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Vážení spoluobčané,
jeden rok končí a nový rok klepe na dveře. Máme tu jedno z nejhezčích období v roce.
Naše domácnosti voní vanilkou a perníkovým kořením, na adventním věnci pomalu zapalujeme jednu svíčku za druhou. Najednou jsme si všichni blíž. V mezilidských vztazích doháníme, co jsme během roku zanedbali.
Proto mi dovolte vám všem popřát co nejpohodovější a nejklidnější období adventu,
pod vánočním stromečkem najděte lásku, vstřícnost, vzájemné porozumění a hlavně
zdraví. Na Silvestra si připijte pohárkem dobrého sektu a Nový rok přivítejte s otevřenou náručí.
Petr Cejpek, starosta
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MAŽORETKY ŠUMĚNKY
Před rokem vznikl pod záštitou ZŠ Šumná a OÚ Šumná amatérský sportovní spolek Mažoretky Šuměnky. Zajímavostí je, že tento kroužek oficiálně vede paní Vybíralová, ale všechny choreografie vymýšlí a nacvičuje se všemi děvčaty teprve 15-ti letá Denisa Vybíralová,
která teprve v červnu opustila, coby absolventka 9. ročníku naší školu.
Šumenské mažoretky se minulý školní rok zúčastnily několika soutěží a vystoupení
na nejrůznějších společenských akcích. Letos v této činnosti na 100% pokračují. Mají za sebou již dvě soutěže – v Brtnici u Jihlavy a v Moravských Budějovicích. Z Brtnice si přivezly
krásné druhé místo a z Morávek třetí místo. Úspěch měla děvčata také v sólech, kde pravidelně obsazují první tři místa.
V současné době se děvčata chystají předvést svoje umění na tradičním posezení seniorů, školní vánoční akademii a poctivě trénují novou soutěžní sestavu ,,Hledá se Nemo.“
Šuměnky mají své webové (http://www.mazoretky-zs-a-ms-sumenky-sumna.estranky.cz/)
a FaceBookové stránky, kde můžeme sledovat jejich činnost a úspěchy.
Mgr. Lucie Stehlíková
Je pěkné číst, že máme v obci tolik malých či velkých talentů, kteří se naplno věnují
nějaké své zálibě, věnují jí volný čas, zdokonalují se, nebojí se soutěžit i mimo obec, kraj či
dokonce mimo republiku. Reprezentují tak sebe i naši obec. Máme tady šikovné mažoretky či
přemýšlivé šachisty, kteří opakovaně obhajují svoje úspěchy mimo naši obec. Zdatné studenty a reprezentanty Taekwon-Do, bojového umění sebeobrany, kteří už měli možnost poznat
prostředí soutěží za hranicemi naší vlasti a byli velmi úspěšní. Nadanou střelkyni ve sportovní střelbě, která už řadu let sklízí veliké úspěchy na poli střeleckých soutěží ve vzduchovce
či malorážce po celé naší republice.
Každá taková činnost jednotlivce či skupiny vyžaduje nemalé úsilí, hodně odříkání, obětování volného času, od rodičů absolutní podporu a často i nemalé finanční prostředky. Radost
z každého i sebemenšího úspěchu je pak pro všechny zaslouženou odměnou a motivací
k dalšímu snažení.
Snad i proto, že žijeme v době, kdy děti často a snadno podlehnou mnohým neblahým
nástrahám naší doby, tak o to víc si všichni, kteří svůj volný čas věnují práci s dětmi a mládeží
zaslouží veliký dík. Našim mladým sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci, přejeme
jim spoustu úspěchů nejen na soutěžních polích a hlavně jim přejeme, aby jim jejich záliba
přinášela radost. Naše obec se jimi může právem pyšnit.
Ing. Dáša Cihlářová
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Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání dne 29. června 2015
schválilo:
•
celoroční hospodaření obce za rok 2014 – závěrečný účet obce vč. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad
•
účetní závěrku obce Šumná za rok 2014
•
přijetí dotace z dotačního programu „ Program rozvoje venkova JMK“ na realizaci
akce „Oprava sociálního zařízení v MŠ“ ve výši 200 000 Kč
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zadání změny č. 1 územního plánu obce Šumná
cenovou nabídku projektové dokumentace „ Oprava místní komunikace“ firmy Leoš
Kučeřík PROJEKT s.r.o, Božice ve výši 67 082,40 Kč
poskytnutí dotace pro Městys Vranov n. Dyjí na mzdové náklady zaměstnance TIC
ve výši 16 720 Kč
poskytnutí dotace pro TJ Sokol Štítary na úhradu přepravy družstev žáků a dorostu
na utkání ve výši 35 000 Kč
poskytnutí dotace pro SRPŠ při ZŠ Šumná na činnost kroužků ve výši 12 000 Kč
zařazení technického zhodnocení „Rozšíření prvků dětského hřiště“ ve výši 86 462 Kč
do majetku
rozpočtové opatření č. 2/2015
zařazení technického zhodnocení „Rekonstrukce elektroinstalace OÚ“ ve výši
156 302 Kč do majetku
umístění sídla Českého svazu chovatelů na č.p. Šumná 149

vzalo na vědomí :
•
zprávu o provedené kontrole finančním výborem ze dne 24. 6. 2015
Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne 6. července 2015
schválilo:
•
dodavatele na akci „Oprava sociálního zařízení v MŠ“, firmu Roman Hobza, Znojmo
a jeho nabídku ve výši 349 161 Kč
•
rozpočtové opatření č. 3/2015
•
dodavatele na zpracování změny č. 1 územního plánu Šumná firmu Urbanistické
středisko Jihlava, spol. s r.o.
•
výstavbu čekárny na autobusové zastávce v maximální výši 70 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání dne 24. srpna 2015
schválilo:
•
snížení nájmu pozemku p.č. 528/10 k.ú. Šumná (stánek u nádraží) od 1. 9. 2015,
a to 2 000 Kč měsíčně za kalendářní měsíce květen – září a 1 000 Kč měsíčně
za kalendářní měsíce říjen – duben
•
záměr prodeje části pozemku p.č. 286/14 k.ú. Šumná cca 120 m2 (přesná výměra dle
geom. zaměření) za cenu 10 Kč/m2, náklady a poplatky spojené s prodejem hradí kupující
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zapojení ZŠ a MŠ Šumná do projektu MŠMT dle výzvy č.57 Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace Šumná – bezbariérové
chodníky I. etapa od firmy AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. ve výši 75 000 Kč bez DPH
podání žádosti o dotaci z nadace ČEZ na výstavbu multifukčního hřiště
zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci z OPŽP na pořízení kontejnerů,
popelnic pro domácnosti a štěpkovače
poskytnutí finančního příspěvku na pohřeb p. Anny Musilové vypravovateli pohřbu
p. Marku Dundovi dle faktury vystavené pohřebním ústavem ve výši 8 346 Kč
zprávu o kontrole provedené finančním výborem dne 8. 7. 2015
úpravu nájemní smlouvy ZEMOS Lesná s.r.o., odst. 7 výše nájmu za rok 2015
41 478 Kč
zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci na zateplení obecního úřadu
rozpočtové opatření č. 4/2015
rozpočtové opatření č. 5/2015
výstavbu autobusové čekárny u kapličky v termínu do 31. 10. 2015
podání žádosti ZŠ a MŠ Šumná o dotaci z ÚP na místo asistentky v MŠ a přijetí
finančního daru od společnosti Women for Women o.p.s. úhradu obědů pro žáky
v rámci projektu Obědy pro děti

vzalo na vědomí :
•
•

závěrečný účet Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska za rok 2014 schválený
valnou hromadou sdružení dne 17. 6. 2015
závěrečný účet ZSO VAK Znojemsko za rok 2014 schválený valnou hromadou
sdružení dne 24. 6. 2015

Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání dne 21. září 2015
schválilo:
•
cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci ze ZFDI na výstavbu chodníků firmy
Dotační poradenství, Lenka Topolanská, Lanžhot
•
zapojení ZŠ a MŠ Šumná do operačního programu Zaměstnanost Podpora služeb
péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování.
•
změnu závazného ukazatele schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ Šumná
•
prodej nepotřebného materiálu (dílů šaten ZŠ) za cenu 700 Kč za kus
•
nabídku na pojištění majetku obce od Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. ve výši
11 398 Kč
•
provedení opravy oplocení pozemku p.č. 528/10 u nádraží v termínu do 30. 11. 2015
•
povolení výjimky v počtu žáků v ZŠ a MŠ Šumná
•
rozpočtové opatření č. 6/2015
vzalo na vědomí :
•

informace o stavu projektu Domov pro seniory

•
výroční zprávu ZŠ a MŠ Šumná za rok 2014/2015.
odložilo :
•
projednání prodeje části pozemku p.č. 286/14 k.ú. Šumná do doby vyřešení
inženýrských sítí, jejich situace a odkupu pozemku
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Zastupitelstvo obce na svém 9. zasedání dne 26. října 2015
schválilo:
•
nařízení obce Šumná č. 2/2015, kterým se vydává tržní řád
•
nákup pozemku část p.č. 502, část p.č. 503, část p.č. 504 (přesná výměra dle geom.
zaměření), cena 70 Kč/m2 + náklady spojené se zaměřením a vkladem do KN
•
podání žádosti na projekt „Řešení odpadů obce Šumná“ a zpracování žádosti o dotaci
firmou Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Zlín
•
podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení a výměna oken KD“ a zpracování žádosti
firmou Rovina, a.s., Hulín
•
podání žádosti o dotaci na „Učebny ZŠ“ a vypracování projektu firmou LAB CZ, s.r.o.,
Hradec Králové
•
podmínky pro prodej palivového dřeva – měkké dřevo 600 Kč za prostorový metr,
tvrdé dřevo 900 Kč za prostorový metr, ostatní výřezy se nabídnou firmám na základě
nabídky
•
rozpočtové opatření č. 7/2015
•
rozpočtové opatření č. 8/2015
neschválilo:
•
podání žádosti o dotaci na projekt „Rekultivace skládky“
•
podání žádosti o dotaci na projekt „Mokřad“
vzalo na vědomí :
•
zprávu o provedené kontrole kontrolním výborem dne 30. 9. 2015.
•
informace o možnosti dotace „Dům pro seniory“
odložilo :
•
nabídku na odkoupení pozemků p.č. 166, 167 a 168/1

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2016
Poplatek ze psů
poplatek je splatný do 31. 3. 2016
Poplatek za likvidaci odpadů

100 Kč za jednoho psa
150 Kč za druhého a každého dalšího psa

450 Kč za osobu s pobytem v obci Šumná
450 Kč za chatu nebo rekreační objekt

Poplatek je možno uhradit ve dvou splátkách:
I. splátka do 31. 3. 2016

II. splátka do 30. 9. 2016
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Tržní řád
Obec Šumná vydala svým nařízením Tržní řád, jež nabývá účinnosti od 1. 1. 2016. Důvodem tohoto nařízení je zvýšení bezpečnosti občanů a zamezení častým podvodným praktikám některých prodejců. Tržní řád zakazuje podomní a pochůzkový prodej v obci Šumná
a vymezuje místa, která jsou výhradně určena pro nabídku, prodej a poskytování služeb občanům. Jedná se o prostory před Obecním úřadem Šumná. Informace o zákazu podomního
prodeje bude zveřejněna při vjezdu do obce.

Obec Šumná nabízí k odprodeji
palivové dřevo (štípaná polena v délce 1 m)
 měkké dřevo za cenu 600 Kč za prostorový metr
 tvrdé dřevo za cenu 900 Kč za prostorový metr
Svůj zájem o koupi, druh a požadované množství sdělte na obecním úřadě
do 31. 1. 2016
Po tomto termínu budou žádosti vyhodnoceny a podle zájmu občanů
bude prodej realizován.

Srovnání nákladů na likvidaci odpadů v Kč
Náklady

rok 2014

komunální odpad

rok 2015

Příjmy

rok 2014

rok 2015

347 379

346 000

poplatek od občanů

276 062

275 000

tříděný odpad plasty

49 686

49 686

příspěvek EKO COM

42 157

48 333

sklo

4 968

4 968

sběr železa

17 466

4 260

papír

7 248

7 248

Příjmy celkem

335 685

327 593

velkoobjemový odpad

8 554

8 743

nebezpečný odpad

3 053

3 942

Doplatek obce

85 203

132 789

bioodpad

-

37 000

z toho komunální odpad

71 317

71 000

kovový odpad

-

2 795

420 888

460 382

Náklady celkem
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Srovnání množství vyprodukovaného odpadu v naší obci v tunách
Rok2013
2013
Rok
čtvrtletí II.II.čtvrtletí
čtvrtletí III.III.čtvrtletí
čtvrtletí IV.IV.
čtvrtletí
I.I.čtvrtletí
čtvrtletí
Papíraalepenky
lepenkyOÚ
OÚ
Papír

0,1794
0,1794

0,2298
0,2298

0,3869
0,3869

0,2271
0,2271

Papíraalepenky
lepenkyškola
škola
Papír

1,4000
1,4000

10,2000
10,2000

3,8600
3,8600

5,7200
5,7200

Plasty
Plasty

0,7550
0,7550

0,9805
0,9805

1,2256
1,2256

0,9144
0,9144

Sklo
Sklo

0,5924
0,5924

0,5807
0,5807

0,8422
0,8422

0,5096
0,5096

31,9773
31,9773

30,9083
30,9083

35,3154
35,3154

32,9746
32,9746

Směsnýodpad
odpad
Směsný

0,0200
0,0200

Oděvy
Oděvy
Kovy
Kovy
Celkem
Celkem

34,9041
34,9041

42,8993
42,8993

41,6301
41,6301

41,6301
41,6301

Rok2013
2014
Rok
čtvrtletí II.II.čtvrtletí
čtvrtletí III.III.čtvrtletí
čtvrtletí IV.IV.
čtvrtletí
I. I.čtvrtletí
čtvrtletí
Papír a lepenky OÚ

0,2154
0,1794

0,2793
0,2298

0,3321
0,3869

0,2420
0,2271

Papír a lepenky škola

3,8100
1,4000

7,3400
10,2000

2,7800
3,8600

6,4100
5,7200

Plasty

0,8545
0,7550

1,2200
0,9805

1,4084
1,2256

0,9144

Sklo

0,4765
0,5924

0,4946
0,5807

0,7262
0,8422

0,4144
0,5096

34,8790
31,9773

30,4298
30,9083

40,0600
35,3154

33,8513
32,9746

0,1850

0,2080

0,1750

0,2150
0,0200

40,4204
34,9041

39,9717
42,8993

45,4817
41,6301

41,1327
41,6301

Směsný odpad
Oděvy
Kovy
Celkem

Rok
Rok2013
2015
I. čtvrtletí
čtvrtletí
čtvrtletí
I. čtvrtletí II. II.
čtvrtletíIII.III.
čtvrtletí IV. čtvrtletí
Papír a lepenky OÚ

0,1794
0,1777

0,2298
0,1119

0,3869
0,3028

0,2271

Papír a lepenky škola

1,4000
2,6800

10,2000
5,4400

3,8600
3,1000

5,7200

Plasty

0,7550
0,8105

0,9805
1,2574

1,2256
1,4095

0,9144

Sklo

0,5924
0,5494

0,5807
0,5647

0,8422
1,1384

0,5096

31,9773
33,7215

30,9083
29,4439

35,3154
34,0029

32,9746

0,1430

0,2950

0,3170

0,0200

0,0352

0,0174

42,8993
37,1481

41,6301
40,2880

Směsný odpad
Oděvy
Kovy
Celkem

34,9041
38,0821
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Za OÚ

41,6301
Miroslava Dvořáková

Pozvánka
Přijměte pozvání
na tradiční setkání dříve narozených občanů
v sobotu dne 5. 12. 2015 ve 14:00 hod.
v sále kulturního domu Šumná.

