Šumenský zpravodaj
Vydala Obec Šumná v květnu 2015. Pro obyvatele obce ZDARMA.

O Filipojakubské noci vládly babice,
co zovou se čarodějnice.
Na koštěti přiletěly, s nikým slitování neměly,
užily si svůj čas a za rok přiletí zas.
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KULTURNÍ ODPOLEDNE NA ŠUMNÉ
Myšlenka otce Marka k poznávání, sblížení a setkávání občanů obcí Mikroregionu Vranovsko zakořenila a stala se tradicí.
Letos se o její pokračování zasloužila opět obec Šumná. O tom, že dát dohromady takové
kulturní odpoledne, připravit a vystoupit za svoji obec s nějakým kulturním vystoupením je
úkol nelehký, svědčil fakt, že ještě týden před akcí byly přihlášeny pouze dvě obce, Šumná
a Vranov. Naštěstí se v průběhu týdne situace změnila, vystupujících přibylo a pořadatelům
se výrazně ulevilo. V neděli po obědě, týden po Velikonocích, byl vyzdobený a nachystaný
sál kulturního domu, z kuchyně místní hospody se linuly rozličné vůně. Místa v sále se pomalu, ale jistě plnila. A po uplynutí akademické čtvrthodinky, kterou publikum tolerovalo, mohlo
vystoupení začít.
Jako první napochodovaly do sálu šumenské mažoretky Šuměnky, které svým rytmickým vystoupením roztleskaly celý sál. Poté se následovala jednotlivá vystoupení z okolních
obcí – svěží a krásné Ďáblice pokračovaly se svým hudebním představením ve svižném
rytmu, pak sál uklidnil svým vystoupením sbor ze Starého Petřína a opět do sálu napochodovaly mažoretky, tentokrát z lubnické školy. Po těchto čtyřech vystoupeních následovala
přestávka, kdy mohli všichni přítomní ochutnat kulinářské výtvory pocházející z místního
hostince. Velký ohlas měly také rolády, koláče, sádlové rohlíčky a jiné dobrůtky, které napekly a připravily naše spoluobčanky. Po přestávce zazvonil zvoneček, všichni se usadili
na svá místa a program mohl pokračovat. Hned po přestávce následovalo kytarové vystoupení vranovské základní školy. Děvčata a chlapci pod vedením své učitelky zahráli
a zazpívali spoustu krásných písniček a dokázali, že jim muzika není rozhodně cizí, za což
sklidili veliký potlesk. Hned po nich následovalo druhé číslo od lubnických mažoretek a pak
se zem zachvěla…
Za doprovodu legendární skupiny AC/DC měla velkou premiéru dětská kapela ŠumKinder, která doprovodila Věru Špinarovou, Marii Rottrovou, Richarda Müllera, nepřekonatelnou
Tinu Turner, Haničku Zagorovou, sexy Sagvana Tofiho, božského Káje Gotta, legendární
ABBU. Pozvání přijal a všem přítomným předvedl se svou družinou velkolepou show rozzářený Dan Nekonečný. Nechyběly vlnící se exotické tanečnice, domorodý bubeník, opravdová
tygřice. Míchané nápoje tekly proudem, publikum se stěží udrželo na židlích. Dan nezklamal
a jeho velkolepé vystoupení bylo jako obvykle zakončeno ohňovou show. Potlesk a ovace
vystupujícím nebral konce. Šumenští opět nezklamali a předvedli, že se umí bavit. Nutno podotknout, že nic nebylo ponecháno náhodě a o bezpečnost vystupujících i diváků se postarali
místní hasiči, kteří byli vybaveni hasícími přístroji a byli připraveni okamžitě zasáhnout.
Jak už to tak bývá, všechno příjemné jednou končí. Zazněly poslední tóny, utichl potlesk
diváků, moderátoři se postarali o závěrečné slovo, poděkování všem učinkujícím, organizátorům i divákům. Každý z vystupujících obdržel od obce Šumná pamětní keramickou plaketu,
kterou vyrobil pan Pavel Kučera a kytičku z pedigu, kterou upletla paní Bohdana Kratochvílová. Oběma za to náleží velké poděkování. Dále nesmíme zapomenout poděkovat paní
učitelce Smékalové, která se postarala o pěknou výzdobu sálu, hostinskému panu Drtinovi
a místním spoluobčankám za občerstvení. Též děkujeme všem spoluobčanům, kteří přišli
podpořit všechny vystupující, veliký dík patří mažoretkám Šuměnky a spolku ŠumŠum, který
již tradičně reprezentuje naši obec na setkání obcí mikroregionu.
Co říci závěrem? Za každou akcí stojí spousta práce a času, ochoty udělat něco pro
ostatní. Když se potom akce vydaří, je to pro všechny velké zadostiučinění. A to je ta největší
odměna a motivace pro příště. Tak zase za rok na Šumné či jinde na shledanou.
Za obec Šumná Lucie Stehlíková
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Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání dne 24. listopadu 2014
schválilo:
•

jednací řád zastupitelstva obce

•

úřední hodiny starosty a místostarosty

•

pověření k užívání závěsného znaku obce pro Mgr. Petra Sklenáře a Ing. Dášu Cihlářovou
jmenování členů do školské rady za obec Šumná p. Petra Cejpka a p. Miroslavu Dvořákovou
plán inventur majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2014
poplatek za odstraňování komunálních odpadů na rok 2015 ve výši 450,- Kč
rozpočtové opatření č. 7/2014
rozpočtové opatření č. 8/2014
rozpočtové opatření – změna závazného ukazatele pro ZŠ a MŠ Šumná
aktualizaci vnitřních směrnic obce
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na zabezpečení akceschopnosti SDH

•
•
•
•
•
•
•
•

vzalo na vědomí:
•

organizaci tradičního setkání s dříve narozenými občany

•
•

činnost SOZ- blahopřání a předávání balíčků
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019

Zastupitelstvo obce na svém 12. zasedání dne 17. prosince 2014
schválilo:
•
nákup části pozemku p.č. 528/6 k.ú. Šumná od Českých drah (komunikace k nádraží)
po projednání a upřesnění výměry a ceny
•
využití předkupního práva k pozemkům p.č. 645/16, p.č. 656/1, p.č. 667/1 a p.č. 667/46
•
změnu závazného ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Šumná
•
rozpočtové opatření č. 9/2014
•
pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015
Zastupitelstvo obce na svém 1. zasedání dne 2. února 2015
schválilo:
•
aktualizaci vnitřních směrnic na r.2015 – směrnice o cestovních náhradách
•

změnu nájemní smlouvy byt ZŠ č.p. 92 na dobu neurčitou

•

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (kabelové vedení NN
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na p.č.346/1, p.č. 346/2) s E.ON Distribuce
•

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (kabelové vedení NN
na p.č.114,

•
•

p.č. 645/26, p.č. 668) s E.ON Distribuce
smlouvu příkazní o obstarání záležitostí investora č. 01/2015/KP s VZD INVEST
s.r.o. (zpracování žádosti o dotaci na výstavbu chodníků)
Obecně závaznou vyhlášku obce Šumná č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

•
•

souhlasné stanovisko k dělení pozemku p.č. 528/6 a vzdání se předkupního práva
na pozemek p.č. 528/12 dle GP č. 449-338/2014 a č.450-358/2014

•

podání žádosti na umístění 4 pracovníků na veřejně prospěšné práce na dobu 12
měsíců

•

záměry investičních akcí a oprav majetku pro návrh rozpočtu obce na rok 2015

•

podání žádostí o dotace v r. 2015 z MK ČR na opravu kapličky, z MŠMT na výstavbu multifunkčního hřiště a ze SFDI na výstavbu chodníků v obci

•

uzavření pojistných smluv pro členy jednotky SDH Šumná (pojištění pro případ úrazu, pojištění odpovědnosti za škodu členů a řidičů, havarijní pojištění vozidla VW
Transporter) s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s

•

kupní smlouvu na nákup ideálních 35/288 pozemků p.č. 645/16, p.č. 656/1, p.č.
667/1 a p.č. 667/46

vzalo na vědomí:
•
informaci o stavu projektu Bytový dům pro seniory
neschválilo:
•

připojení k akci „Vlajka pro Tibet“

Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání dne 2. března 2015
schválilo:
•
•
•
•

rozpočet obce na rok 2015
zprávu o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2014
dodavatele na opravu elektroinstalace OÚ - Karel Koch, Šumná 44
složení komise pro výběr dodavatele na opravu kapličky

•

navýšení počtu pracovníků VPP na rok 2015 o 3 pracovníky

vzalo na vědomí:
•

výroční zprávu ZŠ a MŠ Šumná za rok 2014

•

rozpočtový výhled obce na r. 2016 – 2017

neschválilo:
•

uspořádání koncertu pěveckého sboru v kostele v Šumné
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Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání dne 9. března 2015
schválilo:
•
•

dodavatele na opravu kapličky firmu Roman Hobza, Krylova 14, Znojmo
podání žádosti o dotaci z OPŽP na techniku na zpracování a odvoz bioodpadu (nosič kontejneru, štěpkovač, traktor a 5 ks kontejnerů)

neschválilo:
•

odročení projednání odvolání u Vrchního soudu v Olomouci ve věci soudního sporu
s firmou Colas

Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání dne 27. dubna 2015
schválilo:
•
poskytování odměn po 1.4.2015 pro neuvolněné členy zastupitelstva, předsedu kontrolního a finančního výboru a neuvolněného místostarostu v nezměněné výši
•
účetní závěrku ZŠ a MŠ Šumná za rok 2014 a přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 82 572,27 Kč, a to do fondu odměn 10000 Kč a do rezervního fondu
72 572,27 Kč
•
vyřazení majetku a způsob jeho likvidace dle zápisu likvidační komise
•
vzdání se předkupního práva na odkup pozemku p.č. 528/11 a nemovitosti od Českých drah
•
•
•
•
•
•

rozpočtové opatření č. 1/2015
vydání souhlasu ke stavbě „Steliva“ firma B-HOLZ s.r.o.pro územní a stavební řízení.
návrh právního zástupce obce na zrušení rozhodčí doložky ve věci sporu s firmou
Colas
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 2. 2015 (byt ZŠ č.p. 92)
doplnění čl. 3, ost. 3.8. - souhlas s užíváním bytové jednotky do 31.12.2015
změnu projektu (technické zprávy) na rekonstrukci budovy bývalého hotelu na domov
pro seniory – řešení změny využití suterénu budovy
zapojení ZŠ a MŠ Šumná do projektu MŠMT dle výzvy 56 pro oblast podpory
1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

vzalo na vědomí:
•
•
•
•

zprávu o přezkoumání hospodaření obce KÚ JMK Brno
zprávu o provedené kontrole kontrolním výborem ze dne 30.3.2015
informace o podaných žádostech o dotace v r. 2015
návrh na změnu č.1 územního plánu obce Šumná

