oblečení,
i paní učitelky. Nejdříve jsme
potřebovali posádku, pak
lodˇ, jméno lodi, vlajku, konečně jsme vypluli a hledali
poklad. Že jsme při tom plnili
různé úkoly, nám ani nepřišlo. Poklad našli nakonec
všechny posádky a vůbec
to nebylo jednoduché! Museli jsme vzít kořist ze tříd
na druhém stupni.Všem se
nám to líbilo a těšíme se
zase na nějaký takový den.
napsali žáci 4. třídy společnými silami

Vajíčkové
dobroty
Po velikonocích jsme
si donesli vařená vajíčka
a všichni jsme vyráběli jedlé
dobroty. Kuba vyrobil lodˇ,
Tina vajíčkové potěšení, Ondra myšku…. A aby nám ta
vejce lépe chutnala , udělala nám k tomu paní učitelka
tousty. Mňam …
napsal Jakub Stehlík

Florbal
Tento rok jsme se zúčastnili třech florbalových turnajů. Všechny byly ve Znojmě a přihlásilo se na ně dvanáct škol. Pokaždé jsme se umístili na čtvrtém místě a získali bramborovou
medaili. Byli jsme smutní, ale když uvážíte, že jsme porazili ZŠ Slovenská – hokejisty, jednou
i ZŠ Mládeže – florbalisty, tak je to pro nás vlastně úspěch! Loni jsme obsadili místo jedenácté.
Třeba se nám to podaří příští rok a přivezeme si medaili. Děkujeme rodičům za dovoz a odvoz
a hlavně, že nám přijeli fandit.
šumenští florbalisté
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Výuka plavání
V měsíci dubnu skončila výuka plavání žáků školy, která probíhala od února v deseti lekcích
v krytém plaveckém bazénu ve Znojmě. Výuku absolvovaly děti z prvního až čtvrtého ročníku
společně s dětmi ze základní školy ve Štítarech. Žáci se opět zdokonalili v plaveckých stylech,
zvýšili svou fyzickou kondici a tak se nemusí bát trávit letní prázdniny u rybníka, přehrady nebo
dokonce u moře.
Pavel Kučera

15

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Kdo by si nevzpomněl na povinnou školní docházku. Kromě násobilky, vyjmenovaných slov a přírodních
zákonů, které potrápily ne jednoho žáčka školáčka, jsou
ve škole i světlé chvilky. A o tom se s vámi podělí žáci
ZŠ a MŠ Šumná.


Velikonoční dílny

Ve středu 16. 4. se v naší Šumenské škole konaly
velikonoční dílny. Byli jsme rozděleni na holky a kluky,
holky šly zdobit vajíčka a my kluci jsme šli plést pomlázky, abychom měli na Velikonoce čím vyšupat holky.
Pod vedením pana učitele Sklenáře a pana učitele
Zezuly jsme se dali do díla. Tedy většina z nás. Někteří
jen seděli a nechápavě hleděli na to, jak se pomlázka
plete, včetně mě. Brzy jsme se však zapojili všichni,
a tak jsme ze školy všichni odcházeli s upletenou pomlázkou.
Turek Jan (9. ročník)


Barvení vajíček

Ve středu před Velikonocemi se u nás ve škole ZŠ
Šumná uskutečnily velikonoční dílny. Po zazvonění
jsme se rozdělili do skupinek na dívky a chlapce. Dívky
zdobily vajíčka a chlapci pletli pomlázku.
My dívky jsme prvně barvily vajíčka v barvách
na vajíčka. Druhou možností bylo zdobení voskem. Kdo
měl nabarvená vajíčka, mohl si ze zbylého proutí vyrobit
věneček na dveře. Před odchodem domů nám učitelé
popřáli veselé Velikonoce.
Kateřina Svobodová (9. ročník)


Hrkání 2014

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme chodili hrkat.
Je to Velikonoční tradice a ještě si doneseme domů vajíčka i nějaké peníze, které vyhrkáme. Poprvé jsme hrkali na zelený čtvrtek v 6 hodin večer. Sešlo se nás asi
25 hrkačů. Tento rok byli dva stárci, kteří dávali pozor
na menší hrkače, i když to bylo někdy dost těžké všechny uhlídat. Na posledním hrkání jsme si zopakovali básničku a zbývalo už jen vyhrkávání.
Vyhrkávat jsme šli v sobotu v 10 hodin. Po vyhrkávání jsme si rozdělili vajíčka, sladkosti a peníze, které
jsme si vyhrkali. Celkem jsme šli Šumnou šestkrát, plus
vyhrkávání.
Ondřej Dvořák (9. ročník)
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Poznávací zájezd do Prahy

Dne 7 .dubna 2014 jela ZŠ Šumná na výlet do Prahy. Náš výlet začal v 6 hodin ráno. Všichni
vyrazili autobusem a cesta trvala zhruba 3 hodiny. V Praze se k nám přidal průvodce Lukáš,
který nás po Praze provázel celý den. Navštívili jsme s ním např. Pražský hrad, Karlův most,
chrám Sv. Víta, Václavské náměstí a pražský orloj. Po shlédnutí všech památek a po náročném
dni jsme odjeli autobusem z Prahy zpátky domů.
Kateřina Sklenářová (8. ročník)
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Dopravní soutěž
Jako každý rok na jaře, tak i letos proběhlo 15. 4. 2014 školní kolo dopravní soutěže žáků
naší školy. Ve školním kole žáci absolvují jízdu zručnosti, při které zdolávají na jízdním kole
různé druhy překážek. Dále pak v počítačové učebně řeší dopravní testy. Při dopravní soutěži
nemohou také chybět otázky, týkající se zdravovědy a poskytování první pomoci. V každé části
dopravní soutěže jsou chyby žáků hodnoceny trestnými body. Nejlépe se umístí ti žáci, kteří
mají v závěru soutěže nejnižší součet trestných bodů.
Nejzdatnější mladí cyklisté jsou nominováni panem učitelem Petrem Sklenářem, který se
věnuje přípravě cyklistů do oblastního kola dopravní soutěže. To se koná ve Znojmě 15. 5.
2014. V něm změří své síly a dovednosti s ostatními žáky z okresu Znojmo.
5. ročník
jméno, příjmení
Filip Jakub