Srdečně zvou zastupitelé obce

Poděkování
V poslední době mám často pocit, že se ve sdělovacích prostředcích píše a zveřejňuje
více toho špatného než optimistického a pěkného. Výjimkou je samozřejmě Šumenský zpravodaj. Jsem rád, že do něj mohu přispět a vyslovit své poděkování, pochvalu i obdiv panu
Petru Šturmovi a jeho spolupracovníkům.
Je dobře, že vás Šumná má! Neslyšel jsem, že by pro vás bylo něco problém, že byste
někoho odbyli, či dokonce odvedli špatnou práci. Často vás vidím v akci večer, o víkendech,
v dešti i v pravé poledne.
Jako ředitel školy se na vás často obracím s prosbou o pomoc a vím, že nezklamete. Připomenu z poslední doby práci v MŠ při rekonstrukci sociálního zařízení, pomoc při sběrových
akcích, které přinášejí značné prostředky do SRPŠ, pomoc při úklidu půdy v ZŠ, pravidelná
každoroční výmalba MŠ i ZŠ a mohl bych samozřejmě dlouho pokračovat.
Děkujeme Petře Tobě i celé pracovní partě a přejeme vám do budoucna velkou výdrž při
náročné a velice záslužné službě občanům Šumné!
Mgr. Richard Nekula
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Zprávičky ze školy

Dětský den
Každoročně v naší obci pořádáme při příležitosti Mezinárodního dne dětí zábavné dopoledne pro děti i dospělé. Také letos tomu bylo tak. I když přípravu na tuto oslavu provázel
hned od samého rána jeden technický problém za druhým, i tak nic nezabránilo tomu, abychom si tento den určený dětem náramně užili. Běhalo se o perníkové srdce, na hřišti byly
připraveny tradiční i netradiční soutěže a na každého čekala nějaká ta odměna. Posezení
u ohýnku s opečeným špekáčkem bylo příjemnou tečkou za dětským dnem.
Mgr. Lucie Stehlíková
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Výtvarná soutěž VODA A LIDÉ, PARTNEŘI PRO ŽIVOT
V pořadí již devátého ročníku celostátní výtvarné soutěže „Voda a lidé, partneři pro život“,
kterou vyhlašuje Městský úřad Znojmo společně s Vodárenskou divizí Znojmo, se zúčastnili
i žáci naší školy, aby svými výtvarnými pracemi čestně hájili její dobré jméno.
A že se jim jejich díla podařila, svědčí verdikt odborné poroty, které se jejich práce natolik
líbily, že rozhodla o udělení dvou prvních míst právě našim žákům
V kategorii „ Malba, kresba“ - VIII. - IX. ročník obsadil 1. místo bezkonkurenčně náš žák
ONDŘEJ ŠUMPICH se svojí prací Voda, poklad nejcennější a další 1.místo, tentokráte
v kategorii „ Prostorové práce“- VIII. - IX. ročník získal rovněž náš žák MARTIN KORTIŠ,
který svoji soutěžní práci – model, nazval „Vranovská přehrada“.
Oba výherci byli za své práce oceněni diplomy a věcnými cenami, které převzali z rukou starosty Znojma pana ing. V. Gabrhela a zástupce Vodárenské divize Znojmo pana
ing. J. Žižky na slavnostní vernisáži konané 20. června 2015 v prostorách nově zrekonstruovaného znojemského vodojemu. Všechny vítězné práce si mohla prohlédnout široká veřejnost na takto zahájené výstavě po celou dobu letních prázdnin.
Mgr. V. Smékalová
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ABSOLVENTŮM 9. ROČNÍKU 2015
Stalo se již tradicí, že se v poslední středu školního roku loučí žáci devátého ročníku
se školou. Připravují pro učitele, rodiče a širokou veřejnost slavnostní program v kulturním
domě, který je zakončen slavnostním pasováním deváťáků na absolventy základní školy.
A poté už deváťáci ozdobeni šerpami definitivně zamávají škole a odcházejí vstříc novým
zítřkům.
Letos opustilo naší školu 21 žáků a já byla jejich třídní. Musím přiznat, že to byla moje
první třída, kterou jsem dovedla do devátého ročníku. Tato třída mi byla přidělena v jejich
šesté třídě a společně jsme strávili hodně příjemných, veselých, ale i nepříjemných nebo
smutných chvilek. Rozdávaly se jedničky, ale i pětky. Jezdili jsme společně na školní výlety,
doprovázela jsem je na školních akcích, potkávala je ve škole, ale i mimo školu.
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Dětské tvářičky se změnily, čtyři roky uběhly jako voda a najednou stáli přede mnou krásní mladí lidé, kteří dokázali vzít za jeden provaz a společnými silami připravit skvělý program,
na který budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.
Využívám proto zpravodaje a chci touto cestou poděkovat celé své bývalé třídě za dáreček, který mi dali. Díky moc! Velice si toho vážím! Ale věřte, největším dárkem mi bylo to, že
jste drželi při sobě a dokázali se domluvit. Moc vám to na rozlučce slušelo a jsem ráda, že
jste se zapojili úplně všichni a hlavně, že jste do toho dali kousek sebe. Každého z vás ráda
uvidím a doufám, že o vás uslyším jen dobré zprávy!!!
Vaše (bývalá) třídní L. S.
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Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem
S jazyky do světa, tak se jmenuje projekt, který přihlásila Základní škola a Mateřská škola,
Šumná, okres Znojmo do výzvy číslo 56 OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). V rámci tohoto projektu pojedou ze školy dvě skupiny žáků do zemí, kde
se hovoří anglicky a německy. Ve stejném projektu jsme ještě vybrali oblast „Čtenářské dílny“
a do těchto dílen jsme nakoupili spoustu dětských knih.
První, větší, skupina žáků odjíždí do Anglie na sedm dnů již 28. 11. 2015. Budou absolvovat několik hodin výuky anglického jazyka a ve volném čase mohou poznávat život
a kulturu ve městě Worthing a Londýn. Ubytovaní jsou v malých skupinkách v anglických
rodinách. Druhá skupina žáků, tentokrát menší, odjede 13. 12. 2015 do Německa, konkrétně
do Drážďan, Postupimi a Berlína. Stejně jako skupinka první se budou vzdělávat v německé
konverzaci a cestovat po Německu. Děti mají celý pobyt a vzdělávání hrazen z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Přejeme jim šťastnou cestu a spoustu úžasných zážitků.

Nové šatny
Prvního září školního roku 2015/2016 čekalo na žáky školy překvapení. Byly to nové
šatní skříňky, které nahradily stávající drátěné klece. Každý žák školy má nyní samostatnou
skříňku. Nemusí s sebou ani nosit klíče, protože na zámku jsou číselné kódy. Skříňky jsou
i barevně rozlišené a dohromady tvoří velké obrazy.
Děkujeme zřizovateli, Obci Šumná, za další zpříjemnění života ve škole.
Mgr. Pavel Kučera

ŠATNÍ SKŘÍŇKY
První den nového školního roku, 1. září 2015, nás v budově školy, v prostorách šaten, čekalo
milé překvapení. Drátěné kovové klece byly pryč a místo nich byly v prostorách šatny umístěny
nové barevně malované uzamykatelné skříňky, které zajišťují svým majitelům soukromý prostor
pro bezpečné uložení svých věcí. Žáci 1. stupně mají skříňky s motivem rozkvetlé louky a pastelkami, žáci 2. stupně mají na skříňkách mapu světa nebo oblíbené pestrobarevné grafity.
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Každá skříňka je vybavena čtyřmístným zabezpečovacím kódem. Pro některé žáky (hlavně
ty nejmenší), vznikl tímto menší problém, protože se jim dařilo neustále zapomínat kód, nebo ho
omylem před uzavřením skříňky přetočily na jiný kód. Ale i s tímto problémem jsme se brzy s pomocí pana školníka, který má univerzální klíč, vypořádali.
Šatna je celkově mnohem bezpečnější a útulnější. Všichni žáci si na nové skříňky rychle
zvykli a mají z nich opravdovou radost. Doufám, že nové skříňky budou sloužit dlouho a ke spokojenosti všem.
Sabina Dajčarová (9. ročník)
ANKETA ŽÁKŮ: + a – šatních skříněk
plus:
lepší než klece
těžko se nám tam někdo dostane
nemusíme čekat na klíče
super, jsou pěkný a velký a vejde se
do nich i batoh
lepší než nic
pěkný vzhled
nikdo se nedostane k mým věcem
každý má vlastní prostor
nikdo nám neničí boty
nejsou všude rozházené boty
nemusíme si všechno tahat domů