•

informace o konání pouti v termínu 23. 5. - 24. 5. 2015
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V roce 2015 obec podala tyto žádosti o dotace:


z rozpočtu JMK v rámci Programu rozvoje venkova na opravu sociálního zařízení
v MŠ - dotace byla schválena v max. výši tj. 200 000 Kč, realizace proběhne v období
letních prázdnin



ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci chodníků v obci - žádosti
nebylo v prvním kole schvalování vyhověno z důvodu nedoložení výjimky na šířku
chodníku a šířku autobusové zastávky (nedostatek z hlediska bezbariérového užívání
staveb) - SFDI vyhlásil II. kolo pro podávání žádostí na červen 2015, do kterého se
obec znovu zapojí



z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na výstavbu multifunkčního hřiště
v areálu ZŠ - o poskytnutí dotace dosud nebylo rozhodnuto



z Ministerstva kultury na opravu kapličky - o poskytnutí dotace dosud nebylo rozhodnuto



ze Státního fondu životního prostředí na projekt nakládání s bioodpady (pořízení kontejnerů, traktorového nosiče kontejneru a štěpkovače) - žádost byla zamítnuta z důvodu nedoporučujícího stanoviska Krajského úřadu JMK, odboru životního prostředí
- obec podala spolu s ostatními obcemi, jejichž podobné projekty nebyly podpořeny
z důvodu nedoporučujícího stanoviska KÚ JMK, na SFŽP námitku s požadavkem
o opětovné přezkoumání naší žádosti

Veřejně prospěšné práce
I v letošním roce bylo Úřadem práce ČR umožněno vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací v obci a poskytnutí příspěvku na tyto pracovní příležitosti
dle projektu spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Pro
naši obec bylo schváleno vytvoření sedmi pracovních míst od dubna 2015 do března 2016.
Přijatí pracovníci se jako každý rok budou podílet na úklidu veřejných prostranství a místních
komunikací, údržbě obecního majetku a veřejné zeleně.

HOSPODAŘENÍ OBCE ŠUMNÁ ZA ROK 2014
Obec Šumná v roce 2014 hospodařila podle schváleného rozpočtu, který byl tvořen příjmy
ve výši 9 947 200 Kč, výdaji ve výši 13 465 200 Kč, financování ve výši 3 518 000 Kč.
Úpravami rozpočtu rozpočtovými opatřeními během roku 2014 byl rozpočet příjmů navýšen
na 10 445 400 Kč, výdajů na 13 963 400 Kč a financování ve výši 3 518 000 Kč.
PŘÍJMY:
Celkové příjmy obce za rok 2014 činily 11 145 179 Kč, ve srovnání s rozpočtem byly plněny
na 106,7 %.
1. Daňové příjmy: 8 334 181 Kč (ve srovnání s r. 2013 o 686 076 Kč vyšší)
podíl výnosů jednotlivých daní ze státního rozpočtu 7 441 141 Kč (ve srovnání
s r. 2013 vyšší o 560 358 Kč)
místní poplatky a správní poplatky 893 040 Kč (ve srovnání s r. 2013 vyšší
o 125 718 Kč)
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2. Nedaňové příjmy: 987 288 Kč (ve srovnání s r. 2013 byly o 82 280 Kč nižší)
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: 94 000 Kč (v porovnání s r. 2013 nižší o 6 000 Kč)
prodej pozemku na výstavbu RD ve výši 90 000 Kč
prodej vyřazeného dlouhodobého majetku ve výši 4 000 Kč.
4. Dotace: obec v r. 2014 přijala v celkové výši 1 729 710 Kč
dotace v rámci souhrnného finančního vztahu na výkon státní správy 1 299 800 Kč
dotace na veřejně prospěšné práce 236 180 Kč
dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH ve výši 4 980 Kč
dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši
19 500 Kč
dotace na výdaje spojené s volbami do obecních zastupitelstev ve výši 26 000 Kč
příspěvek od obce Horní Břečkov na provoz odloučeného pracoviště MŠ Horní Břečkov ve výši 143 250 Kč.
VÝDAJE:
Celkové výdaje obce v roce 2014 činily 8 503 185 Kč, z toho
běžné výdaje 7 818 918 Kč
kapitálové výdaje 684 267 Kč.
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
Ve srovnání s r. 2013 byly běžné výdaje obce za r. 2014 vyšší o 446 288 Kč.
2. Do kapitálových výdajů se v roce 2014 promítly tyto investiční akce:
výstavba dětského hřiště ve výši 259 099 Kč
projektové práce na provedení rekonstrukce chodníků v obci ve výši 12 100 Kč
nákup osobního automobilu ve výši 231 900 Kč
rekonstrukce dopravního automobilu jednotky SDH ve výši 181 168 Kč.
Ve srovnání s r. 2013 byly kapitálové výdaje obce vyšší o 373 909 Kč.
Ostatní investiční akce plánované v rozpočtu nebyly v roce 2014 započaty (autobusová zastávka, inženýrské sítě, nákup pozemků), jejich realizace je plánovaná na rok 2015.
FINANCOVÁNÍ:
Do rozpočtu obce byl zapojen zůstatek finančních prostředků na běžném účtu ve výši
4 298 000 Kč. Obec v roce 2014 splácela úvěr poskytnutý na úhradu závazku dle výsledku rozhodčího řízení ve věci sporu s firmou Colas ve výši 780 000 Kč. Zůstatek nesplaceného úvěru
k 31. 12. 2014 činí 760 000 Kč.
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA R. 2015
Schválený rozpočet obce na rok 2015
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

1 495 000
30 000
173 000
1 654 000
3 257 000
172 900
625 000
26 000
275 000
12 000
400
1 200
1 200
200
600 000
26 000
10 000
41 000
163 900
900
1 400
3 600
87 300
233 500
41 800
85 600
6 300
143 700
4 000
40 000
2 000
4 000
1 298 200
121 000

CELKEM PŘÍJMY

10 637 100

zapojení zůstatku účtů

4 955 400

CELKEM

15 592 500
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Výdaje
příspěvek Infocentrum
pozemní komunikace
chodníky
silniční doprava
vodovod
kanalizace
internet
ZŠ a MŠ
knihovna
kaplička
místní rozhlas
ostatní sdělovací prostředky
kulturní dům
sbor pro občanské záležitosti
tělovýchovná činnost
využití volného času dětí a mládeže
zájmová činnost
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
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
domov pro seniory
ochrana obyvatelstva
požární ochrana
zastupitelstvo obce
místní správa
finanční operace
pojištění majetku
ost.fin.operace DPPO,DPH
vratky dotací fin. vypořádání
CELKEM VÝDAJE
splátky úvěrů ČS
CELKEM

Kč
17 000
780 000
1 500 000
80 700
29 500
60 000
65 400
1 970 000
30 000
100 000
23 400
25 000
193 000
84 000
935 000
90 000
12 000
217 200
404 000
51 000
105 000
13 000
700 000
100 000
1 240 300
10 000
506 400
75 000
135 000
1 000 000
20 000
254 700
787 000
2 868 600
15 000
20 000
300 000
15 300
14 832 500
760 000
15 592 500

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ v obci Šumná

 Nebezpečný odpad
30. 5. 2015 (sobota)

8.00 hod. - 8.30 hod
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:

pneumatiky

z osobních

vozidel,

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.

 Železný odpad
31. 5. 2015 ( neděle )

sběrné místo za kulturním domem

 Velkoobjemový odpad
od 4. 6. 2015 (čtvrtek) od 6.00 hod. do 5.6.2015 (pátek) 18.00 hod.
sběrné místo za kulturním domem
Bude přistaven kontejner, do kterého 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.
Děkujeme, že třídíte vaše odpady
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NOVÉ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI
Kontejner na biologický odpad
Biologicky rozložitelný odpad lze umístit do velkoobjemového kontejneru za kulturním domem
v období duben – říjen. Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad nebo kuchyní.
Jak správně třídit biologický odpad?
Do kontejneru patří:

Do kontejneru nepatří:

• posekaná tráva
• spadané ovoce (prokládané trávou a řezem
z keřů)
• řezanka a větvičky z ořezu keřů
• zemina z květin bez květináčů
• plevele
• pokojové rostliny
• listí (bez smetků z ulice)
• odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
• skořápky z vajec
• slupky z citrusových plodů
• sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem),
čajové sáčky
• květináče z lepenky a rašeliny

• podestýlka od drobných domácích zvířat
• pleny
• pytlíky z vysavače
• oharky z cigaret
• uhelný popel
• smetky z ulice
• zbytky omáček, pomazánek, majonézových
salátů
• oleje
• kosti

Kontejner na kovový odpad
Za kulturní dům v naší obci byl umístěn nový šedý kontejner na drobný kovový odpad.
A co do kontejneru patří?
- kovové obaly – železo, hliník a jiné kovy, které jsou samostatným obalem nebo jeho součástí.
Jedná se především o takový odpad jako např. hliníkové plechovky od piva, limonád, energy
drinků, dále o víčka od jogurtů a paštik, obaly hřbitovních svíček, alobal apod.
- dále do něj patří prázdné konzervy, plechovky, plechové uzávěry od zavařovacích sklenic,
víčka, klíče, zámky, skoby, hřebíky, medaile a další drobný kovový odpad.
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PODĚKOVÁNÍ
Naštěstí existují lidé, kteří jsou ochotni připravit něco pro pobavení druhých. I letos ŠumŠum reprezentoval naší obec na kulturním odpoledni pořádaném v rámci mikroregionu Vranovsko, jak pracovně říkáme na ,,Mikroregionech“, svým vystoupením, které pobavilo a zvedlo
ze židlí celý sál kulturního domu. Všem, kteří vystoupení připravili, chci touto cestou veřejně
poděkovat. Stejně tak oceňuji práci a vystoupení šumenských mažoretek Šuměnek. Též přikládám velké poděkování za reprezentování naší obce nejen na místních kulturních akcích, ale
i celostátních soutěžích a přeji vám hodně úspěchů.
Vám všem moc děkuji, vaší práce si cením a těším se na další představení!
Petr Cejpek (starosta)

Zprávy z evidence obyvatel a matriky
K 31. 12. 2014 byl celkový počet obyvatel 612.
•

narodilo se 7 občánků, zemřelo 11 občanů

•

19 občanů se odstěhovalo a 38 přistěhovalo

•

náš matriční úřad uzavřel 7 manželství

Rozloučili jsme se:
Karel Rivola, Jarmila Priečková, Kristýna Březinová, Gejza Raždík, Jan Korch, Květoslava
Doubková, Jana Vaníčková, Bohumila Štěpanovská, Josef Štěpanovský, Růžena Šlosrová,
Jarmila Cigánková.