jízda zručnosti
17

dopravní testy
10

zdravověda
2

trestné body celkem
29

Ondřej Kreuzman

9

25

0

34

Lenka Vacíková

8

30

3

41

Karolína Marová

23

20

2

45

6. ročník
jméno, příjmení
Petra Veselá

jízda zručnosti
8

dopravní testy
30

zdravověda
1

trestné body celkem
39

David Galko

13

35

0

48

Sabina Susekárová

14

35

1

50

Pavlína Rozsypalová

17

35

0

52

7. ročník
jméno, příjmení

jízda zručnosti

dopravní testy

zdravověda

trestné body celkem

Martin Kortiš

6

25

0

31

Václav Šremr

17

20

0

37

Helena Klikorková

14

25

0

39

František Cejpek

10

30

0

40

8. ročník
jméno, příjmení

jízda zručnosti

dopravní testy

zdravověda

trestné body celkem

Kateřina Sklenářová

6

10

0

16

Petr Korčák

6

15

1

22

Martin Brabenec

18

15

0

33

Petr Vejlupek

18

20

1

39
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Šachisté nezahálí!
V sobotu 26. 4. 2014
uspořádala ZŠ a MŠ v Šumné
ve spolupráci s OVŠS Znojmo již
XXI. ročník Memoriálu Bohumila
Nekuly v šachu. Soutěže hrané
současně jako otevřený okresní
přebor žáků okresu Znojmo se
zúčastnilo 29 mladých šachistů,
pro něž sponzoři BN SOFT
ZNOJMO,
SWN
MORAVIA,
MIDAP S.R.O. připravili hodnotné
ceny. Celkovým vítězem se stal
po vyrovnaných bojích Marek
Jakub (G+SPgŠ Znojmo), druhé
místo obsadil Nekvasil Radek
(G+SPgŠ Znojmo) a třetí skončil
Odvárka Roman (ZŠ Pražská).
Přeborníky okresu Znojmo pro rok
2014 v jednotlivých kategoriích
se stali: D9 - Eliška Vejlupková
(ZŠ a MŠ Šumná), D11 - Bára
Neubauerová (ZŠ a MŠ Šumná),
D13, D15 - Zuzana Frková
(G+SPgŠ Znojmo), H9 – Pavel
Vejlupek (ZŠ Šumná), H11 Leoš Rejzek (G+SPgŠ Znojmo),
H13 - Radek Nekvasil (G+SPgŠ
Znojmo), H15 - Jakub Marek
(G+SPgŠ Znojmo). Celý turnaj řídil
s přehledem rozhodčí Vojta Havel.
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Lesy Jihovýchodní Asie
Už několikrát bylo zmíněno, že naše základka poměrně často spolupracuje s Lesy ČR. Pro
práci s dětmi jsou vyškoleni tzv. lesní pedagogové a my jsme měli to štěstí, že jsme narazili
na pana Přemka Voborníka.
Mám v živé paměti, jak jsem tohoto pána potkala na jedné z mnoha akcí, zhruba před
třemi lety. Absolvoval s mou třídou odbornou vycházku, velmi zajímavě vyprávěl a největší gól
pro nás byl, když nás učil a naučil jíst kopřivy. Podotýkám, jsou výborné a nikdo z nás neměl
popálený jazyk. Každopádně jsem se dozvěděla, že pan inženýr Voborník je velký cestovatel.
Poznal zajímavá zákoutí naší planety, jak místa za polárním kruhem, tak pralesy jihovýchodní
Asie, kam noha civilizace dosud nevkročila. Proto nás napadlo, pozvat pana Voborníka do školy a v rámci vzdělávání našich žáků udělat nějakou přednášku.Stačilo náhodné setkání a bylo
vše domluveno. Na sklonku jara za námi pan Voborník do školy dojel s přednáškou Lesy Jihovýchodní Asie, která byla doplněna zajímavou prezentací s fotografiemi a videozáznamy
se zvukovým doprovodem. Bonusem byly i suvenýry z cest, které s sebou přivezl na ukázku.
Jednalo se o ruční nástroje, které místní domorodci dnes a denně používají, části jejich šatníku
a mnoho dalšího. Z původně dvouhodinové přednášky se vyklubaly téměř čtyři hodiny. Žáci
mohli vidět, jaká je v tamní oblasti fauna a flóra a jak si místní lidé žijí. S panem inženýrem
jsme se domluvili, že v rámci možností bychom uskutečnili i další setkání. Naši žáci byli z této
akce nadšeni, a proto jsem se rozhodla, že by třeba stálo za to, něco obdobného uskutečnit
pro širokou veřejnost.
Jestli vás zajímá cestování, chcete se něco nového dozvědět, tak vás rádi přivítáme
23. května 2014 v 19 hodin v klubovně pod šumenským kostelem, kde se s tímto zajímavým
člověkem – panem inženýrem Voborníkem – můžete osobně setkat.
Lucie Stehlíková
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Mladí lidé v lese – YPEF
Poslední dobou neustále řešíme problémy související s ekologií. Od pradávna lidé žili
v souznění s přírodou. V minulých letech se lidstvo naučilo pouze od přírody brát a až pozdě
se přišlo na to, že by se mělo přírodě i vracet, aby existence naší modré planety Země nevedla
k záhubě. Nevím, jestli můžeme přírodě vrátit vše, co jsme ji vzali. Ale každopádně, když ji budeme znát, bude to první krůček k opětovnému souznění mezi člověkem a přírodou.
Součástí učebních osnov ve vzdělávacím programu škol je i ekologie a ochrana přírody. Ale
praxe je mnohem užitečnější, než pouhé informace, které se učitelé snaží svým žákům vštěpit
do hlavy.
Již několik let spolupracuje naše základní škola se správou LČR ve Znojmě. Instruktoři
lesní pedagogiky pořádají naučné stezky, abychom poznali přírodu, která je kolem nás a aspoň
na chvíli jsme zapomněli na moderní techniku, jenž nás rovněž obklopuje a láká do svých spárů. Letos se správa LČR zapojila do mezinárodního programu YPEF (Mladí Lidé v Evropských
Lesích) a i naše ZŠ byla oslovena, abychom se do tohoto programu zapojili.
Na začátku jara se proto vypravily dvě družstva složena ze sedmáků a z osmáků do Znojma na Hradiště, kde má sídlo správa LČR ve Znojmě. Proběhlo zde velkolepé klání mezi
jednotlivými družstvy ze základních škol z celého okresu v porovnání znalostí a dovedností
z oblasti ekosystému lesa. Celá soutěž se skládala z teoretické a praktické části. Krom toho si
soutěžící včetně pedagogického doprovodu zasportovali. Předvedli, jakou mají mušku – házeli
šiškou na cíl.
A jak to vše dopadlo? Naše dvě družstva se umístila na medailových pozicích – obsadili
druhé a třetí místo. Což potvrzuje, že ne jen tablety a mobilní telefony vládnou dětem, ale že
i příroda má v jejich nabitém programu své místo.
Všichni, kdo se soutěže zúčastnili, si zasluhují velkou pochvalu za vzornou reprezentaci.
Školu reprezentovali:
René Jelínek, Martin Kortiš, Zdeněk Mar, Martin Brabenec, Katka Sklenářová, Petr Vejlupek
Pedagogický dohled a příprava: Mgr. Petr Sklenář
Lucie Stehllíková
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Dokončení „Zelené učebny“
V těchto dnech se
nám podařilo dokončit
stavbu dřevěného altánu.
Tato stavba vznikla na základě projektu s názvem
„Zelená učebna“. Projekt
spolufinancovala
firma
Lesy ČR s.p. a SRPŠ při
ZŠ Šumná. Jak již z výše
uvedeného názvu vyplývá, stavba se bude využívat především jako další
učebna, která je propojena
s venkovním prostorem,
přírodou. Tedy ideální podmínky pro výuku přírodovědy, prvouky, zeměpisu,
chemie, fyziky apod.
Zkrátka nepřijdou ani děti ve školní družině, protože projekt počítá i s vybudováním herních
prvků v blízkosti tohoto altánu, a tak bude sloužit k odpočinku po hrách nebo k malé odpolední
svačině. Děkujeme všem, kteří se do budování učebny zapojili, zejména pak paní Ing. Soni
Světlíkové, panu Mgr. Petru Sklenářovi a panu Liboru Valentovi.
Pavel Kučera