mínus:
malý, úzký
jiný obrázek
kódy, lepší by byly zámky
málo prostoru kolem – vznikají
tlačenice
mohlo by tam být víc přihrádek
smrad
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SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ
O tom, že chlapcům a děvčatům v naší škole není lhostejné, co se kolem nich děje, že
mají srdce na dlani, svědčí jejich účast ve II. ročníku celostátní výtvarné soutěže „ SRDCE
S LÁSKOU DAROVANÉ.“ Vyhlašuje ji Ministerstvo kultury České republiky ve spolupráci
s redakcí ANTECOM , mediálním partnerem AGE a záštitu nad celou soutěží převzalo Studio
YPSILON.
O myšlence k účasti v této soutěži chlapci a děvčata napsali:
Do druhého ročníku této soutěže jsme vytvořili tentokrát rozměrnou papírovou koláž, jejímž prostřednictvím chceme vyjádřit svůj postoj k současné době a sdělit jej pomocí této
výtvarné soutěže také lidem žijících v ní. I když nejsme sami schopni ovlivnit vše nelidské
a bolestivé, co se v dnešním světě každodenně odehrává a co musí prožívat milióny našich
vrstevníků v různých částech světa, věříme, že i tato naše výtvarná práce otevře lidem nejen
oči, ale především jejich srdíčka.
Srdce – v různých jazycích: HEART, HERZ, CUORE, KORO, KALP, CORAZÓN, CORACAO, SERDCE, HJERTE, SZÍV, SERCE, COR, SRCE, HART, COEUR, HJÄRTA, HATI,
HJARTA, JAJANTUNG, HJÄRTA, PUSO, ŠIRDIS, NGAKAU, GALON, INIMÄ, BIHOTZA,
MOYO, CROÍ, TIM, ZUSIYA, JANTUNG, GALON, KAINGKASING, CORAZÓN, SYDÄN, OBI,
OKAN, se stalo symbolem lidskosti a je to právě srdce, které člověk člověku rozdává, jeho
ruce již mohou jenom něco dávat.
Žijeme v hektickém XXI. století, ve století velkého technického pokroku, v němž člověk
došel v mnohých oborech na pomyslnou hranici svých lidských možností. Objevuje vzdálené
galaxie a hvězdy vesmíru, pokořil nejvyšší horské štíty, jeho přítomnost zanechala svoje
stopy na nejhlubším dnu oceánu. Vědecký pokrok dokáže v dnešní době, zvláště v lékařství,
zcela vyléčit mnohá závažná onemocnění, která dříve byla těžce léčitelná. Člověk zvládá
nejen úspěšně bojovat s nemocí, ale díky nebývalému rozvoji fyziky, genetiky, kmenových
buněk, makro a mikrobiologie dovede nahradit i lidské orgány. Zázrakem lékařské vědy se
stala proto i první transplantace srdce na světě, kterou provedl jihoafrický chirurg dr. Christian Barnard v roce 1967, našim lékařům se podařila tato operace o rok později. Jsou však
věci, které věda nedokáže a ani provést nemůže – vytvořit pro člověka v pravém slova smyslu
„ velké lidské srdce,“ které by bylo schopno svou láskou a všelidskostí otevřít srdce lidem
bezcitným, krutým, egoistickým, lidem bez pokory, přátelství, morálky a lásky.
Z tohoto důvodu je proto kolem nás tolik lidské bídy, smutku, zoufalství a hořkosti. Proto i v době XXI. století jsou zažehávány člověkem na různých místech naší krásné modré
planety nesmyslné války, proto je lidstvo vystaveno hladu, nemocem, bezpráví, rasové nebo
náboženské diskriminaci, proto je prolévána krev a srdce krvácí. Opět, jak již v historii nesčíselněkrát, umírají nevinní a bezbranní lidé, děti ztrácejí rodiče, své dětství i své sny.
Z těchto příčin jsou tu trpící a strádající lidská srdce – nemají však ze smutku vrásky, ale
bývají na nich hluboké jizvy, které nezcelí ani milosrdný čas.
My, žáci VI. ročníku a naši spolužáci z V. ročníku školní družiny společně se svými pedagogy, jsme pevně přesvědčeni, že by měli mít na světě všichni lidé dobré vůle své „ srdce na
dlani“. Sice v ní nikoho nebudou držet v hrsti, ale svým gestem jasně vyjádří :
„ Jsme tu pro Tebe, ČLOVĚČE, rozhlédni se kolem sebe a zastav se na chvíli ve svém
spěchu.
Poznáš, co jsi dosud neznal, uvidíš, co tvoje oči dosud neviděly, pochopíš, jak silně Tvoje
srdce bije“.
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Naše srdce tak chceme darovat všem lidem, kteří naši pomoc a lásku potřebují a věříme,
že se jim podaří najít mír a klid.
Celá tato naše činnost byla motivována výrokem slavného ruského literáta Fjodora Michajloviče Dostojevského, který o srdci řekl:
Srdce nic nekupuje, nic neprodává.
Kdo nemá peněz, je CHUDÝ.
Kdo nemá přátel, je CHUDŠÍ.
Ale kdo nemá srdce, je NEJCHUDŠÍ na světě.
Mgr. V. Smékalová
17

Okresní kolo soutěže Bible a my 2015
Během září a října probíhala na jednotlivých školách dějepisná soutěž Bible a my, školních kol se v našem okrese zúčastnilo přes 400 dětí. Z každé školy mohli postoupit do okresního kola maximálně 3 soutěžící za každou věkovou kategorii. Už se stalo tradicí, že okresní
kolo se koná na ZŠ Šumná a proběhlo ve středu 18. listopadu 2015. Zúčastnilo se ho 35
soutěžích z 11 základních a středních škol ze Znojemska.

Na úvod odpoledního programu zazněla státní hymna a po přivítání otce Marka popřál
úspěch všem soutěžícím ředitel školy Richard Nekula. Poté se všichni soutěžící rozdělili
do čtyř skupin podle věkových kategorií a pustili se do vyplňování soutěžních testů, kde rozhodovaly především vědomosti, ale někdy i čas. Na přestávku byly pro všechny připravené
dobroty, na které se soutěžící vždycky moc těší - něco slaného nám připravily ochotné ženy
z farnosti Blížkovice, sladkosti dovezli z Višňové a čaj uvařily paní kuchařky ze Šumné. Velmi
děkujeme za výborné pohoštění.
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Po něm jsme si ještě mohli vyslechnout zajímavé vyprávění slečny katechetky Jitky Šebkové o misiích v Bulharsku. Mezitím komise opravovala soutěžní testy. Po přestávce a přednášce jsme zahájili veliké finále. Do finále se probojovalo vždy šest nejúspěšnějších řešitelů
testu, kteří museli prokázat své znalosti před publikem a k testovým bodům se jim přičítaly
správné odpovědi. Po sečtení všech bodů bylo rozhodnuto o konečném pořadí. Naši školu
reprezentovali 4 odvážní kluci:
I. kategorie: Pavel Vejlupek (5. ročník) - 8. místo
II. kategorie: Jakub Stehlík (6. ročník) - 10. místo a Adam Šťáva (7.ročník) - 11. místo
III. kategorie: Martin Samko (9. ročník) - 4. místo
Vítězové byli odměněni diplomy a věcnými cenami, všichni soutěžící dostali drobné dárky,
někteří si ještě během finále vybojovali ceny z otázek pro publikum a domů jsme odcházeli
spokojení. Našim soutěžícím ještě jednou blahopřejeme a děkujeme, že naši školu dobře
reprezentovali.
Markéta Matlochová