Miloslav Šnajdar
V době úmrtí již žil ve Znojmě, ale téměř celý svůj
život byl občanem Šumné.
Svoje žití zasvětil práci s mládeží, šumenskému
domu dětí, při jehož zrodu stál a jemuž věnoval veškerý
svůj čas. Tak se navždy zapsal do historie naší obce,
stal je její součástí a svým konáním ji po dlouhá léta
práce s dětmi a mládeží i psal.
Jeho práce a veškeré snažení sahalo daleko za hranice okresu i kraje.
Co je však nejdůležitější, zapsal se do srdcí všech,
kteří ho znali jako kamarád a dobrý člověk.
Čest jeho památce.
12

Zprávičky ze školy

S Evou a Edou Zdravě a bezpečně
Naše škola se zapojila do programu EU „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“. Co vlastně
tento projekt obnáší? Je to projekt, který se zaměřuje na zdravý životní styl dětí, jejich bezpečnost v rámci dopravní výchovy, první pomoc a především sportovní aktivity. Na naší škole
je to florbal. Zapojilo se do něj 29 chlapců a 1 dívka. Jezdíme na florbalové turnaje, nebo si je
pořádáme sami mezi školami.
Máme vybavení pro brankaře, velké branky, míčky a hlavně chuť sportovat a soutěžit. Navázali jsme družbu s oddílem starších žákyň TJ Znojmo Laufen, a to je teda terno!!!
V rámci projektu jsme obdrželi také koloběžky, které využijeme hlavně v hodinách tělesné
výchovy a družině, pingpongový stůl, basketbalový koš, inline brusle a nezbytnou lékárničku.
My se určitě nenudíme.

HORY PO SEDMÉ
Druhý týden v lednu proběhl již po sedmé lyžařský výcvik žáků prvního stupně. Vyjeli jsme
opět do Jeseníků, do Loučné nad Desnou. Stalo se pravidlem, že jezdíme společně se ZŠ
Kravsko. Ani letos tomu nebylo jinak. Počasí nám docela přálo, sněžilo, svítilo sluníčko, trošku
i pršelo, ale to nám moc nevadilo.
Všech 48 dětí lyžovalo, některé se teprve učily, jiné již zdokonalovaly svoje lyžařské umění. Všechny se ale hlavně vyřádily na sněhu a užily si společně také večerní programy - hry,
diskotéku, pohádky. S horami jsme se rozloučili lyžařským slalomem a karnevalem. Za své
výkony byly děti odměněny sladkými cenami, za něž děkujeme našim sponzorům: rodině
Martínkových, rodině Stehlíkových, panu Prodělalovi, panu Brabencovi a pojišťovně Kooperativa.
13

Umíte skočit šipku, nebo skluzák?
Neumíte? To žáci 1. stupně naší školy ano. Opět jsme společně prošli výukou plavání,
od první až do desáté lekce. Rozděleni do družstev děti všechno zvládly. Prsa, kraul, znak, lovit
puk, zachránit tonoucího … Někdo plave jako delfín, jiní jsou kapři, a ti co teprve začínají, jsou
želvy. Nejlepší je stejně diskotéka ve vodě, závody a hry - vodní pólo. A víte jak po takových
výkonech chutná párek v rohlíku? Naprosto báječně. Tak zase za rok 
Hana Slabá
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Lyžařský výcvik základní školy
V měsíci lednu se žáci naší školy vydali do hor zocelit svá těla a zdokonalit se v umění
lyžařském. Již několik zimních sezon jezdíme do stejného lyžařského střediska v Jeseníkách.
Vlek a sjezdovka je ve vesnici Kunčice. Pod horou Králický Sněžník. Tam, co pramení řeka
Morava. Na dohled od lyžařského svahu máme zajištěno ubytování v horské chatě, která se
jmenuje „Chata U Profesora“.
Před odjezdem na hory jsme s napětím sledovali sněhové zpravodajství. Bylo to napínavé.
Stejně jako minulý rok. Sníh ne a ne napadnout.Nakonec jsme tedy v neděli 25. 1. 2015 s celou
lyžařskou výbavou nastoupili do autobusu směr Jeseníky a doufali, že nás příroda překvapí.
První den jsme se klouzali pouze na technickém sněhu za asistence stáda ovcí, které se popásalo vedle vleku.
Další dny se nad námi ale počasí slitovalo. Padal sníh a nálada byla výborná.Krásný bílý
týden na zdravém horském vzduchu byl zakončen závodem mezi slalomovými tyčemi. Tak tedy
Kunčice, Profesore, Králický Sněžníku, Jeseníky, příští rok na shledanou.
Pavel Kučera
15
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MĚSTSKÉ DIVADLO ZNOJMO
I v letošním školním roce uspořádalo Městské divadlo Znojmo pro žáky základních škol
cyklus divadelních představení, která svým tématickým zaměřením i výběrem autorů úzce
souvisejí s probíraným učivem žáků osmých a devátých ročníků. Naši chlapci a děvčata tak
nahlédli humornou formou do údobí řeckého starověku, kdy bohové byli mocní nejen na Zemi,
ale i na hvězdné obloze. Už samotný název představení SOUHVĚZDÍ ANEB ŘECKÉ BÁJE
MIMO VÝSEČ dávají tušit, že herci Naivního divadla z Liberce věděli, jak mladého diváka
zaujmout a upoutat netradičním pojetím hry. Řečtí bohové a jejich příběhy přispěly k obohacení
vědomostí z tohoto období a zárověň potvrdily, že i příběhy a jejich hrdinové nám staletími
vzdálení ožívají a udivují nás i v současnosti.
Vyslovíme-li jméno amerického spisovatele Marka Twaina, vybaví se nám okamžitě jeho
kouzelná kniha DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA. Mladí herci z pražského Divadla AHA
tak předvedli mistrovsky a humorně osudy Toma Sawyera – chlapce s nezkrotnou touhou
po dobrodružství, ale také s velikým smyslem pro dobro a spravedlnost. Svižná a humorná
adaptace stejnojmenné slavné knížky byla i v divadelním zpracování oslavou dětství a hrdinských klukovských snů.
Mgr. V. Smékalová

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
VE VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍCH
Ve školním roce 2014/2015 proběhla řada výtvarných soutěží určených
žákům II. stupně základních škol, jichž
se naši žáci s vervou zúčastnili a také
po zásluze uspěli.
V adventním období byla vyhodnocena celorepubliková soutěž MY TŘI
KRÁLOVÉ JDEME K VÁM, do níž
obeslalo z celé republiky výtvarné práce více než 500 chlapců a děvčat. Je
jistě potěšitelné, že z takovéhoto počtu
konkurenčních prací mladí výtvarníci
úspěšně reprezentovali naši školu a obsadili následující vítězné posty:
II. místo v kategorii VI. ročníků vybojovali žáci Diana Juřicová a Tomáš
Prodělal.
I. místo v kategorie nejstarších žáků,
osmých a devátých ročníků, obsadili
Ondřej Šumpich, Natálie Sigmundová
a Sabina Dajčarová. Stejná trojice výtvarníků obsadila zcela bezkonkurenčně i I. místo v kategorii CENA DIVÁKA.
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Další velký úspěch slavila ještě jednou Natálie Sigmundová, a to v okresním kole výtvarné
soutěže, jejímž vyhlašovatelem byl Městský úřad Znojmo. Ten vypsal pro tento školní rok soutěž pod názvem ZNOJMO MÝMA OČIMA - ZNOJEMSKÉ VINOBRANÍ. Natálka v nejstarší
kategorii obsadila nádherné II. místo a na slavnostní vernisáži na Okresním úřadu ve Znojmě
byla oceněna místostarostou Janem Groisem nejen diplomem, ale i věcnou cenou.
V současné době budou naši výtvarníci Martin Kortiš, Ondřej Šumpich, Natálie Sigmundová a Sabina Dajčarová reprezentovat jméno školy v celorepublikové výtvarné soutěži VODA A
LIDÉ - PARTNEŘI PRO ŽIVOT. Do této soutěže máme připraveny nejen velice působivé výtvarné práce, ale i velkou prostorovou práci. O tom, jak naši žáci v soutěži uspěli, vás budeme
samozřejmě informovat po zveřejnění jejích výsledků.
Bylo by zcela určitě škoda, kdybych se nezmínila ještě o jedné celorepublikové výtvarné
soutěži – tou byla v prvním pololetí školního roku soutěž, jíž se zúčastnila celá pátá třída. Soutěž byla uspořádána pražskou agenturou AGE, která se podílí na realizaci projektů na podporu
a pomoc nejen lidem, kteří ji potřebují, ale kteří svým hrdinským činem přispěli k dobrému
skutku a pomohli nezištně jiným. Soutěž SRDCE NA DLANI vyvolala obrovskou vlnu zájmu
škol v celé republice – zapojeno bylo přes 600 základních, ale i středních a odborných škol.
Celkový počet účastníků přesáhl číslo 10 500. Věřím, že i v dalším ročníku projeví naši chlapci
a děvčata srdce na dlani a svou účastí v soutěži podpoří její jedinečnou myšlenku.
Mgr. V. Smékalová