Čarodky za školou
Již několik let se za školou na Filipojakubskou noc pálí čarodějnice. Letos si tuto
tradici vzali na svá bedra učitelé a školník
ZŠ Šumná. Každý, kdo přišel byl srdečně
vítán. Na hranici seděla na svém koštěti
čarodějnice a marně se snažila před plameny ohně uletět.
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Točilo se pivečko a kýtečka se rožnila. Pro ty, co už byli masa přejedení bylo v čarodějnickém menu připraveno několik druhů dezertů v podobě perníku a ovocného koláče. U jednoho
stolu se zpívalo za doprovodu kytary, u druhého tekla kořalička proudem. Největší tlačenice
ovšem byla u pípy a u grilu. Co více jsme si mohli přát? Snad jen, že s úderem půlnoci si některé z nás oddechly, že i pro tentokráte jsme unikly hranici.
Lucie Stehlíková

Ze Sportovního klubu
Co jsme podnikli?
•

21. a 22. 12. 2013

•

1. leden

•
•

30. 1. – 2. 2.
8. květen

předvánoční vycházky na Hardegg-		
skou vyhlídku a k rybníku Šimperák
novoroční procházka 			
Šumenským hvozdem
lyžovačka v Karlově pod Pradědem
cyklovýlet do Hardeggu

A co plánujeme?