Šachisté obhájili!
V pátek 20. 11. 2015 si na Šumné dali dostaveníčko mladí šachisté okresu Znojmo. Domácím se podařilo obhájit loňský úspěch, kdy zvítězili jak v kategorii mladších žáků, tak
i v kategorii starších.
Družstvo mladších vedl jako kapitán Tomáš Světlík, kterého podporovaly Eliška Vejlupková, Barbora Bleta a Josef Klikorka. Tomáš na první šachovnici předvedl výborný výkon a byl
největším překvapením turnaje.
V kategorii starších žáků suverénně zvítězilo družstvo pod vedením Jana Vejlupka, jemuž pomáhali Pavel Vejlupek, Pavel Nekula a Martin Macošek. Vyrovnanými výkony a kvalitní hrou od prvního zápasu kráčeli suverénně za obhajobou titulu. Nezklamalo ani družstvo
ve složení Michal Kandus, Sebastian Tomass, Patrik Tulej a Kristian Bleta.
Všem šachistům děkuji za vzornou reprezentaci školy a věřím, že zájem o tuto krásnou
hru jim vydrží co nejdéle. Získané dovednosti – soustředění, plánování, předvídavost a trpělivost zcela jistě uplatní jak při dalším studiu, tak i při řešení celé řady životních situací..
Mgr. Richard Nekula
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Mladší žáci

Starší žáci

Mladší a starší žáci
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Tradiční pletení adventních věnců
Každoročně zdobí naše domácnosti adventní věnce se čtyřmi svíčkami, které postupně
zapalujeme a odpočítáváme tím čas zbývající do vánoc. Adventní věnec provoní náš domov
a dodává mu vánoční atmosféru.
Již třetím rokem jsme uspořádali na půdě základní školy pletení adventních věnců pro veřejnost. Pro příchozí bývají přichystané větvičky, vázací drát. Pod šikovnýma rukama byly upleteny i tentokrát věnečky rozličných barev doplněné o tradiční i netradiční vánoční ozdobičky.
I když počasí zatím letos ani trošinku nehraje do noty předvánoční atmosféře, vůně jehličí,
která provoněla školu po této akci, alespoň trošku blížící se adventní období připomněla.
Historie a význam:
Adventní věnec je tradiční symbol západní církve sloužící k symbolickému odpočítávání
čtyř týdnů adventu. Obvykle má podobu věnce zapleteného převážně z jehličnatých větví ozdobeného 4 svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíček může být ale
i více, v závislosti na zvyklostech a trendech. Svíce mohou být různě vysoké, různých barev,
symetricky, nebo asymetricky rozmístěné. Zdobené věnce bez svíček, které jsou také nazývány adventní věnce jsou používány k ozdobení vchodových dveří.
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Klasické adventní věnce byly zavěšované na stuhách, v posledních letech (počátek
21. století) je nahradily věnce, které se kladou přímo
na svátečně upravený stůl.
Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky,
byly zřejmě symbolicky používány v Evropě už před
příchodem křesťanství. Podle některých teorií byl
v předkřesťanské době symbolicky využíván i věnec
v té podobě, kterou má dnes věnec adventní, a křesťanstvím byl přímo převzat někdy okolo šestnáctého
století.
Podle jiných teorií byla tradice adventního věnce založena až v století devatenáctém v Hamburku německým protestantským teologem Johannem Hinrichem Wichernem (1808-1881). Ten
se mimo jiné zabýval městskou misií a založil školu pro chudé děti. Ty se ho v předvánoční
době každodenně ptaly, kdy už budou Vánoce. V roce 1839 proto vyrobil předchůdce dnešních
adventních věnců ze starého dřevěného kola, 19 malých červených svíček a 4 bílých svící.
Každý den se zapalovala další svíčka, v neděli velká bílá, v ostatní dny malá červená.
Zvyk se rozšířil nejdříve do německých protestantských sborů, měnící se počet svící se
víceméně ustálil na dnes používaných čtyřech či pěti. Ve dvacátých létech dvacátého století
se už uchytil i v německých katolických sborech. Dnes se již objevuje i v některých rodinách
pravoslavného vyznání žijících na Západě.
Mgr. Lucie Stehlíková

Ze života dobrovolných hasičů
Zpráva o výjezdech jednotky
SDH Šumná za rok 2015
(ke dni 30. 11. 2015)

V letošním roce Jednotka požární ochrany Šumná absolvovala
následující výjezdy:
10.1. 23:52 Olbramkostel - požár rodinného domu
30.1. 23:08 Štítary - požár komína rodinného domu
14.2. 07:21 Šumná - požár střechy rodinného domu – dům Coufalových
14.6. 19:41 Onšov - technická pomoc (stromy přes vozovku)
26.6. 20:30 Stálky - požár skladiště slámy (vyhlášen II. stupěň požárního poplachu)
20.7. 17:15 Lančov- požár pole (vyhlášen II. stupěň požárního poplachu)
21.7. 16:04 Milíčovice - požár pole (vyhlášen II. stupěň požárního poplachu)
1.8. 13:36 Prokopov - požár pole (vyhlášen II. stupěň požárního poplachu)
10.8. 13:45 Štítary, pláž - požár stromu na drátech vysokého napětí
12.8. 17:16 Štítary - technická pomoc (stromy přes vozovku)
27.8. 17:01 Lukov - požár pole
9.9. 20:36 Šumná - planý poplach požáru lesa
18.11. 10:03 Onšov - požár lesa
Děkuji všem dobrovolným hasičům za jejich obětavost, nasazení, skvěle odvedenou práci
a kázeň při zásahu.
Za JPO Šumná Marek Cihlář
23

Noční soutěž v požárním sportu
O pohár starosty obce Šumná
Prázdniny jsou již v plném proudu, sluníčko svítí ostošest, a právě takové dny je nejlépe trávit u vody nebo v oblíbené hospůdce, kde si můžeme odpočinout od všedního shonu
i od tropických veder. A možná právě při jednom takovém posezení vznikl nápad na uspořádání nočních závodů v Šumné. Slovo dalo slovo a po týdnech plánování byl na světě historicky 1. ročník noční soutěže v požárním sportu v naší obci.
Od samého počátku jsme vše plánovali nejenom jako pouhou soutěž, ale i jako zpestření
prázdninových dnů pro celou Šumnou, a také jako možnost oplatit porážku z loňska naší „staré gardě“. Takže mimo pozvaných družstev dobrovolných hasičů z okolních vesnic se mohli
diváci těšit na prestižní souboj generací. Zvláště pak, když někteří z těchto borců závodili,
když my ještě chodili do školky. Soutěž se konala v sobotu 18. července 2015 na lesním hřišti
a pozvání přijala družstva z Lesné, Pavlic, Grešlového Mýta, Šafova, Milíčovic, Tavíkovic
a Vranova nad Dyjí. My domácí jsme postavili tři soutěžní týmy. Družstvo „A“ kluci, kteří jezdí
na závody po Znojemsku, „B“ což jsou nováčci v našich řadách a „C“ věkem ostřílení matadoři. Své favority a soutěžní mužstva přišlo podpořit přes 200 diváků. Po nástupu družstev
a proslovu starosty obce pana Cejpka mohl velitel soutěže Jan Tobolka vydat pokyn k zahá-
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jení. Jedenáct mužstev bylo připraveno změřit své síly v požárním útoku. A jak to všechno
dopadlo? Po napínavém souboji se hasičům z Pavlic podařilo urvat celkové prvenství a odsunout tak domácí A-čko na druhou příčku, čímž nás připravili o vytoužené vítězství na domácí
půdě. Velikým překvapením pro všechny přítomné i pro samotné aktéry, byla třetí příčka staré
šumenské gardy, která zaostala za A-týmem o pouhou půl vteřinu. Mladí borci z B-týmu srazili
terče v čase, který jim zajistil pěknou šestou pozici.
Co říci závěrem? Snad jen, že se celá akce velmi povedla, fanoušci nezklamali a hnali
nás za kvalitním výsledkem. Doufáme, že i oni byli spokojeni a budou nás i nadále podporovat. Samozřejmě musíme poděkovat Obci Šumná, bez jejichž pomoci bychom celou soutěž
ztěží zrealizovali a v neposlední řadě také Lesům České Republiky za poskytnutí prostor
lesního hřiště, kde se celá akce konala. Tak zase někdy na Šumné!
Za SDH Šumná Marek Cihlář a Lucie Stehlíková