ŽIVOT ZA POLÁRNÍM KRUHEM
V první polovině února jsme ve škole přivítali pana ing. Přemysla Voborníka. Tentokrát si
pro nás připravil přednášku doplněnou prezentací o životě za polárním kruhem. Pan Voborník
opět nezklamal a poutavě nám vylíčil své zkušenosti a zážitky, které načerpal během svého
cestování po této zdánlivě nehostinné a studené krajině. Jak my učitelé, tak naši žáci se už
nyní těšíme na další setkání s tímto cestovatelem a dobrodruhem, jelikož letos na jaře podnikl
další ze svých cest.
Lucie Stehlíková
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MIKULÁŠ VE ŠKOLE
Už se těšíte na prázdniny? My
tedy ano a moc! A jaké další období
máte v roce rádi? Určitě si většina
z vás vzpomene na předvánoční období. Jedním ze zvyků, které u nás
ve škole dodržujeme je mikulášská
nadílka. Každoročně se deváťáci
převlékají za čerty, anděly a Mikuláše, chodí po škole, navštěvují třídu
od třídy se svou pekelnou knihou
hříchů.
Dávají napomenutí zlobidlům a odměny vzorným žáčkům. Kromě toho, že Mikuláš
navštívil naši školu, rozhodli
jsme se letos připravit mikulášskou nadílku pro všechny děti
ze Šumné a z okolí.
V neděli po Mikuláši jsme
se v odpoledních hodinách sešli v šumenském kostele. Žáci
naší školy měli připravený krátký kulturní program, který navodil adventní atmosféru. Po té
malý chlapec odolal nástrahám
raráška a za odměnu za ním
a za všemi ostatními dětmi přišel Mikuláš, který za krátkou
básničku nebo písničku rozdával sladkosti.
Abychom znásobili adventní
náladu, byly pro všechny příchozí připraveny perníčky, které
jsme upekli v naší školní kuchyňce a vhod přišel také horký
čaj a výborný svařák.
deváťáci

VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ DÍLNY VE ŠKOLE
Mezi nejkrásnější svátky v roce zcela nepochybně patří právě Vánoce a Velikonoce, které
mají svůj původ v pohanské době a které jsou udržovány, oživovány a oslavovány lidstvem
na celé zeměkouli.V adventním čase jsme tak uspořádali pro žáky školy i jejich rodiče každoroční Vánoční dílny, ve kterých si mohli společně vyrobit a připravit nejen bohatě zdobené
adventní věnce, ale i další vánoční dekorace ke štědrovečernímu stolu nebo k venkovní výzdo19

bě.Někteří dali přednost možnosti upéci si ve školní kuchyňce vánoční pečivo. Školou se tak
vábně linula vůně vanilkových rohlíčků, perníčků a dalších laskomin, které přispěly k blížím se
vánočním dnům.
Ve stejném duchu se nesly i Velikonoční dílny. Tentokráte již bez účasti rodičů, ale o to více
se chlapci a děvčata snažili přinést domů povedená dílka a přispět tak k veselé a pohodové velikonoční atmosféře. V jedné třídě tak vznikla dílnička, v níž se pletly pomlázky a některé z nich
se jejich autorům opravdu vydařily na výbornou. Mnohá dívka určitě poznala jejich léčivý účinek
osobně právě o Velikonočním pondělku. V jiné třídě děvčata vyráběla pro koledníky voskové
kraslice, v další učebně pod vedením instruktorky vznikaly velikonoční košíčky, ošatky nebo
dekorace. Živo byl samozřejmě v dílně technických prací: zde si zájemci mohli vlastnoručně
vyřezat ze dřeva různé velikonoční symboly, převážně zajíčky, kuřátka a slepičky. Barevná
povrchová úprava pak byla úspěšným zakončením tohoto dílka a závěr celého snažení ukázal
defilé těch nejzdařilejších výrobků. V další třídě jsme vytvořili z kartonu, barevných archů a lepidla prostorovou práci, která úzce souvisela s přicházejícím jarem: vyrobili jsme ze zimního
spánku probouzející a zelenající se strom a do jeho listoví a koruny jsme nechali vlétnout nové
obyvatele. Ti si tu vybudovali hnízda, aby v nich přivedli na svět své potomky, kteří nám budou
posléze prozpěvovat nad hlavou a činit náš svět ještě více krásnějším a bohatším.
Mgr. V. Smékalová

VÁNOČNÍ ADVENTNÍ AKADEMIE
„Tiše a pokojně purpura na plotně voní, stále voní … nikdo si nevšímá, jak život mění se
v dým“ zpívá se ve známé písni, již inspirovaly právě vánoční svátky. Také naši žáci si připravili
společně se svými třídními vyučujícími pásmo písniček, scének, tanečků a pohádek, jimiž takto
chtěli na adventní vánoční akademii nadělit svým rodičům, přátelům i kamarádům ty nejhezčí
dárky .
Čtveřice konferenciérů potom vtipně a zábavně provázela jednotlivé výstupy svých spolužáků po celý večer. Když se na jevišti objevili chlapci a děvčátka z mateřské školky a posléze
i malí prvňáčci, provázel jejich taneční výstup velký potlesk. Na scéně se takto střídaly jednotlivé třídy a v hledišti bylo znát, že jsou všichni rodiče na výkony svých ratolestí hrdí a fandí jim.
Závěr akademie byl završen pochodovým vystoupením děvčat – mažoretek, které roztleskaly všechny přítomné diváky a uvedly nás všechny do času, odkud „ k nám vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc.“
Mgr. V. Smékalová

ŠUMENSKÉ MAŽORETKY
Minulý rok na podzim se na Šumné opět začaly scházet mažoretky, které si daly jméno
Šuměnky. Vedení se ujala žákyně devátého ročníku Denisa Vybíralová se svou maminkou.
Denisa už má mnoholeté zkušenosti jako mažoretka a nyní se rozhodla své zkušenosti jako
trenérka předávat jiným. Na první schůzku přišly dvě desítky děvčat ve věku od čtyř do deseti
let. Holčičky a mladé slečny byly rozděleny do dvou věkových tříd a schází se pravidelně každé
úterý v tělocvičně školy, aby trénovaly formace v pochodovém rytmu. Za necelý rok činnosti
mají za sebou děvčata několik vystoupení na plesech, karnevalech a jiných společenských
akcích. Naposledy jsme jejich vystoupení mohli vidět v rámci vystoupení obcí mikroregionu
v Šumné.
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Denisa připravuje své svěřenkyně také na soutěže. Poprvé se Šuměnky účastnily vyhlášené soutěže Ždánický motýl ve Ždánicích u Hodonína. Nervozita byla velká a očekávání téměř žádná, nakonec však Denisa s maminkou i jejich svěřenkyně byly velice mile překvapeny.
Téměř v každé kategorii, kde holčičky vystupovaly, stály na nějakém tom stupínku vítězství.
Překvapením největším však bylo ocenění nejvyšší, první místo v hlavní kategorii, ve velké
formaci.
Šuměnky jenom zářily. Každopádně koníček je to krásný. Komu by se nelíbila dlouhonohá
děvčata, s vyčesanými vlasy a s krátkými sukýnkami? Ale všechna paráda něco stojí. Jelikož
kroužek mažoretek je zapsán jako kroužek pod ZŠ Šumná, tak obec Šumná a základní škola
Šumná přispěla na zakoupení jednotných dresů a teplákových souprav. Maminky děvčatům
hradí líčidla, vlasovou kosmetiku a všechny potřebné věci, které dělají mažoretku tou správnou
mažoretkou.
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O MÁJOVOU KORUNKU
V sobotu 16. května se šumenské mažoretky Šuměnky zúčastnily nepostupové soutěže
v Jemnici o ,,Májovou korunku.“ Sešlo se zde dvacet pět soutěžních družstev. Konkurence byla
opravdu veliká. Naše formace se zúčastnily čtyř kategorií. Bohužel žádný pohár domů nedovezly, ale stejně jako naši hokejisté na mistrovství, obhájily čtvrté bramborové pozice. Na to,
že holčičky trénují teprve první rok, však je to úspěch. Sluníčko hezky hřálo, organizátoři pro
mažoretky a ostatní diváky měli připravený pestrý program – ochutnávka bio výrobků, skákací
hrad, malování na obličej, stánky s výtečným občerstvením. Co víc si přát. Do dalších soutěží
přejeme Šuměnkám hodně úspěchů, vytrvalosti a cílevědomosti.
Lucie Stehlíková
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MEMORIÁL BOHUMILA NEKULY
25. 4. 2015 vyvrcholila žákovská šachová sezona na Šumné. Proběhl zde již 22. ročník
Memoriálu Bohumila Nekuly. V rámci turnaje vyhlásili pořadatelé:
Nejmladší účastník: Lukáš Světlík (ZŠ a MŠ Šumná), Ondřej Molík (MŠ Šaldorf)
Přeborníci okresu pro rok 2015
H9

Ondřej Molík (MŠ Šaldorf)

H11

Pavel Vejlupek (ZŠ a MŠ Šumná)

H13

Leoš Rejzek (SK Gymnázium a Střední pedagogická škola Znojmo)

H15

Radek Nekvasil (SK Gymnázium a Střední pedagogická škola Znojmo)

D9

Barbora Bleta (ZŠ a MŠ Šumná)

D11

Eliška Vejlupková (ZŠ a MŠ Šumná)

D15

Zuzana Frková (SK Gymnázium a Střední pedagogická škola Znojmo)

Celkovým vítězem se stal bez porážky Radek Nekvail (SK Gymnázium a Střední pedagogická škola Znojmo), druhé místo vybojoval Roman Odvárka (DDM Budík Moravské Budějovice) a bronzový stupínek obsadil Leoš Rejzek (SK Gymnázium a Střední pedagogická
škola Znojmo). V těsném odstupu obsadili další tři místa domácí šachisté Jan Vejlupek, Pavel
Vejlupek a Pavel Nekula (ZŠ a MŠ Šumná). Všichni zúčastnění byli odměněni věcnými cenami. Turnaj proběhl hladce díky vzorným šachistům a perfektní práci hlavního rozhodčího Filipa
Smrčky.
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Konečná tabulka po 7 kolech
			
Poř.