červen
noc pod širákem spojená s hledáním pokladu

28. září		
Václavský cyklovýlet

říjen		
návštěva divadelního představení v Brně

listopad		
Martinská zábava se „štrůdlováním“

17. listopad		
sváteční turistická vycházka

prosinec		
tradiční Čaj o páté
(přesné termíny a podrobnosti k jednotlivým akcím budou včas zveřejněny)
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Střípky ze sportovního klubu
•
•

máme klubové odznáčky, první nástěnný kalendář s fotkami z našich akcí
nadělujeme diplomy, ten poslední byl pro pana Martina Brabence za mimořádný přínos pro SK 

Na vycházky v létě v zimě
Prosinec - předvánoční vycházky. To je přátelé věc, je poslední víkend
před Štědrým dnem, každý uklízí, peče, na poslední chvíli nakupuje dárky
a my? My jsme si vyšli na vycházky, každý podle chuti a času. V sobotu
tradičně na Hardeggskou vyhlídku a nově v neděli k Šimperáku. A program?
Příjemná procházka, pohoda, radost, očekávání vánočního času, a k tomu
horký čaj, svařák, štrůdl, vánoční cukroví či masové dobroty a jiné laskominy z domácích
zdrojů. Jakési pomyslné zklidnění, únik od každodenního shonu, návrat k původním hodnotám
a smyslu Vánoc - společné bytí, povídání, zpívání koled. A že se toho dá stihnout i víc, o tom
není pochyb – cestou přilepšit zvířátkům, u Šimperáku rozdělalat oheň, opéct buřty. Vzduch byl
mrazivý, ale u srdíčka nás hřálo příjemné očekávání vánočního času.
Leden - jak na Nový rok, tak po celý rok. Takže hned 1. ledna 2014 ve 13.00 jsme si za krásného slunečního dne vyšli již podruhé na novoroční vycházku. Cestou lesem kolem rybníků jsme
si příjemně vyvětrali hlavy, popřáli si vše dobré do dnů příštích, popovídali si a příjemně unaveni
se zase rozešli do svých domovů. Chodíme prostě za každého počasí a těší nás to.
Hana Slabá

Vánoční turnaj

Na sklonku loňského roku proběhl již po třetí srovnávací turnaj mezi vyznavači SOFTtenisu
v naší obci. Kdo pravidelně čtete Šumenský zpravodaj, tak víte, že své síly mezi sebou měří
družstvo mužů, které je pravidelně vyzýváno mužstvem žen. Zápas od zápasu se ženy zdokonalují a jejich technika je lepší a lepší. Ve svých výkonech mužům šlapou na paty. I když letos
opět vyhrálo družstvo se strany vyzvaných (a to ve složení Karel a Karel), tak i mužstvo vyzyvatelů se nemělo za co stydět. Každopádně tým něžného pohlaví je nutno pochválit a každý muž
to zajisté při zápase ocenil. Ženy nic neponechaly náhodě, opět nezanedbaly přípravu co se
garderoby týče a celý zápas odehrály ve svůdných spacích úborech.Tentokrát byly pro vítěze
i poražené připravené ceny v podobě lahodných bublinek a propisek. Bezkonkurenční vítězové
si domů za své výkony odnesli sadu kvalitních míčků na SOFT.
Velká pochvala náleží Františkovi Holíkovi, protože myslel na všechny a připravil pro nás
milé překvapení. Celému turnaji zajistil sponzora JIKA Czech Bathrooms.
Lucie Stehlíková

SK na horách
Letošní způsob zimy zdál se být poněkud nešťastným … zlidovělou průpovídku z Vančurova Rozmarného léta můžeme zcela klidně aplikovat i na průběh zimy. Pro mnohé byla příjemná, bez mrazivých teplot, sněhu a povinnosti ho odklízet, ale milovníkům zimních sportů příliš
nepřála. Nebýt sněžných děl, na většině českých sjezdovek bychom si vůbec nezalyžovali.
Šumenský sportovní klub se vydal za sněhem a lyžovačkou na přelomu ledna a února opět
do Jeseníků. Dá se říct, že jsme měli docela štěstí, počasí o tomto prodlouženém víkendu bylo
příjemně zimní a sjezdovky i jejich okolí bylo zasypané přírodním i technickým sněhem. Takže jsme si užívali nepřeplněných sjezdovek Skiareálu Karlov i společného času na ubytovně.
Skupina jsme byla opět početná, celkem 53 lidiček, z toho 22 dětí. A v tak početné skupině je
opravdu veselo.
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Užili jsme si pohodu, spousty legrace a domů si odvezli pěkné zážitky a vzpomínky. A když
je lidem někde dobře, rádi se tam vrací, takže za rok pojedeme zase. Na stejné místo či jinam,
ale rozhodně společně za lyžovačkou.
Dáša Cihlářová
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Májový cyklovýlet
Slavit 8. květen Den osvobození lze různě, my ho slavíme již několikátým rokem na kolách.
Počasí nám každoročně přeje, a tak se můžeme radovat z příjemného dne stráveného v přírodě a pohybem. Cílem letošního cyklovýletu byl rakouský Hardegg. Trasu jsme zvolili kratší,
neboť kopečky jsou zde větší. Chtěli jsme si užít jízdu krásnou jarní přírodou, kochat se okolím
a užít si pěkný den.
Sraz byl stanoven ráno v devět hodin před obecním úřadem. Jak milé bylo překvapení, když se sjelo víc než dvacet cyklistů. Bylo sice ještě chladno,
ale sluníčko krásně svítilo, nebe bylo modré, plné
beránků, vše nasvědčovalo, že bude pěkný májový
den. Vydali jsme se po zelené, Švýcarským údolím
na přehradu, přes hráz do Vranova, Junáckým údolím kolem Kamenného mostu směrem na Podmýče.
Cesta vedla téměř pořád lesem. Ranní vzduch byl
nasycený večerním deštěm, vše kolem svěží a voňavé, plné sytých jarních barev. Je radost projíždět takovou svěží přírodou. Před obcí Podmýče jsme sjeli
na rakouskou stranu a vydali se přes Felling do Hardeggu. Cesta odtud byla velice příjemná, potkávali
jsme spoustu českých i rakouských cyklistů. Krajina
rakouské strany Podyjí je velice členitá a moc pěkná
a určitě jsme tudy neprojížděli naposledy. Městečko Hardegg na břehu řeky Dyje je mimořádně krásné podhradí středověkého hradu Hardegg a skýtá
spoustu krásných výhledů a zákoutí. Samotný hrad
je impozantní a vévodí krásnému údolí řeky. Z mostu přes Dyji, který je vlastně hraničním přechodem
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jsme se dívali nahoru na Hardeggskou vyhlídku na české straně, svačili jsme a připravovali
se na prudké stoupání nahoru do Čížova. Kopeček je to skutečně řádný, ale každý z nás
se s ním vypořádal po svém. Zvládli jsme ho
a za odměnu jsme si užili krásnou vyhlídku
z naší české strany do údolí. Městečko jsme
tady měli jako na dlani. Je to opravdu kouzelné místo, a proto tolik navštěvované. Člověk
si tady užije krásné přírody a nechá na sebe
dýchnout i kus historie.
Z vyhlídky už nás cesta vedla rovnou do Čížova, do hospůdky U Švestků kde už na nás
čekala druhá skupinka cyklistů, těch menších,
nebo těch, kteří si na náročnější trasu netroufali. Tady jsme si v příjemné hospůdce poseděli,
dali si občerstvení, a poté se vydali na zpáteční
cestu domů. Menší skupinka jela kolem Čížovského rybníka na Lesnou, druhá tzv. hláskou lesem podél Lusthausu, kolem Solařovy hájenky
rovněž do Lesné a domů do Šumné. Všichni jsme se sešli na zahrádce „hoteliéra“ Drtiny abychom tady společně zhodnotili náš výlet. Každý si objednal na co měl chuť a došlo i na „královské
dělení“. Zbytky všech našich svačin zde našly uplatnění. A tak jsme tady společně a s chutí zakončili příjemně strávený sváteční den. Nezbývá než konstatovat – prima den !!!
Dáša Cihlářová