Z farnosti
Svatý rok milosrdenství i na Šumné
Asi všichni už vědí, že papež František vyhlásil od 8. 12. 2015 Svatý
rok milosrdenství. Papež si přeje, aby se tento rok konkrétně prožíval úplně na celém světě, a to nejen mezi věřícími, ale aby jej prožívali všichni
lidé dobré vůle. Jako motto tohoto roku zvolil citát z Lukášova evangelia
„Milosrdní jako Otec“ – Misericordes Sicut Pater Lk 6,36.
Co to znamená být milosrdný? Zjednodušeně bych řekl. Milosrdný je ten, kdo jedná s druhým lépe, než si zaslouží. A jak je milosrdný náš nebeský Otec? Jedná s námi lépe, než si
zasloužíme. Nebo si snad někdo myslí, že si něco zaslouží? Například, kdo z nás si zasloužil
svůj život? Všichni jsme ho dostali zcela bez svých zásluh, jako projev milosrdné Boží lásky.
Kdo z nás si zaslouží zdraví, nadání, přátele, anebo dnešní den? To vše je projev Božího
milosrdenství, které s námi zachází lépe, dokonce nepochopitelně lépe, než si zasloužíme.
Po celý tento rok máme žasnout nad velikostí Božího milosrdenství vůči nám a učit se jednat
s našimi bližními podobně, jako jedná Bůh s námi.
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Nestačí však zůstat jenom u toho, že si uvědomíme, jak milosrdný je Bůh vůči nám. Je
třeba konkrétněji si představit každého člověka, se kterým máme co do činění a ptát se: Jednám s tímto člověkem milosrdně, lépe než si zaslouží? Někoho hned napadne: Proč zrovna
já bych měl jednat s tímto milosrdně, když on je takový a takový? Proč? Protože Bůh s tebou
zachází milosrdně. A ty mu to můžeš vracet jenom tehdy, když se snažíš být milosrdný, a to
nejen vůči někomu, ale vůči každému. Zvlášť být milosrdný vůči těm, kteří jsou takříkajíc
za víc bodů, je náročnější. Ale o to víc potřebné.
Největším projevem Božího milosrdenství vůči nám je šance začít znovu, a to skrze křest
a svatou zpověď. Papež vybízí, ať jsou v tomto směru úplně všude otevřeny brány k přijetí
Božího milosrdenství. Konkrétně to znamená, že každý kdo je nepokřtěný nebo má nepokřtěné děti, může také využít příležitost, aby mohl ze svátosti křtu čerpat. Jsou i ti kteří už delší
dobu, třeba už dvacet roků nebo i více, nebyli u svaté zpovědi, anebo nevyznali nějaký hřích,
který nesou na srdci jako balvan. Tak právě tito lidé jsou povzbuzeni, aby se nebáli a v tomto
Svatém roce milosrdenství ke svaté zpovědi přistoupili. A nás kněze papež vybízí, abychom
byli těmi, kdo všem usnadní cestu k přijetí Božího milosrdenství i skrze tyto svátosti.
I na Šumné jsme tedy všichni zváni, abychom se v tomto roce stali milosrdnými jako je
milosrdný náš nebeský otec a plně z jeho milosrdenství čerpali.
P. Marek Dunda

Ze Sportovního klubu
Co jsme letos podnikli?


28. září		


14. listopad
			


17. listopad

Václavský cyklovýlet
Martinská zábava, hrála kapela
Víkend Hostěradice
10. ročník turistické vycházky

A co plánujeme?


1. leden 2016

		

novoroční vycházka, sraz ve 13:30 před KD v Šumné,

pro všechny, kteří si chtějí první den nového roku zpříjemnit společnou procházkou


27.– 31. leden 2016

lyžovačka v Karlově pod Pradědem.

Po roce se opět vracíme do Jeseníků, do Penzionu Zámeček. Těšíme se na společně prožitý víkend na lyžích. Pokud budete mít chuť, přidejte se k nám – info
Dáša Cihlářová


8. květen 2016		

tradiční sváteční cyklovýlet

/přesné termíny a podrobnosti k jednotlivým akcím budou včas zveřejněny/
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VÍKEND NA ZVŮLI
Je spousta možností jak strávit volné víkendové dny. Můžeme je vyplnit prací doma,
na zahradě, můžeme klidně jen tak lenošit, nebo si můžeme dopřát pěkný výlet. Parta lidí ze
Šumné zvolila o jednom zářiovém víkendu výlet. Skupina o téměř dvaceti lidech si vyrazila
k rybníku Zvůle, aby tady v kempu, v karavanech či chatkách strávila společně volné dny.
Aby lépe poznali okolí tohoto malebného místa, součásti Přírodního parku Česká Kanada,
přivezli si sebou kola.
Odjezd byl naplánován na páteční odpoledne a navzdory tomu, že se mračilo a déšť byl
na spadnutí, všichni odjeli. Večer to nebylo lepší, pršelo a pršelo, ale dobrou náladu to nikomu
nezkazilo, protože když má člověk střechu nad hlavou a kolem dobré lidi, pak ani liják nevadí.
O to pěknější bylo sobotní probuzení. Ráno bylo sice chladné, ale nebe zářilo modří a sluneční paprsky slibovaly krásný den. Po vydatné snídani se skupina vydala na kolách po místních
cyklotrasách prozkoumávat okolí. Prvním cílem naší cesty byl zvolen Bison Ranch Rožnov.
Statek, který v předchozích letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí, nabízí návštěvníkům zcela
netradiční podívanou – chov bizona amerického, největšího savce amerického kontinentu,
sudokopytníka s mohutnou stavbou těla, dorůstajícím váhy až 1500 kg a délkou až 3,7 m.
Na terase restaurace jsme se občerstvili, užili si výhledu na stádo bizonů a poté se vydali dál.
Druhým našim cílem byla rozhledna U Jakuba poblíž obce Valtínov. Na webových stránkách
se o rozhledně můžeme dočíst následující informace:
V srdci České Kanady na místě zvaném  
Havlova Hora s nadmořskou výškou 680 m
vzniklo poblíž turistické trasy odpočívadlo,
jehož součástí je unikátní dřevěný stožár
z lepených profilů s ocelovým schodištěm
a výškou 40,7 m. Jedná se o nejvyšší vyhlídkovou stavbu z dřevěných lepených profilů
a nejvyšší dřevěnou stavbou tohoto druhu
v České republice.
Stožár konstrukce šestibokého hranolu zakončeného šestibokým jehlanem
připomíná svým   ojedinělým řešením „tužku“. Schodiště vedoucí po vnitřním obvodu
stavby opisuje půdorysný tvar a je vyústěno
na vyhlídkovou plošinu. Pod stožárem jsou
umístěny lavičky se stolem sloužící pro turisty, kteří nebudou chtít „vyšlápnout“ až nahoru na vyhlídku a ocení odpočinek při zemi.
V okolí odpočívadla se nachází krásné kaskády rybníků a zajímavé solitérní kameny.
Vyhlídka z rozhledny do všech světových stran byla skutečně okouzlující a tohle krásné
místo si užili opravdu všichni. Jak ti, co vystoupali po 180-ti schodech nahoru, tak i ti, kteří
zůstali raději dole a užívali si sluníčka. Po příjemném odpočinku nás vedly naše kroky, tedy
správněji nás vezla naše kola k dalšímu zajímavému místu. Třetím cílem našeho cykloputování byla Ďáblova prdel, skalní útvar poblíž osady U Panského Lesa. Kdo již toto místo poznal, jistě potvrdí, že ani nemůže mít jiné jméno. Jedná se o opravdovou kuriozitu, obrovský
balvan neobyčejného tvaru, který je právem považován za nejznámější a nejcharakterističtější skalní útvar České Kanady.
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Pro tento přírodní park jsou
typické nejrůznější žulové skalní útvary v lesích, kamenné
ostrůvky na mezích, loukách
a polích, ale také mohutné žulové balvany na březích rybníků
či přímo v nich. A právě skály
a skalní seskupení v okolí obce
Zvůle patří k jedněm z nejkrásnějších.
Naše cíle byly dosaženy, nezbylo než šlápnout znovu
do pedálů a vydat se zpět do kempu. Na zpáteční cestě
jsme si prohlédli soustavu vodních děl – kaskádu rybníčků, která je malebně začleněna do krajiny a působí dojmem, že je zde odnepaměti.
Všechny zásoby jídla nám již došly, cesta před námi
byla ještě dlouhá, zvolili jsme proto kratší trasu. Jeli jsme
lidově řečeno cestou necestou, přes louky, ale rozhodně
správným směrem zpět k rybníku Zvůle. Po vydatné svačince, kávičce a chvilce odpočinku jsme se rozdělili, část
odpočívala dál a část si ještě vyrazila na malou procházku
kolem rybníka.
Po návratu byl akorát tak čas posbírat v lese dříví, zapálit oheň, opéct buřty, otevřít lahvinku lahodného moku
a užívat si příjemný podvečer a večer. Nálada byla výborná, nechybělo ani hraní a zpívání. Den prostě neměl
chybu.
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Nedělní ráno bylo stejně prosluněné jako to sobotní. Příjemně dlouhá snídaně doslova
v trávě všechny vzpružila, sluníčko opět slibovalo pěkný den a nikomu se ještě nechtělo vracet se domů k povinnostem. Proč taky chvátat když je tady tak hezky. Takže jsme si dopřáli
ještě malý výlet na kole po nejbližším okolí s cílem užít si lesa, podzimních barev, sluníčka
a pohody. Domů jsme se vrátili až odpoledne s pocitem příjemně stráveného víkendu. A už
teď se těšíme na příští výlet.
Ing. Dáša Cihlářová