Jméno

Rtg

1

Nekvasil Radek

1269

SK Gymnázium a SPGŠ Znojmo 6,5

Body

28,5

23

2

Odvárka Roman

1373

DDM Budík Mor. Budějovice

29

19,5

3

Rejzek Leos

0

SK Gymnázium a SPGŠ Znojmo 5,5

27,5

21

4

Vejlupek Jan

1020

ZŠ a MŠ Šumná

5

29,5

20,5

5

Vejlupek Pavel

1020

ZŠ a MŠ Šumná

4,5

31

22

6

Nekula Pavel

1020

ZŠ a MŠ Šumná

4

31

21,5

7

Odvárka Ladislav

1105

DDM Budík Mor. Budějovice

4

29,5

20,5

8

Palas Vladimír

1073

SK Gymnázium a SPGŠ Znojmo 4

28,5

20

9

Weizer Adam

0

SK Gymnázium a SPGŠ Znojmo 4

26

18

10

Cerny Matej

0

SK Gymnázium a SPGŠ Znojmo 4

25

17,5

11

Molik Jakub

0

SK Gymnázium a SPGŠ Znojmo 4

24,5

18

12

Vejlupek Petr

1020

ZŠ a MŠ Šumná

4

24

17,5

13

Klikorka Josef

0

ZŠ a MŠ Šumná

3,5

23,5

17

14

Frkova Zuzana

0

SK Gymnázium a SPGŠ Znojmo 3,5

22,5

16

15

Bastl Jiri

0

GPOA Znojmo

3,5

20

14

16

Vancura Samuel

0

SK Gymnázium a SPGŠ Znojmo 3,5

17

13

17

Macosek Martin

0

ZŠ a MŠ Šumná

3

27

19

18

Vejlupkova Eliska

0

ZŠ a MŠ Šumná

3

24,5

18

19

Kral Adam

0

SK Gymnázium a SPGŠ Znojmo 3

20

15

20

Svetlik Tomas

0

ZŠ a MŠ Šumná

2,5

26,5

18,5

21

Bleta Barbora

0

ZŠ a MŠ Šumná

2,5

22,5

16,5

22

Kandus Michal

0

ZŠ a MŠ Šumná

2,5

19,5

15

23

Molik Ondrej

0

MŠ Šaldorf 2,5

17,5

12,5

24

Tulej Patrik

0

ZŠ a MŠ Šumná

2

20

16

25

Svetlik Lukas

0

ZŠ a MŠ Šumná

1

19

15

26

Kolesar Filip

0

SK Gymnázium a SPGŠ Znojmo 0

23,5

16

5,5

PH 1

PH 2

Richard Nekula

NAŠI CYKLISTÉ NA TŘETÍM MÍSTĚ
Ve čtvrtek 14. 5. 2015 odjela dvě družstva žáků naší školy měřit síly s ostatními žáky okresu
Znojmo v oblastním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů. Tato soutěž se již tradičně pořádá
v areálu Základní školy JUDr. Mareše ve Znojmě.
V první kategorii mladších žáků nás reprezentovali žáci Ondřej Kreuzman, Vojtěch Karásek,
Bára Neubauerová a Lenka Vacíková. V kategorii druhé, tedy starší žáci, to byli František Cejpek, René Jelínek, Kateřina Sklenářová a Natálie Sigmundová.
Jednotlivé soutěžní disciplíny (jízda zručnosti, test z dopravních předpisů, test z první pomoci, práce s mapou a jízda městem) nejsou vůbec jednoduché a od každého člena družstva
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vyžadují znalosti, obratnost a bojového ducha. V silné konkurenci ostatních družstev se oběma
našim cyklo-týmům podařilo vybojovat vynikající třetí místo. Před nimi skončila pouze mužstva z Jevišovic a z Kravska. Bára Neubauerová, členka mladšího družstva, byla současně
vyhlášena jako nejlepší jednotlivec se ziskem pouhých dvou trestných bodů v celé soutěži.
Gratulujeme, Báro!
Poděkování patří nejenom samotným soutěžícím, ale také panu učiteli Petru Sklenářovi,
který je na soutěž připravoval.
Pavel Kučera

PREVENCE PŘED KYBERŠIKANOU
V současné době se snižuje věk dětí, které denně tráví několik hodin u počítače, tabletu,
mobilního telefonu, brouzdají na facebooku nebo jiné sociální síti, zveřejňují své fotografie
nebo videa, která si natočily třeba se svými spolužáky o velké přestávce. Dokonce na svém
profilu velmi často uvádí celé své jméno i se všemi kontaktními údaji. Hrůza viďte?
Součástí učebních osnov hned v několika předmětech je KYBERŠIKANA, respektive prevence před kyberšikanou. Pro neznalé se jedná o druh šikany, kdy k tomuto asociálnímu jevu
dochází prostřednictvím sociálních sítí, e-mailu, mobilních telefonů, blogů atd. Agresor velmi
často oběť slovně napadá, vyhrožuje jí, láká z ní osobní údaje, nebo se dokonce vydává za jinou osobu, aby oběť nalákal do svých spárů. Možností jak dítě ohrozit je skutečně bezpočet.
Jedná se vždy o závažný trestný čin. A následky? Ty mohou být vskutku fatální.
Jak už jsem uvedla, prevencí kyberšikany se každoročně přijatelnou formou zabýváme
v každé třídě. Hodiny trávíme povídáním, pouštěním prezentací, videí, aby si naši žáci osvojili
správné návyky a dokázali se bezpečně pohybovat ve virtuálním světě, aby neohrozili především svoje soukromí a tím ochránili třeba i svůj život. Z vlastních zkušeností vím, že děti v hodinách reagují velice dobře a přesvědčivě a já odcházím z hodin s dobrým pocitem, že jsem
předala svým svěřencům opravdu cenné informace o dané problematice.
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Proč vlastně jsem se rozhodla napsat tento článek? Motivem mi byla beseda s npor.
Mgr. Radkem Balíkem a prap. Dušanem Podsklanem, členy police ČR ve Vranově nad Dyjí,
kteří objíždějí školy s programem o KYBERŠIKANĚ.
Ze zvědavosti jsem se tohoto programu také zúčastnila, jelikož probíhal v období, kdy jsme
právě ve výuce ukončili téma o problematice a nástrahách virtuálního světa. Žáci reagovali
skutečně výborně, spoustu znalostí už měli. Přesto se objevilo jedno velké ale! I když teoreticky
zvládli vše, prakticky se většina z nich dál chová při užívání převážně sociálních sítí více než
rizikově. Uvědomila jsem si, že nedochází k využití všech získaných poznatků v reálném životě.
A to je veliký problém.
Chtěla bych proto apelovat na rodiče dětí: ,,Víte, čím se váš potomek zabývá na počítači?
Znáte jeho facebookový profil? Kolik hodin denně stráví ve virtuálním světě? Jste si jistí, že se
chová bezpečně?“ Zkuste si odpovědět na tyto otázky a ujistěte se, že vaše dítě je v bezpečí.
Protože jak jsme si na konci přednášky s policisty a dětmi řekli: ,,Kyberšikana není triller z televize, ale drsná realita, která se může týkat právě vás!“
Lucie Stehlíková

Ze Sportovního klubu
Co jsme letos podnikli?
•
•
•

1. leden		
29. 1. – 1. 2.
8. květen

novoroční vycházka k Šimperáku
lyžovačka v Karlově pod Pradědem
cyklovýlet na Jevišovicko

A co plánujeme?
•
•
•

červen
28. září		
17. listopad

cyklovýlet, termín dle nápadu a počasí
Václavský cyklovýlet
jubilejní 10. ročník turistické vycházky

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

Z novoroční vycházky
Je příjemné, když se z nějakého nápadu stane zvyk či jakási tradice.
A tak už se nám potřetí podařilo se odpoledne sejít, popřát si navzájem vše dobré do příštích dní a společnou procházkou strávit část prvního dne nového roku. Věřím, že se budeme
snažit tento zvyk zachovat a příště se opět sejdeme.

Lyžovačka v Karlově
Složení našich „lyžníků“ se již příliš nemění, a tak jsme se v téměř shodné sestavě jako
v předchozích letech opět vydali do Karlova v Jeseníkách, abychom ve starobylém Zámečku
strávili prodloužený víkend. Honosný název Zámeček je jen připomínka starých časů a dnes
nám ve svých prostorách skýtá jen docela obyčejné ubytování přímo pod sjezdovkou, za rozumnou cenu, ale nabízí velké společné prostory, které nám, skupině o 55-ti lidech vyhovují.
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Počasí nám navzdory teplé zimě docela přálo a užili jsme si i pravý sníh. Sjezdovek nabízí
Skiareál Karlov spoustu a každý si může vybrat takovou, která mu nejvíce vyhovuje, včetně
nočního lyžování. A pak už je na každém, jak čas na horách stráví, zda lyžováním, či procházkami, rozhodně však aktivně. Večery jsou naopak ve znamení odpočinku, zábavy, písniček, při
skleničce dobrého moku a domácích dobrot. Co k tomu dodat? Snad jen si přát, abychom se
příští zimu opět vydali lyžovat, znovu do Jeseníků nebo i jinam, ale rozhodně společně.

Na kole Jevišovickem
Osmý květen, svátek osvobození, je pro nás svátkem pohybu. Pravidelně se vydáváme
na kole poznávat naše okolí. Původní plán byl vyjet si stejně jako minulý rok do Hardeggu, poznávat rakouskou část Podyjí. Na poslední chvíli, vlastně až těsně před výletem jsme svůj plán
změnili a vyjeli jsme na Jevišovicko. Náš cíl byl jasný, dojet do Jevišovic a po malém občerstvení Na Sýpce pokračovat přes Boskovštejn směr Jiřice u Moravských Budějovic, rozhledna
Anička.

Rozhledna v Jiřicích.