Z farnosti

HLASME SE
Když byl na 2. neděli velikonoční svatořečen Jan Pavel II. spolu s papežem
Janem XXIII., jakoby se znovu mnozí dostali do situace, kdy ho objevují. Někteří hlásí dokonce
i mimořádná vyslyšení poté, co se k němu modlili. A nedivím se tomu, vždyť Bůh dává tolik
milostí na přímluvu svatých, a to, že je nezakoušíme, není proto, že by to nějak nefungovalo,
ale spíše proto, že se o ně nehlásíme.
Svatý Jan Pavel II. nám může být ještě bližší, zejména proto, že právě on požehnal základní
kámen pro kostel Svatého Ducha na Šumné. Stalo se to při jeho návštěvě v Hradci Králové
v roce 1997. Když se na budování kostela a veškeré přípravy spojené se stavbou dívám zpětně,
musím přiznat, že celé dílo vidím jako malý, možná velký zázrak.
Jistý člověk mě prosil, ať mu seženu nějakou modlitbu ke sv. Janu Pavlu II. Již je jich
k dispozici několik. V litaniích k tomuto světci mě zaujaly zvláště následující tři invokace:
„Budovateli civilizace lásky, odvážný hlasateli pravdy, vzore skromnosti.“
Většina z nás si jej ještě pamatuje jako toho, který nechtěl prosazovat nadvládu Církve, ale
stále povzbuzoval a přinášel hodnoty lásky tak, aby na tomto základě mohla být vybudována
nová civilizace. Ke hlásání pravdy je třeba někdy i dost velká odvaha. Pravda, která je
předkládána s úctou a láskou, osvobozuje a je přijatelná i pro ty, kteří zastávali mylné názory.
A třetí oslovení „vzore skromnosti“ nás vede k zamyšlení nad tím, jak tento muž, který v čele
Církve měl a mohl mít k dispozici vše, o čem se sní těm, kdo usilují o moc a bohatství, nenechal
se tím oslnit a už vůbec ne spoutat, ale přes to přese všechno žil skromně. Jeho skromnost je
výmluvným potvrzením toho, co učil.
Přemýšlejme nad tímto světcem, učme se od něj a nebojme se svěřovat mu svoje záležitosti,
aby nás Bůh na jeho přímluvu mohl vyslyšet.
								
P. Marek Dunda
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KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
soubor historických hudebních nástrojů

MUSICA DA CHIESA

P. Jaroslav Konečný

Tomáš Najbrt

úterý 22. července 2014 v 19:00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Olbramkostel
středa 23. července 2014 v 19:00
kostel Nanebevzetí Panny MarieVranov nad Dyjí
www.musica-da-chiesa.cz

28

na poděkování svatým
Cyrilu a Metoději,
s prosbou, aby jejich
dědictví opravdu žilo
a letos zvláště:
za posvěcení rodin
a rodiny v těžkostech

Začátky 14 proudů:

Duchovní téma:
Věřím ve svatou církev obecnou

neděle 17. 8. 2014:
Radešínská Svratka, Bohuslavice u Hlučína
pondělí: Vranov nad Dyjí, Vítochov, Netín
úterý:
Znojmo, Olešnice na Moravě, Velké Meziříčí, Sebranice
středa:
Boskovice, Brno-Bystrc, Olomouc, Mikulov
čtvrtek:
Slavkov u Brna, Skalica na Slovensku, Ostrožská Lhota, Ratíškovice
pátek:
Veselí nad Moravou, ostatní proudy pokračují
sobota:
Uherský Brod; Buchlovice, Boršice

V sobotu 23. 8. 2014 na Velehradě
10:30 obnova zasvěcení,
11:30 mše sv. - slouží probošt Pavel Pacner
15:00 přednáška, požehnání a rozloučení
Papež František 5. 5. 2013 v Římě:
„Když putujete do poutních svatyní s celou rodinou, hlásáte evangelium.“
Srdečně zveme, zvláště na poslední den.