Kam jsme letos vyrazili ve svátek Sv. Václava?
Naše celkem početná skupina - 16 kolařů šláplo do pedálů. Směr jihovýchod. Krásnými
lesními cestami jsme dojeli k Rumburakovi. Dobrá polévka a odpočinek. Pak jsme vyrazili
přes kemp Bítov, nahoru do kopečka k Cornštejnu. Tam se zrovna chystali filmaři na natáčení
. Dále jsme pokračovali přes Lančov na přehradu. Tam jsme vypili kávu a chystali se na další
stoupák – Švýcarák – a pak z kopce dolů. Výlet jsme zakončili ve stánku. Takže – dobrý pocit,
protažené tělo a 36 km v nohách.
Mgr. Hana Slabá
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Kudy k Sealsfieldovu kameni?
Naše již tradiční podzimní vycházka 17. listopadu byla opět směrována do Podyjí. Sraz
jsme měli ve čtvrt na devět na nádraží. Dorazilo deset lidiček patřičně vybavených do terénu.
Za chvíli přijel vlak a my se mohli vydat na výlet. Ve vlaku byla naše výprava doplněna o dvě
posily z Moravských Budějovic, a tak se naše dvanáctičlenná skupinka za všeobecného veselí blížila ku Znojmu.
Hned od vlaku jsme přesunuli do centra. Znojemská radnice byla v tento den otevřena
veřejnosti, pro příchozí byl připraven program, rovněž obě věže měly volný vstup. Toho jsme
využili. Nejdříve jsme zdolali Vlkovu věž, rozhlédli se po okolí. Dole ve věži jsme pak v rámci
nabízené ochutnávky přechutnali Ryzlink rýnský a Savignone, oba vzorky chutnaly výborně.
Poté následovala radniční věž, tady jsme při výstupu mohli nahlédnout na chod radničních
hodin a vyslechnout kratičké povídání o jejich historii. Nahoře jsme se opět kochali pohledy
na město a výhledy do dalekého okolí. Počasí nám přálo a mohli jsme vidět vrcholky dalekých
Alp, Pálavské vrchy i věže Dukovanské elektrárny.
Po sestupu dolů jsme si ještě chviličku poslechli cimbálku, která vyhrávala ve vstupních
prostorách radnice a pak už jsme vyrazili do přírody. Přes Staré Město a Karolininy sady jsme
sešli dolů k řece, přes most na druhou stranu Dyje, abychom se odtud po žluté turistické
značce vydali k vyhlídce Sealsfieldův kámen, skalní stěně s krásnou vyhlídkou do údolí řeky
Dyje. Místo nese jméno spisovatele Charlese Sealsfielda, rodáka z nedalekých Popic, který
vyhlídku s oblibou navštěvoval. Stezka se hezky klikatí těsně kolem vody Znojemské přehrady, místy je hodně úzká a kamenitá, v tuto dobu navíc hustě zapadaná listím. Bylo třeba dávat
dobrý pozor kam šlapat, abychom na listí neuklouzli. Vzhledem k tomu, že trasa k vyhlídce
a zpátky je docela dlouhá, měli jsme připraveny k výběru dvě varianty - první k vyhlídce
a přes Konice a Kraví horu zpět a druhou, kratší jen do Konic k zastávce a odtud autobusem
do Znojma. V Trauznickém údolí jsme se po dohodě rozdělili na dvě skupinky. Ta menší se
vydala přímo do Konic, aby stihli autobus a druhá vyrazila na trasu delší, k vyhlídce. Je to
docela prudké stoupání, ale vyhlídka za to opravdu stojí.
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Během dopoledne se mračna roztrhla a krásně prosvítalo sluníčko. O to pěknější bylo stát
na skále a dívat se do údolí. Odtud jsme se vydali do Popic. Dorazili jsme tam hodinu po poledni, akorát tak čas na dobrý oběd. Hospoda U Kloudů na konci vsi byla otevřená, sluníčko
hřálo, tak jsme zůstali sedět venku na zahrádce, dali jsme si pivečko a gulášek z muflona. Byl
výborný. Po dobrém obědě ještě kafíčko, nebylo kam spěchat, tak jsme odpočívali a užívali
dne. Poté jsme se vydali směr Konice, prošli jsme si malou vesničku a mířili dál na Kraví
horu. Odtud jsme měli Znojmo jako na dlani. Člověk si v tom spěchu často vůbec neuvědomí,
jak je Znojmo krásné město, plné pamětihodností, malebných zákoutí a míst, jak z něj dýchá
bohatá historie. Je to opravdová perla jižní Moravy.
Zvolna jsme sešli k řece, a protože jsme měli čas do odjezdu vlaku, vyšlápli jsme terasami Karolininých sadů nahoru ke kostelu Sv. Mikuláše, abychom nahlédli do Znojemského
městského pivovaru. Právě se po částečné rekonstrukci slavnostně otvíral. Opět se zde bude
vařit pivo. Prošli jsme dál, k rotundě sv. Kateřiny, přes turistické informační centrum zpátky
k pivovaru a městem dolů k nádraží. Tam jsme chvilku poseděli nad pivem a kafíčkem. Vlak
odjížděl v pět hodin, to už byla tma. V půl šesté jsme byli doma, unaveni po celém dni, ale
spokojeni. Byl to příjemné strávený sváteční den. Výlet se vydařil, ušli jsme celkem asi šestnáct kilometrů, užili jsme si pohody, pěkného dne i pěkných míst.
Ing. Dáša Cihlářová

Různé
Škola Taekwon-Do I.T.F.
Do-San Šumná zahájila
10. rok své činnosti
Škola Taekwon-Do I.T.F. Do-San Šumná zahájila již desátý rok své činnosti. Za tu
dobu jí prošly desítky studentů z naší obce
a okolí a dva z nich už dosáhli mistrovského
technického stupně 1. Dan.