Občerstvení v Jevišovicích.
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Tuto rozhlednu jsme navštívili poprvé o naší podzimní vycházce 17. listopadu loňského
roku. To už zde však nebyly k vidění obrazy výtvarnice Bedřišky Znojemské, které jsou součástí
křížové cesty, jež vede k rozhledně. V tomto jarním čase jsme ji mohli shlédnout v plné své kráse a rovněž si užít vyhlídky z rozhledny do blízkého okolí. Sluníčko nám totiž přálo, byl krásný
den, modrá obloha, ideální počasí pro výlet na kole.
Cesta vedla převážně lesem či po okrskových silnicích, kde nebyl téměř žádný provoz,
a tak jsme si užili pěkného dne, jízdu na kole, udělali něco pro své zdraví. Cesta zpět vedla
z Jiřic do Hostimi, Zvěrkovic a odtud přes Blížkovice a Ctidružice do Štítar. Tady nás čekala
další zastávka, na zahrádce U Pavelců. Zde jsme si odpočinuli, občerstvili se a nabrali síly
na závěrečný úsek cesty, domů do Šumné. Dorazili jsme kolem čtvrté hodiny odpolední, příjemně unaveni a věřím, že všichni s pocitem příjemně stráveného dne. A pokud budete chtít jet
příště s námi, přidejte se!!!
Dáša Cihlářová
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VÁNOČNÍ SOFT 2014
Na sklonku kalendářního roku, jsme se my šumenští softtenisté a sottenisky opět rozhodli
porovnat síly. Tentokrát nešlo o ryze srovnávací turnaj mezi mužským a ženským pohlavím.
Také se nehrálo v tělocvičně místní školy, ale byl nám propůjčen sál místního KD, abychom to
měli blíže k občerstvení a ke zdroji vitaminu B. Sešlo se deset soutěžních dvojic, nechybělo publikum, které se soutěžícím borcům postaralo o příslušnou atmosféru. Byli jsme svědky opravdu mnoha zajímavých zákroků, vypjatých situací, kdy se do poslední chvíle bojovalo o každý
bod. Po sečtení všech bodů vystoupilo na stupínek nejvyšší zcela nečekaně družstvo, pardon
mužstvo, složené ze Zdenála a Marka. Jak už se také stalo zvykem, ženské mužstvo pro své
protivníky každoročně připravuje luxusní módní podívanou. Tentokrát se pánové mohli v průběhu turnaje kochat ,,plážovou módou.“
Každý
správný
profi turnaj, takže
i ten náš, má už druhý rok svého skalního
sponzora, firmu JIKA.
Tato známá znojemská firma vyslala
pana Františka Holíka
jako svého zástupce, aby pogratuloval
výhercům a všem
účastníkům
turnaje
předal drobné hodnotné dary, které firma do turnaje věnovala. Sportu zdar!
Lucie Stehlíková
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Z divadelního spolku
MASOPUST 2015

MASOPUST 2015

První únorovou sobotu se před kulturním domem sešly maškary, pan starosta jim
udělilúnorovou
požehnání sobotu
k průvodu
rej tak zcela
v duchu
tradicpan
mohlstarosta
začít. jim udělil
První
se obcí
předa masopustní
kulturním domem
sešly
maškary,
Průvodk třiatřiceti
čele s koňským
spřežením,
za doprovodu
kapely,
která udávala
požehnání
průvodu masek
obcí a vmasopustní
rej tak
zcela v duchu
tradic mohl
začít.
Průvod
třiatřiceti
masek
v čele
s koňským
doprovodu
která
udávala
pochodu
ten správný
říz, se
tak vydal
na pouťspřežením,
naší obcí. V za
každém
stavení kapely,
se slamák
otřepal
a
pochodu
ten správný
říz, se tak
vydal
na pouť
obcí.
stavení sejen
slamák
zanechal
tam již tradiční
snítku
slámy,
která naší
vyhání
zlo Vz každém
domu a ponechává
dobro.otřepal a Každý,
zanechal
tradiční snítku
kteráotevřel,
vyháníobdržel
zlo z domu
a ponechává
jen dobro.
kdotam
vítá již
masopustní
veselí aslámy,
maškarám
pozvání
na večerní veselici
Každý,
kdo
vítá
masopustní
veselí
a
maškarám
otevřel,
obdržel
pozvání
na
večerní
veselici
v kulturním domě, která je přirozeným završením masopustního reje. Masopustní zábava byla
v kulturním domě, která je přirozeným završením masopustního reje. Masopustní zábava byla
letos obohacena o nevšední tombolu. Kdo by nechtěl vyhrát sušičku na prádlo nebo luxusní
letos obohacena o nevšední tombolu. Kdo by nechtěl vyhrát sušičku na prádlo nebo luxusní
večeři při svíčkách? Také Basa Masopustová byla slavnostně zpopelněna. Co naplat? Tradice
večeři při svíčkách? Také Basa Masopustová byla slavnostně zpopelněna. Co naplat? Tradice
je tradice.
je tradice.
Poděkování
patří spoluobčanům,
všem spoluobčanům,
pocestným
a projíždějícím,
přispěli
Poděkování
patří všem
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a projíždějícím,
kteříkteří
přispěli
do do
masomasopustních
pokladniček.
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příspěvek
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z
části
použit
na
výdaje
spojené
pustních pokladniček. Finanční příspěvek byl z části použit na výdaje spojené s vypravením
s vypravením
celého bude
průvodu
a zbytek
bude použit
některé
akci, kterápro
bude
celého
průvodu a zbytek
použit
při některé
kulturnípřiakci,
kterákulturní
bude připravena
občapřipravena pro občany Šumné.
ny Šumné.
AA
o ojaké
pokudjste
jstenana
masopustní
zábavu
nedorazili?
jakéceny
ceny jste
jste přišli, pokud
masopustní
zábavu
nedorazili?

SUŠIČKA NA PRÁDLO			
SUŠIČKA NA PRÁDLO

LUXUSNÍ VEČEŘE PŘI SVÍČKÁCH
LUXUSNÍ VEČEŘE PŘI SVÍČKÁCH
Lucie Stehlíková
Lucie Stehlíková
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Ze života dobrovolných hasičů
Do letošní soutěžní sezóny vstupujeme s požární stříkačkou,
která koncem roku prošla generální opravou, za což vděčíme naší
obci a šumenským spoluobčanům. Dále se podařilo pořídit nový
sací koš se savicí a novou laminátovou požární káď.
Po zimní přípravě a usilovných celodenních trénincích jsme konečně mohli vyzkoušet naši mašinu na soutěži. Tuto premiéru jsme
absolvovali na okrskové soutěži, která se uskutečnila v neděli 19. 4. v Lesné. Soutěž se konala v rámci našeho okrsku, takže se jí zúčastnila čtyři soutěžní družstva, a to: Lesná, Štítary,
Šumná a Zálesí. Nedostavilo se pouze družstvo z Vracovic. Ačkoli bylo soutěžních družstev
pomálu, rozhodně se bylo na co koukat, protože zde soutěžili dva největší rivalové- my, hasiči
ze Šumné a favorizovaní kolegové z Lesné, kteří obhajují loňský triumf. Po proběhnutí prvního
kola požárního útoku jsme drželi průběžnou první příčku, což se brzy změnilo. Kluci z Lesné
nasadili v druhém kole velmi vysokou laťku, a to s časem 20:01. Naštěstí jsme za obrovské
podpory našich věrných fanoušků dokázali, že se jen tak něčeho nezalekneme. Zúročili jsme
naši zimní přípravu, semkli jsme se k pořádnému výkonu a porazili naše dlouholeté soky z Lesné velmi dobrým časem 19:56. To byla pro nás obrovské zadostiučinění a i náš velitel zajásal.
Týden po tomto úspěchu jsme se jeli zúčastnit pohárové soutěže do Šatova. Naše očekávání bylo veliké. Za velké konkurence deseti sportovních družstev mužů jsme obsadili krásnou
třetí příčku. To ale neznamená, že slevíme, protože stále je co zlepšovat, sezóna je teprve
na začátku a my chceme jezdit na závody a reprezentovat naši obec.
V letošním roce se budeme snažit uspořádat závody na Šumné. Veškeré informace se včas
dozvíte a my budeme velice rádi, když nás přijdete podpořit.

Okrsková soutěž v Lesná
Družstvo SDH
Šumná		
Lesná		
Zálesí		
Štítary		

čas
19:56
20:01
22:36
39:15

pořadí
1.
2.
3.
4.

O pohár obce Šatov
Družstvo SDH
Lesná		
Horní Smržovka
Šumná		
Tasovice		
Hl. Mašůvky
Havraníky
Kunštát		
Šatov A		
Šatov B		
Šafof		

čas
19:75
20:12
20:99
21:64
23:37
25:10
25:43
28:61
29:98
N

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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!!! POZOR !!!
Chcete se stát členem našeho sportovního družstva? Neváhejte a dostavte se na náš trénink, který probíhá každý pátek od 18:00 v hasičské zbrojnici, nebo kontaktuje kohokoliv ze
členů SDH.
								
Za SDH Šumná Marek Cihlář

Zpráva o výjezdech jednotky SDH Šumná za rok 2015
V letošním roce Jednotka požární ochrany Šumná absolvovala následující výjezdy:
10. 1.
30. 1.
14. 2.

Olbramkostel, požár rodinného domu
Štítary, požár komínu rodinného domu
Šumná, požár střechy rodinného domu

Děkuji všem dobrovolným hasičům za jejich obětavost, nasazení a skvěle odvedenou práci
a kázeň při zásahu.
							
Za JPO Šumná Jan Tobolka, velitel SDH
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Z farnosti
ZASTAVUJETE SE PRAVIDELNĚ V KOSTELE?
Přes letní období bývají hlavní dveře kostela Svatého Ducha na Šumné otevřeny. Jistě to
uvítají nejen turisté, ale i nahodilí procházející. Je možno vstoupit do zápraží kostela a chvíli
na tomto posvátném místě setrvat. Přestože toto zápraží musí být zavřeno kvůli nenechavým
návštěvníkům, je dobře, že tato příležitost vstoupit do kostela tady je.
Už vícekrát jsem se potkal s těmi, kteří vyprávěli, jak se na různých místech rádi zastavují
v kostele. Jak je to milé, když zvlášť v některých cizích zemích nacházíme všechny kostely
otevřené. Mluvili o tom nejen věřící, ale i ti kteří mezi tzv. „standardní křesťany“ nepatří. Ticho
posvátného místa zve k modlitbě, k soukromému rozjímání a ujasnění. Zvlášť věřící mají jistě
dobrou zkušenost s tím, jak je vhodné aspoň na minutu se pozastavit před svatostánkem, pozdravit svého Pána, poděkovat a také poprosit za vše, co aktuálně prožívají. Taková chvilka,
i když se nemusí zdát něčím významná, může člověka posílit a utvrdit v dobrých rozhodnutích,
může mu pomoci pohlédnout na svůj život z perspektivy, ze které to vidí Bůh a také v neposlední řadě dodat naději. Jak jsou někdy ochuzeni ti, kteří nehledají svou sílu v Bohu a jak si
někdy málo vážíme toho, že můžeme vstoupit do domu Božího a krátce zde setrvat před svým
Pánem.
Jsem vděčný za to, že je kostel na Šumné takto pro každého k dispozici a rád bych povzbudil každého z vás, ať si této příležitosti vážíme a naučíme se jí hojně využívat.
P. Marek Dunda