S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky)
vezme doprovodné vozidlo.
Spíme vždy pod střechou.
Přihlášky, informace:

Mons Jan Peňáz,
www.poutnik-jan.cz
P. Marek Dunda,
www.fatym.com
jáhen Ladislav Kinc,
kinc@biskupstvi.cz
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Různé
Děkujeme, pane Rivolo
Pokud se v Šumné a jejím širokém okolí okolí hovořilo a hovoří o sportovní střelbě, pak se
všem okamžitě vybaví jméno dlouholetého, obětavého a nezištného trenéra, vedoucího a rozhodčího sportovní střelby, pana Karla Rivoly.
Stejně tak tomu bylo a je v celém znojemském
a jihomoravském regionu a mezi střeleckou veřejností ČR.
Pan Karel Rivola stál před čtyřiceti lety u počátku rozvoje sportovní střelby v Šumné, stál
u zrodu řady soutěží pro děti, mládež i dospělé, věnoval se rozvoji řady střeleckých disciplín
včetně letního a zimního biatlonu a v posledních letech se především věnoval výchově a přípravě nejmladší střelecké generace v kroužcích sportovní střelby místního domu dětí a školy.
Za dobu své práce se mu podařilo vštípit spoustě dětí a mladých lidí nejen vztah k tomuto sportu, ale díky němu vyšla z jejich řad i řada střelců, kteří úspěšně reprezentovali nejen Šumnou,
ale i znojemský region, kraj a celou republiku. Velkou oporou při realizaci jeho koníčku, který se
stal náplní jeho života, a kterému vždy věnoval maximum, mu byla jeho manželka paní Marie
Rivolová a celá jeho rodina. Pan Karel Rivola odešel nečekaně v lednu tohoto roku ve věku
nedožitých 82 let.
Miloslav Šnajdar

Moje paní učitelky
Možná bych také mohl napsat Naše paní učitelky,protože většinu z nás nebo našich blízkých učily a daly nám mnoho pro další život. Chci se zmínit o dvou mých paních učitelkách,
které v uplynulém období oslavily své narozeniny a sluší se to připomenout.
Paní učitelka Boleslava Achrerová učila na škole v Šumné vždy ty nejmenší děti. Laskavá
a milá, taková maminka pro nejmenší školáky. Věnovala nám spoustu svého času a dala nám
skvělé základy, na kterých jsme mohli dále stavět. V minulém roce ji ministr školství za její
celoživotní práci vyznamenal. Paní učitelka Achrerová, která žije v Moravských Budějovicích,
oslavila v únoru tohoto roku své 92. narozeniny.
Paní učitelka Milada Vrbová byla pro mě především skvělou matematikářkou, a stejně tak
příkladnou, zodpovědnou a chápavou třídní učitelkou. Obci, škole a žákům věnovala spoustu svého volného času. Od svých středoškolských let jsem s ní spolupracoval v šumenské
Osvětové besedě a vzpomínám na to rád. Paní učitelka Vrbová , která žije v Šumné, oslavila
v prosinci minulého rok své 85. narozeniny.
Miloslav Šnajdar

Pochvala
Touto cestou bych chtěla pochválit pana Mgr. Petra Sklenáře. Nejenže velmi často pomáhá
při organizování různých akcí, ale potkat ho brzy ráno, jak sype chodníky, abychom my, občané, dorazili tam, kam potřebujeme bez úrazů nelze nechat bez povšimnutí. Za sebe a věřím,
že i za ostatní spoluobčany děkujeme!
Marcela Slabá
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Pálení čarodějnic
V letošním roce parta mladých opět připravila pro všechny obyvatele Šumné pálení čarodějnic. Pozvánky rozeslané do všech domácností nabízely program na celé odpoledne i večer
pro děti i dospělé. Čáru přes rozpočet však pořadatelům udělalo počasí. V sobotu bylo doslova
nevlídno a bylo zřejmé, že chladno spoustu lidí odradí od účasti. Pořadatelé to však nevzdali
a akci uskutečnili. Pro příchozí připravili sezení pod stanem, který chránil před studeným větrem. Prasátko se otáčelo na grilu a v jeho blízkosti bylo velice příjemně a voňavo. Obsluha
za pultem byla připravena a vařila jeden čaj či grog za druhým. Grilovaná kuřata mizela doslova
pod rukou. U malého ohýnku se mohli příchozí ohřát nebo si opéct špekáček. Družstvo místních hasičů si připravilo ukázku požárního zásahu. Děti, které přišly si mohly zajezdit na motokárách, vyzkoušet jízdu zručnosti či jízdu na lanovce. Ve večerních hodinách vzplála hranice
s čarodějnicí a kolem velkého ohně bylo příjemně. Přes nepřízeň počasí se našlo dost lidiček,
kteří odolali teplu domácího krbu, pořádně se navlíkli a vyrazili společně s ostatními podpořit
jeden z velmi starých lidových zvyků - u zapálených ohňů oslavit příchod jara. Podmínky pro
pořádání takových akcí nejsou vždy ideální, nejde všechno naplánovat, důležité ale je, že se
najde dost nadšenců ochotných do toho jít, a také skutečnost, že se setkají s podporou lidí či
firem. A za to patří všem, organizátorům i sponzorům veliký dík. Nezbývá než se těšit na další
podobnou akci.
Dáša Cihlářová