INSPIRACE Z VÁLEK
V loňském roce jsme si připomínali 100. výročí od vypuknutí I. světové války. A letos uplynulo již 70 let od konce II. světové války. Dovolte mi, abych se v této souvislosti s vámi podělil
o dvě myšlenky, které mě zaujaly.
Ta první je kratší. Naše země žije už 70 let v míru. To je něco vzhledem k naší historii
poměrně neobvyklého. Mír už považujeme za jakousi samozřejmost a možná může hrozit,
tak jako u jiných samozřejmostí, že si jej přestaneme vážit. A ono je třeba přesně naopak. Je
třeba pracovat pro mír, vždyť ten začíná v lidských srdcích a našich rodinách a také je důležité
děkovat za mír Pánu Bohu.
Druhá myšlenka se týká našich osobních rozhodování. Představme si, že jsme na místě
některého z vojáků ve válečné vřavě. A v tom jsme zasaženi střelou - dejme tomu průstřel plic.
Bojovat sice už dál nemůžeme, ale ještě máme tolik síly, že můžeme z bojiště utíkat. A kam
utíkáme? Jistě bychom se vysmáli tomu, kdo by běžel vyhodnotit nastalou situaci k nepříteli.
Co by ho v lepším případě čekalo? Určitě ne léčení! Nepřítel by mu chtěl ještě více ublížit a poštvat ho navíc proti jeho vlastním. Když popustím uzdu své fantazii dokážu si představit, že by
nepřítel nasypal do rány ještě soli, a tím by se bolest ohromě zvýšila. Nebo by nám zranění rád
ukázal přes lupu, aby se nám rána jevila ještě horší a větší než ve skutečnosti je, a tím by nás
vháněl do zoufalství... Anebo by se nám pokusil namluvit, že příčinou našeho zranění jsou naší
nejbližší, a že musíme jít proti nim. V tomto smýšleném příkladu z války je nám vše úplně jasné,
a některých se může snad až dotknout stupidita a ubohost tohoto mého uvažování. Znevažující
úsměv však ztuhne na rtech tomu, kdo si uvědomí, že v praxi běžně jednáme, jako onen zra34

něný voják, který běží vyhodnocovat svou situaci k nepříteli místo, aby hledal pomoc u svého
vlastního lékaře. Nevěříte? Tak příklad: Někdo nás zraní pomluvou, posměškem, urážkou atd.
s tímto zraněním jsme ve velkém pokušení běžet vyhodnotit svou situaci k našemu nepříteli
- k tomu zlému. A co nám na to náš nepřítel poradí? Ukáže nám naše zranění v té nejhorší podobě, abychom je ve svém sobectví a pýše viděli ještě v horších barvách než to ve skutečnosti
je. Poštve nás, ať jdeme jeho cestami neodpuštění, msty anebo malomyslnosti. A protože jsme
takto už v minulosti opakovaně jednali, lehce sjedeme do starých vyjetých kolejí. A výsledek?
Zlo se hromadí, rozdělení a neodpuštění narůstá, člověk se stále vrací ke starým zraněním
a své bližní vidí spíše přes optiku dřívějších zklamání, než aby v nich zahlédl sice maskovaný,
ale přece jen pravdivý obraz Boží.
Ve chvíli zranění máme hned běžet ke svému lékaři – Ježíši Kristu. Vše mu předložit a odevzdat. Poprosit jej, ať se uzdravujícím způsobem dotkne toho, co bolí. Kdo se takto snaží
jednat, zakouší nečekaná rozuzlení – vřele doporučuji. A tak jen zopakuji základní výzvu: svá
zranění nevyhodnocujme s nepřítelem, ale běžme k našemu pravému lékaři.
P. Marek Dunda

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA ŠUMNÉ
V pátek 2. ledna 2015 jsme zahájili v Brně na Petrově Tříkrálovou sbírku mší svatou s požehnáním pro koledníky od otce biskupa Vojtěcha Cikrleho.
V neděli 4. ledna se konala sbírka na Šumné. Byli jsme rozděleni do 5 skupinek, které měly
přidělené jednotlivé ulice. Sešli jsme se ve 14 hodin pod kostelem, kde jsme se oblékli do kostýmů a nasadili si korunky. Společně jsme se pomodlili za všechny, ke kterým jsme posláni, o.
Marek nám dal požehnání a my mohli vyrazit.
Lidé už nás často vyhlíželi, aby mohli přispět do pokladničky pro charitní účely. Zazpívali
jsme u každého, kdo nám otevřel a přispěl, napsali požehnání posvěcenou křídou a popřáli
radost v novém roce. Často byly děti obdarované nějakou sladkostí. Kolem čtvrté hodiny jsme
se vrátili ke kostelu, abychom zhodnotili celou sbírku. Vedoucí si pochvalovali svoje koledníky
a děti byly vděčné především za výslužku, kterou si rozdělily. Charita každému koledníkovi
věnovala hřející polštářek, jako symbol hřejivého pocitu za pomoc lidem v nouzi.
Děkujeme všem, kteří v mrazivém počasí potěšili mnohé občany Šumné, a také všem, kteří
nás tak mile přivítali a obdarovali.
koledníci

NAKRESLI TŘI KRÁLE
Daleká cesta tří králů do Betléma je dnes připomínána v mnoha končinách světa. Zajímavý
biblický příběh mudrců z východu, kteří místo královského syna, kterého hledali, aby se mu poklonili a přinesli mu vzácné dary, nakonec došli k chudému dítěti, položenému do jeslí a předali
- zlato, kadidlo a myrhu - někomu mnohem většímu - Ježíši, Božímu Synu.
Fatym již pravidelně několik let vyhlašuje na sklonku kalendářního roku výtvarnou soutěž
pro všechny děti ,,NAKRESLI TŘI KRÁLE.“ Každoročně se schází mnoho výtvarných děl, která
jsou pak posuzována odbornou, ale i laickou porotou. Pro posuzující je to vskutku úkol nelehký,
jelikož pouť tří králů bývá ztvárňována různými výtvarnými technikami. Každopádně, kostky
jsou vždy vrženy a výherci známi. Také letos se na mezi výherci objevila jména dětí z naší školy, kteří pod taktovkou svých vyučujících nakreslili Tři krále – mudrce z východu.
Lucie Stehlíková
35

I. kategorie (1. až 3. třída)
2. místo - Eliška Vejlupková – Šumná

Různé
ČARODĚJNICKÝ SLET ZA ŠKOLOU
Každoročně se poslední dubnový podvečer slétávají na školní zahradě čarodějnice. Letos
je přilákala jisto jistě vůně pečeného masa, které se rožnilo nad ohýnkem. Babizny též neodolaly správně nachlazenému pivku a pokořily dokonce dva soudky. Jedna z nich však žhnoucím
plamenům neunikla, ale ostatní pro ni příliš netruchlily a nepokazily zábavu ostatním příchozím,
kteří se do hodování a oslavování Filipojakubské noci vesele zapojili.
Čas letěl jak voda, čarodějnice odletěly zpět do svých úkrytů, doupat a chýší. Najednou tu
byla půlnoc a s ní první máj, doznívaly poslední akordy kytar, lidé se pomalu rozcházeli – třeba
zrovna hledat rozkvetlou třešeň k prvnímu májovému polibku…
Lucie Stehlíková
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Dámský klub Šumná
Již čtvrtým rokem se náš dámský klub pravidelně schází každé úterý od 9 do 12 hodin
na obecním úřadě. Skládá se z 10 členek: p. Marie Rivolová, p. Zdeňka Jurková, p. Marie
Vavřínová, p. Marie Černá, p. Marie Kochová, p. Vlasta Zezulková, p. Miroslava Cihlářová,
p. Marie Potěšilová, p. Libuše Ševčíková a p. Stanislava Molíková. Slavíme kulaté narozeniny,
kdy chodí za námi pan starosta Petr Cejpek a paní Marie Mikulášková.

Zapojujeme se do sběru papíru, umělých víček a hliníku (obaly z léků). Jezdíme do termálních lázní Meder a do divadla v Jihlavě, pleteme, háčkujeme a měníme si recepty.
Koncem června si společně vyrazíme na slavnostní oběd a poté následují dva měsíce
„prázdnin“. Sejdeme se opět začátkem září a na toto setkání se všechny moc těšíme.
Děkujeme zastupitelstvu obce a p. starostovi za ochotu a vstřícný přístup, že nám i nadále
umožňují využívat volnou kancelář na obecním úřadě k našim setkáním.
Stanislava Molíková

Taekwon-Do na Šumné
Mnozí lidé z naší obce si v prosinci letošního roku přečetli článek s tímto
nadpisem v regionálním tisku a obraceli se na mne s dotazy, zda TaekwonDo u nás ještě existuje. Tento zájem mě samozřejmě potěšil, a proto jsem se
rozhodl uvést přehled aktivit našich členů během minulého a letošního roku,
ve kterých naše škola zaznamenala několik přelomových událostí.
8. 3. 2014 složil první student naší školy Jindřich Kandus zkoušku na první mistrovský stupeń I. Dan symbolicky právě v tělocvičně ZŠ v Šumné, a tím
získal právo nosit černý pásek. Následně se stal členem reprezentačního
týmu České Taekwon-Do I.T.F. asociace pro XII. juniorské mistrovství světa
v Římě ve dnech 23. - 27. 7. 2014. Na tomto turnaji obsadil v disciplínách
svičení sestav speciání techniky dvakrát 5. místo.
24. 6. 2014 provedli členové naší školy na pozvání obce Lesná exhibiční ukázku při příležitosti oslav dne dětí v Lesné. Touto ukázkou se s námi,
věřím, že jenom dočasně, rozloučila naše dlouholetá reprezentantka a trenérka Klára Zajacová.
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13. 12. 2014 proběhl v tělocvičně ZŠ v Šumné trénink pouze pro držitele černých pásů
pod vedením prezidenta ČTA ITF Františka Macka. Tohoto tréninku se zúčastnili i studenti ze
Znojma. Jeho výjimečnost spočívala v tom, že se zde po celou sobotu soustředili výhradně
pokročilí studenti a také závodníci, kteří reprezentují Českou republiku po celém světě.
28. 2. 2015 se konalo v tělocvičně ZŠ v Šumné první soustředění reprezentace ČTA ITF
jako příprava na nadcházející mistrovství Evropy a evropský pohár konané 23.- 27. 7. 2015
v moldavském Kišiněvě. Toto soustředění bylo umožněno díky podpoře vedení školy a obce,
kteří schválili využití tělocvičny ZŠ v Šumné pro přípravu reprezentace. Pro letošní rok jsou
členy širšího výběru reprezenace ČTA ITF i studenti naší školy Helena Klikorková a Jindřich
Kandus. O tom, zda se mistrovství Evropy a evropského poháru zúčastní rohodne nejen jejich
aktuální výkonnost, ale i vývoj bezpečnostní situace na Ukrajině.
28. 3.2015 složil druhý student naší školy Adam Vrška zkoušku na první mistrovský stupeń
I. Dan v tělocvičně ZŠ v Želeticích, převedl velmi pěkný výkon, podle mého názoru plně srovnatelný s výkonem zúčastněných reprezentantů ČTA ITF.

38

Škola Taekwon-Do I.T.F. Do-San Šumná v září letošního roku oslaví 9. výročí svého založení. Na tomto místě považuji za nutné připomenout, že na jejím vzniku měl rozhodující podíl
tehdejší ředitel DDM Šumná pan Miloslav Šnajdar. Po celou dobu existence DDM Šumná se
zodpovědně staral o její technické vybavení a až do své smrti sledoval její činost a radoval se
z ůspěchů našich studentů.
V současné době má škola 11 členů, kteří cvičí 2x týdně v tělocvičně ZŠ v Šumné. Jedná
se o studenty různého věku a různé technické vyspělosti. Někdo cvičí, aby dosáhnul úspěchu
na různých soutěžích, někdo cvičení vnímá jako přípravu pro práci v bezpečnostních složkách,
někdo pro radost a někdo jen proto, aby se protáhnul a předešel tak bolestem zad. Vše je
správně. Jak řekl na jednom semináři ve Znojmě generální tajemník I.T.F.pan Trevor Nicholls,
dnes již držitel IX Danu: “nezáleží jak cvičíte, záleží na výsledném pocitu a uvědomte si, že
v konečném důsledku cvičíte jen sami pro sebe, pro nikoho jiného, pro radost z pohybu“.
Václav Hrubý
(archivní fotografie školy Taekwon-Do I.T.F.Do-San Šumná)

SPORTOVNÍ STŘELBA - MŮJ KONÍČEK
Střelbě se věnuji již 8 let, tedy od první třídy základní školy. Přivedli mě k ní především rodiče, ale i můj děda, podporuje mě celá rodina. Za veškeré základy, jež se týkají střelby, vděčím
panu Rivolovi, který řadu let vedl náš střelecký kroužek. Trénuji tak 2 – 3x týdně v tělocvičně
základní školy, nebo doma. O víkendech jezdíme na závody po celé republice např. Plzeň,
Liberec, Hradec Králové atd.
V letošním roce již ukončím střelbu v leže a pomalu přecházím na střelbu ve stoje 40 ran a
v leže sportovní malorážkou, kde se střílí 60 ran.
Moje poslední úspěchy:
Vzduchová puška
7. 2.		
		
8. 2.
		

Velká cena Středočeského kraje – Poděbrady
VzPu 60 ran vleže – 2. místo – 600 ( 55 centrových desítek)
Velká cena Středočeského kraje – Poděbrady
VzPu 30 ran vleže – 3. místo – 300 ( 27 centů)
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15.2.

Velká cena DDM Třebíč – 1. místo – 300

28.2.

Memoriál A. Greplové, Hradec Králové – 1. místo – 299

7. 3.

Memoriál J. Laciny, Brandýs nad Labem – 1. místo – 298

14.3.

Velká cena Symfonie DDM Poděbrady – 1. místo – 299, (27 centrů)

4. 4. 		
		

Mistrovství ČR – základní závod – 3. místo – 300 a postup do finále, kde
se střílí 10 ran na elektronické terče, posunula jsem se na celkové 5. místo

Malorážka
3. 5. 		

Velká cena OÚ Prosiměřice – 3. místo – 574
Sabina Dajčarová

Pozn.
„Ambiciózní, nadějná, a hlavně talentovaná střelkyně Sabina Dajčarová pomalu a jistě
kráčí za svým velkým, smělým životním snem - dotáhnout svoje umění až na olympiádu.
Pokud jí nadšení a elán vydrží, reálné to je. Momentálně skvělé výsledky z nejrůznějších
střeleckých závodů po celé republice opravňují skromnou žákyni osmé třídy základní školy –
nyní členku SSK Brno Slatina - k tomu, aby si mohla klást tak velké cíle“ (z tisku, Znojemsko.
cz 7. 2. 2015).
Tisk píše o Sabině jen v samých superlativech a většina z nás vůbec netuší, jaký mezi
námi vyrůstá talent ve sportovní střelbě. Co k tomu dodat víc než, že Sabině přejeme spoustu
dalších střeleckých úspěchů a hlavně splnění všech snů a přání.

RODINA V OHROŽENÍ
Když tak slyším kolem sebe, kolik rodin se dnes rozpadá a někdy se raději mladí lidé ani
nehrnou do manželství, přemýšlím, čím to tak asi je. Mnohdy mají vše, byt, auto, nábytek. Nechybí tam mnohdy to podstatné? Láska? A kde ji hledat? Mnozí říkají, že ji hledat nemusíme,
že se stačí lásce jen otevřít. Přijmout ji. Ale je to hodně těžké. Přijmout něco, co třeba i bolí,
nelíbí se nám. Proč mě ten druhý trápí a proč to mám snášet? Lepší je si to zařídit po svém.
Najdu si někoho jiného, jdu do hospody… Hledáme chybu vždy v tom druhém. A potom se
divíme, že ty problémy jsou pořád dokola. Nebude to třeba opravdu v nás?
Pohádka o Šípkovém království 2
Bylo jednou jedno Šípkové království. Lidé byli ještě spokojenější a šťastnější, protože se
tam pořád něco dělo. Akce střídala akci. Pozvali i cizince, který se vrátil z dalekých cest po světě.
Opět se jim snažil říct, že v omámení vlastní dokonalosti štěstí nenajdou, ale opět to bylo
marné. Ale snaha se cení, a když se už jednou podařilo prolomit hradbu šípkového trní, jistě
se to podaří i příště.
Jana Hrubá
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ZŠ Šumná, OÚ Šumná

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT

DEN DĚTÍ
Co Vás čeká?

 opékání špekáčků

 Běh o Perníkové srdce

 točená limonáda a …

 střelba
 zábavné hry a soutěže

Kdy: sobota 30. května 2015

 jízda na koni

V kolik: od 900 do 1200

 skákací hrad s trampolínou

Kde: areál ZŠ Šumná

„Už 9 let předstíráme inteligenci“
zveme vás na

SLAVNOSTNÍ VYŘAZOVÁNÍ
KD Šumná 24. 6. 2015 od 17:00
deváťáci
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14. 6. 2015 od fary v Příměticích v 15:00

6. cca kolem 11:00

Srdečně zveme!!!

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

otec Pavel Sobotka 731 402 650; Zdeněk Cvingráf 737 031 039; vranov@fatym.com

Pøihlásit se mùāete:

✓ Zavazadla poveze doprovodné vozidlo.

✓ Nocuje se pod střechou ve vlastním spacáku na vlastní karimatce.

ve středu 17.

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

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

neděle

Start cyklopoutì:

k Pannì Marii – Matce Dùvìry

z Přímětic do Jeníkova

X. CYKLOPOUŤ

KR ŠTÍTARY

12. 7.

19. 7.

16. 8.

• 8. 11. za zemřelé

• 27. 9. k poctě svatých archandělů,
zvláště archanděla Michaela

• 5. 7.

• 31. 5. – poutní mše svatá za Altany

Jedná se vždy o neděli začátek v 18.00 h.

Nejsvětější Trojice

v zámecké kapli ve Vranově nad Dyjí

Srdečně zveme
na

Inzerce

Jak se sbírá elektro v jednotlivých krajích
Pořadí prvních tří krajů ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů se v posledních letech ustálilo. V roce
2013 byli nejpilnější Středočeši s 3361 tunami, druzí Pražané s 3049 tunami a třetí Jihomoravané
s 2576 odevzdanými tunami starého elektra.
Souhrnná čísla ale nevypovídají nic o intenzitě, s jakou obyvatelé jednotlivých krajů využívají systém
zpětného odběru a recyklace elektra. V přepočtu na jednoho obyvatele jsou totiž Středočeši letos až
sedmí s 2,21 kg na osobu, Pražané dokonce jedenáctí s 1,99 kilogramy.
Jako nejpilnější sběrači se letos zatím osvědčili obyvatelé Libereckého kraje s 4,68 kg na osobu.
Redakční uzávěrka článků byla v prosinci 2013. Nejaktuálnější údaje najdete na webových stránkách
www.elektrowin.cz
Základní podmínkou umožňující lidem tento ekologický přístup je dostatečně hustá sběrná síť, kde
mohou spotřebiče zdarma odevzdávat k recyklaci, aniž by s nimi museli podnikat dlouhou cestu. Jen
ELEKTROWIN za -deset let své existence vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru, která se nacházejí
zejména ve sběrných dvorech obcí a u posledních prodejců. Sbírají ale např. i hasiči, školy, firmy,
elektrospotřebiče je možné odevzdat i v rámci mobilních svozů odpadů.
Co nás čeká a nemine
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo České republice vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na
obyvatele, tedy celkem zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti Češi v posledních letech odevzdávají ročně
průměrně pět kilo starého elektra, dohromady tedy něco mezi 50 - 55 000 tunami.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším společným úkolem bude sebrat 40
procent množství nově prodaných spotřebičů - počítáno průměrem za tři roky nazpět. Podle
současných prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak dramaticky nezmění, to tedy bude ročně něco
přes 70 000 tun čili o něco víc než sedm kilo na obyvatele.
Jak nakupujeme
Podle průzkumu si jen v loňském roce pořídilo novou žehličku, rychlovarnou konvici nebo jiný malý
spotřebič 44,1 % dotázaných, velké spotřebiče, jako jsou pračky, lednice nebo sporáky, už od začátku
roku 2014 nakoupilo 16,4 % Čechů. Během loňského roku nakupovalo malé elektro 45,4 %
spotřebitelů, velké si pořídilo 37,3 %.
Průzkum také naznačil, že při nákupu není vždy rozhodujícím kritériem jen nejnižší cena. Tu sice
zohledňuje 65,6 % zákazníků, 77,1 % ale pozorně sleduje také parametry výrobku. Jen pro 36,1 %
dotázaných je důležitá značka, 24,7 % klade zvýšený důraz na design.
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www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty
a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?
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Šumenský
zpravodaj
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