Co bylo a co bude?
O velikonočních svátcích se můžeme radovat z krásně vyzdobených oken, věnců i zahrádek, tak proč nenechat „rozkvést“ i obecní strom? A třeba i barevnými vajíčky. Sešli jsme se
v neděli, 13. dubna, před kostelem. Od dětí až po babičky. Odvážlivci, nebojící se výšek, vystoupali po žebříku k výzdobě koruny, ostatní vázali pentličky, ozdobili každou větvičku. Zapojili
se všichni a po závěrečném fotu s barevným velikonočním stromem se našel čas i na příjemné
posezení s ochutnávkou dobrot od místních šikovných pekařek a něčeho dobrého na zapití. Celkem se sešlo kolem 150 krásně nazdobených kraslic.Ty, co odolaly dešti a větru, jsou
pečlivě uschovány jako základ na příští rok. Rádi bychom totiž v započaté tradici pokračovali
a doufáme, že se přidáte i vy.
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A plánujeme ještě další akce!
Rádi bychom vás například pozvali na Pouťové rodinné odpoledne, a to na neděli, 8. června, do kulturního domu. Od 14 hodin tu bude probíhat premiéra naší autorské pohádky pro děti
i dospělé „Jak Mojmír ke štěstí přišel“, kterou pro vás již nacvičujeme.
Po představení bude odpoledne pokračovat dětskou diskotékou s překvapením. Proto neváhejte a přijďte! A i nadále platí: Kdo má chuť spolupodílet se na připravovaných akcích, bude
vítán!
Za ŠUMŠUM Silva G. a Soňa S.

Pohádka o Šípkovém království
Bylo jednou jedno království obrostlé šípkovými keři. Krásně to tam vonělo a všichni žili
v omamném polospánku. Až jednoho dne se křovím prosekal nějaký cizinec a řekl jim: „Opravdu to tu krásně voní, ale tam venku je takových vůní tisíce!“ Nevěřili mu. Považovali ho za blázna a málem vyhnali z města. Někteří říkali: „ Nám tato vůně vyhovuje a jsme na ni zvyklí. A proč
něco měnit? “ Ale nakonec cizinec přesvědčil jednoho zvědavce, aby s ním vyjel z města. Byla
to dlouhá a strastiplná cesta. Občas pocítili i různé nelibé vůně.
Zvědavec mnohdy cizinci nevěřil. Něco mu říkalo: „nechoď tam, nedělej to“, a pak něco
jiného zase našeptávalo: „běž, to zvládneš.“ A pak jednou se zvědavec rozeběhl po rozkvetlé
louce, a v tom to pocítil – TO JE ONO, to jsem celou dobu hledal. A běžel domů. Všem nadšeně povídal o tom, jak je to tam venku krásné a těch vůní. Ale oni říkali: „Chudák, taky ho to
postihlo“.
Jana Hrubá

U vás se pořád něco děje!
Čas od času potkám nějakého známého, spolužáka ze základky nebo gymplu a to víte, byla
bych ,,špatná“ ženská, kdybych si ráda nesplkla. Probereme svůj život, své drahé polovičky
a děti, práci a taky to, čím se bavíme ve volném čase. Tak vyprávím, jak pravidelně vyrážím se
Sportovním klubem buď pěšmo nebo kolmo někam na výlet, jak jsem se stala andělem díky
účinkování v Živém Betlému, nebo se učím roli na divadelní představení nově vzniklého spolku
ŠumŠum.
Mám co vyprávět! Opravdu, když se zamyslím, pořád se u nás na Šumné něco děje! Naštěstí jsou u nás ve vsi lidé, kterým záleží na tom, abychom si mohli všichni dáchnout a oprostit se od každodenního života. Je jedno jestli se zapojíme do akcí připravených Sportovním
klubem, nebo zhlédneme a podpoříme jedno z představení ŠumŠumu, či půjdem na čarodky
či posvícenský fotbálek, který pro nás zorganizuje skupinka lidiček, jak já říkám ,,mlaďochů,“
nebo se zúčastníme nějaké té akce, kterou pravidelně pořádá ZŠ a MŠ Šumná nebo Obec
Šumná. Masopust, zábavy a jiné akce pro děti a dospělé ani snad připomínat nemusím.
Věřte mi, že každý ten, který se zaslouží, abychom se u nás v obci nenudili, zaslouží velký
obdiv. Každý, kdo něco zorganizuje, tak tomu věnuje svůj čas, svou energii a má radost z jakékoli podpory. A proto buďme rádi, že tady máme ty, co neváhají něco zorganizovat a pro ostatní
udělat. Velmi často totiž slýchávám: ,,U vás se pořád něco děje!“
Lucie Stehlíková
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NOC KOSTELŮ 2014
Kostel Sv. Ducha v Šumné
23. května 2014
Program:
1800 – 1900 – Mše svatá (ot. Marek)
1900 - ? – Lesy Jihovýchodní Asie (Ing. Přemysl Voborník)

o Zajímá vás cestování?

o Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění znojemského
cestovatele, který navštívil místa, kam noha civilizace
dosud nevstoupila.
o Chcete vědět, jak se žije lidem, kteří pořád žijí na
úrovni doby kamenné?

MÍSTO: klubovna pod kostelem
VSTUPNÉ: dobrovolný příspěvek na náklady spojené
s přednáškou
OBČERSTVENÍ: v pevném i kapalném skupenství vítáno
INFORMACE: 774 75 04 37, Lucie.Culka@seznam.cz
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XV. ROČNÍK
VRANOVSKÉ PORTY


IX. CYKLOPOUŤ
z Přímětic do Jeníkova

00

neděle 22. 6. 2014 ve 14

k Pannì Marii – Matce Dùvìry
Start cyklopoutì:

Vranov nad Dyjí

neděle 15. 6. 2014 od fary v Příměticích v 15:00



1. nocleh v neděli v klášteře v Nové Říši
2. nocleh v pondělí na Sázavě
3. nocleh v úterý v Brozanech

Vyvrcholení cyklopoutì:
MŠE SVATÁ v kostele svatého Petra a Pavla v Jeníkově

Spolu pějme píseň,
Ježíš je Král …vždyť je Král…
Ještě více pějme, Ježíš je Král.

Scholy se mohou hlásit:
 515 296 384 (fara Vranov)



ve středu 18. 6. cca kolem 11:00
• Nocuje se pod střechou ve vlastním spacáku na vlastní karimatce.
• Zavazadla poveze doprovodné vozidlo.



723 693 455 (otec Milan Plíšek)

Pøihlásit se mùāete:

fara Vranov n/D 515 296 384; otec Pavel Sobotka 731 402 650; vranov@fatym.com

FATYM Vranov nad Dyjí všechny srdečně zve a těší se nejen na
účinkující, ale i na ty, kteří svou účastí povzbudí vystupující!

Pokud nebude 10 dní předem přihlášeno alespoň 8 účastníků, cyklopouť se nebude konat.

Srdečně zveme!!!
34




KR ŠTÍTARY





FATYM Vranov nad Dyjí
zve všechny děti a mládežna velký


SUPERDEN






•
•
•
•
•
•
•
•

830 – 900 prezentace
900 mše svatá
po mši svaté  
oběd (zajištěn)
soutěže
adorace
vyhlášení výsledků
1600 předpokládané ukončení









Děkujeme všem sponzorům, kteří svými dary přispějí na ceny pro děti.

POZVÁNKA
Základní a mateřská škola Šumná zve všechny děti a jejich rodiče

 v sobotu 31. května 2014 na oslavu Mezinárodního dne dětí
od 09:00 do 12:00 hodin proběhnou na školním hřišti soutěže,
hry a zábava
 v pátek 6. června 2014 na Školní akademii žáků
v 18:00 hod. se přijďte do sálu KD v Šumné podívat na
vystoupení žáků naší školy
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Inzerce

Nabídka internetového připojení
pro občany
Obec Šumná má uzavřenou smlouvu se společností PODA, a.s., Ostrava,(bývalý SkyNET)
o poskytování telekomunikační služby v rozsahu bezdrátového připojení k internetu a touto cestou
nabízí možnost připojení k internetu také naším občanům, kteří by smlouvu uzavřeli přímo s obcí
Šumná.
Cena služby:
 Jednorázový zřizovací poplatek za instalaci koncového zařízení 2 408 Kč včetně DPH
 Poskytování internetu 200 Kč měsíčně včetně DPH (hradí se čtvrtletně)
 Rychlost připojení 30 Mbps (agregace se odvíjí od počtu připojených uživatelů, je tedy pohyblivá)
 Tuto službu využívají někteří občané již od roku 2007
Podmínkou fungujícího připojení je dobrá viditelnost z místa koncového zařízení na rodinném
domku na anténu umístěnou na střeše budovy Základní školy v Šumné nebo budovy sila.
Zájemcům o připojení bude před instalací a uzavřením smlouvy tato skutečnost prověřena.
Více informací lze získat na tel. čísle 515 291 300
nebo osobně na Obecním úřadě Šumná.

Víte, kdy vznikly
nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. Když si doma uděláte
jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem sami překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten který spotřebič
v domácnostech vůbec používá?
Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň
jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález umělého zmrazování předvedl poprvé
skotský lékař a chemik William Cullen už v roce 1756 na univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není tedy divu, že se
lednice na tomto principu neujala.
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První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General Electric
podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen něco
kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího
automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor a kompresor se umisťovaly
do sklepa, zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku 1923
se do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho prodalo přes milion kusů. Koncem
třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě se ledničky
dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech.
Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba 15 % domácností.
Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku získala v roce 1886
Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak talíře
a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně držely i v silném proudu, umístila držáky
na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Voda pak na nádobí padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, později v hotelích, začala si
je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let zamířily do domácností.
Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte
na českých zahradách. Tato rotační sekačka s jedním nožem otáčejícím se kolem svislé osy se
poprvé objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, je ale mnohem staršího
data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník ze Stroudu v anglickém
hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil zařízení, kterým se v textilních továrnách
sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekačky poháněné nejprve parními stroji
a později benzinovými motory. První elektrická sekačka je z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory – především energie a vody. Jedním
z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý důraz na použití takových materiálů při výrobě,
které po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické energie, jelikož získání
materiálů recyklací je daleko levnější než jejich těžba přímo z nerostných surovin - zejména
v případě železa .Navíc zásoby primárních surovin na naší planetě nejsou neomezené,“
zdůrazňuje význam zpětného odebírání elektrospotřebičů generální ředitel kolektivního
systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.
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