Helena Klikorková a její medaile z evropského poháru 2015
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V současné době nás úspěšně reprezentuje Helena Klikorková, držitelka II. kupu,
která se mimo jiné zúčastnila evropského poháru konaného 23. – 27. 7. 2015 v moldavském Kišiněvě, kde získala 2 zlaté medaile
v disciplínách sportovní boj a cvičení sestav
a dne 7. 11. 2015 mezinárodní soutěže Challenger Cup v Barceloně se ziskem bronzové
medaile ve cvičení sestav.
Její výsledky jistě inspirují ostatní studenty zejména pak tři letošní nováčky, kteří
k cvičení přistupují velmi zodpovědně a jsou
na nich už po dvou měsících patrné značné
pokroky.
Své dovednosti budou moci předvést
při svých prvních zkouškách před technickou komisí vedenou samotným prezidentem
České Taekwon-Do I.T.F. asociace panem
Františkem Mackem, držitelem IV. Danu.
Ing. Václav Hrubý
Letošní nováčci

Na výlet za poznáním
V obci Petrovice u Moravského Krumlova zrealizovali projekt s názvem „ Jak se žilo v chalupě s doškovou střechou“. Nevyužitou památkově chráněnou stavbu (spíše chaloupku) proměnili v muzeum, kde probíhá interaktivní program pro děti.
Děti se zde seznamují s tím, co museli lidé před sto lety každý den vykonávat. Vyzkouší
si např. řezání dřeva, cvrnkání kuliček, stloukání másla, chystání krmení pro dobytek, praní
prádla na valše v neckách atd. Zájem veřejnosti je velký. Určitě stojí za to se tam podívat.
Organizátoři programu jsou navíc
oblečeni v dobových
kostýmech.
Paní
starostka, převlečená za selku, vás vřele přivítá.
Došková chalupa je přístupná veřejnosti od 1. května
do 31. října každou
neděli od 15 do 17
hodin. Po telefonické domluvě kdykoliv
(tel.: 724 185 508).
Jana Hrubá
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ADVENT 2015
country kapela KVĚTINKA

20. 12. – 16:00

kostel Svatého Ducha ŠUMNÁ

Program:
Josef a Maria: spirituál

Hej, člověče Boží: Nezmaři

Ó, Petře: traditional gospel

Soudný den: spirituál

Andělé jsou s námi: Pavlína Jíšová

Vždycky jsi toužil plout: traditional

Slyším zvony znít.: gospel

Když se tak dívám: Petr Kůs

Je to jak sen : traditional

Už z hor zní zvon: traditional
Tulák po hvězdách: Modrotisk

Srdečně všechny zveme!
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OÚ Šumná, ZŠ a MŠ Šumná

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
S MIKULÁŠSKOU
NADÍLKOU
Kdy, v kolik, kde:
Přijďte si s námi:
 zazpívat
 ochutnat PERNÍČKY

 neděle 6. 12. 2015
 v 1700
 před kostelem Sv. Ducha
v Šumné

 zahřát se horkým mokem

Šum Šum Šumná

ŽIVÝ BETLÉM
S VÁNOČNÍM JARMARKEM

Kdy, v kolik, kde:
 neděle 20. 12. 2015
 v 1700
 před kostelem Sv. Ducha
na Šumné
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ZŠ a MŠ Šumná, OÚ Šumná
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ AKADEMII

 čtvrtek 17. prosince 2015
 KD Šumná od 17.00 hodin
 vstupné: DOBROVOLNÉ
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pátek 22.

1. 2016 v 19:30 v sále KD Šumná


• K tanci a poslechu hraje kapela Víkend

Hostěradice

• Ples v křesťanském duchu


• Bohatá tombola


• Vstupné 100 Kč


• Předprodej vstupenek 725 739 805



Srdečně všechny zveme!

ZŠ a MŠ Šumná, SRPŠ při ZŠ a MŠ Šumná a Obec Šumná
si Vás dovolují pozvat na

15. společenský ples
v pátek 12. února 2016 ve 20:00
k tanci a poslechu kraje skupina KLAXON
předtančení TCS Zuzana ze Znojma
sál kulturního domu v Šumné
vstupné 50 Kč v předprodeji, místenka 25 Kč, na místě 80 Kč
těšíme se na vaši účast
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FATYM Vranov nad Dyjí a FATYM Přímětice
srdečně zvou na faru do Prosiměřic






NA DUCHOVNÍ OBNOVU EXERCIČNÍHO TYPU:


PROSIMĚŘICE 2016
Motto:

Ten kdo k Bohu přichází,
řešení s ním nachází!

14. – 17. 1.

pro soluňáky – vede P. Marek Dunda
Téma: Tah na cíl
pro muže – vede jáhen Ladislav Kinc
Téma: Milosrdenství
pro marianky malé – vede P. Marek Dunda
Téma: No toto!
pro ženy – vede jáhen Ladislav Kinc
Téma: Milosrdenství
pro marianky středně velké – vede P. Marek Dunda
Téma: Vděčné srdce
pro ženy – vede P. Milan Plíšek
Téma: Hovory o víře 6
pro marianky dospělé – vede P. Marek Dunda
Téma: Máme proč se radovat
pro maminky marianek a soluňáků – vede P. Marek Dunda
Téma: Prožívané mateřství

21. – 24. 1.
28. – 31. 1.
11. – 14. 2.
18. – 21. 2.
25. – 28. 2.
10. – 13. 3.





Začíná se vždy ve čtvrtek v 18:00 a zakončení je v neděli ve 14:00.

S sebou: spací pytel nebo deku, Bibli, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně.
Cena: 300 Kč (vzhledem k reálným nákladům budeme vděční i za případné dary navíc).
Přihlášky: fara Vranov nad Dyjí, Náměstí 20; e-mail marek@fatym.com; ☎ 515 296 384
Pokud na některý z turnusů nebude 10 dní před začátkem přihlášeno alespoň 10 účastníků, bude turnus zrušen!
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Územní odbor Znojmo

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Územní odbor Znojmo

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Vážení občané, Policie České republiky upozorňuje na důkladné zabezpečení
rodinných domů. V poslední době totiž došlo ke zvýšenému počtu vniknutí do rodinných
Vážení občané, Policie České republiky upozorňuje na důkladné zabezpečení
domů násilím i zcela nezajištěnými vstupy. Policie informuje veřejnost a současně žádá
rodinných domů. V poslední době totiž došlo ke zvýšenému počtu vniknutí do rodinných
o spolupráci.
domů násilím i zcela nezajištěnými vstupy. Policie informuje veřejnost a současně žádá
Během dvou uplynulých měsíců se policisté zabývají více než dvěma desítkami
o spolupráci.
těchto případů. Zhruba polovina se stala ve Znojmě a po jednom až dvou v Moravském
Během dvou uplynulých měsíců se policisté zabývají více než dvěma desítkami
Krumlově, v Miroslavi a obcích Hostěradice, Kuchařovice, Suchohrdly a Dobšice.
těchto případů. Zhruba polovina se stala ve Znojmě a po jednom až dvou v Moravském
Pachatel nejčastěji využívá zadních nebo bočních přístupových cest ze zahrad
Krumlově, v Miroslavi a obcích Hostěradice, Kuchařovice, Suchohrdly a Dobšice.
a dvorů. Vypáčí dveře, okna, ale také vchází odemčenými dveřmi sklepů a garáží. Uvnitř
Pachatel nejčastěji využívá zadních nebo bočních přístupových cest ze zahrad
pak bere drobnější věci, které snadno odnese. Jedná se především o šperky, hodinky,
a dvorů. Vypáčí dveře, okna, ale také vchází odemčenými dveřmi sklepů a garáží. Uvnitř
notebooky, tablety a peníze. Způsobené škody jsou řádově desetitisícové.
pak bere drobnější věci, které snadno odnese. Jedná se především o šperky, hodinky,
Neznámý pachatel se tohoto protiprávního jednání dopouští ve dne i v noci. Během
notebooky, tablety a peníze. Způsobené škody jsou řádově desetitisícové.
dne, když jsou majitelé v zaměstnání, a v noci, když spí v horních patrech domů.
Neznámý pachatel se tohoto protiprávního jednání dopouští ve dne i v noci. Během
Jako nejúčinnější opatření se jeví zabezpečovací zařízení a také hlídací pes. V několika
dne, když jsou majitelé v zaměstnání, a v noci, když spí v horních patrech domů.
případech mu právě čtyřnohý hlídač a také alarm signalizačního zařízení tuto činnost hned
Jako nejúčinnější opatření se jeví zabezpečovací zařízení a také hlídací pes. V několika
v začátku zmařil a pachatel bez pořízení utekl.
případech mu právě čtyřnohý hlídač a také alarm signalizačního zařízení tuto činnost hned
Nedávejte zlodějům šanci a zabezpečte si řádně svá obydlí. Obzvláště na vesnicích
v začátku zmařil a pachatel bez pořízení utekl.
si také všímejte neznámých osob. Jestliže máte podezření, že dochází nebo by mohlo dojít
Nedávejte zlodějům šanci a zabezpečte si řádně svá obydlí. Obzvláště na vesnicích
k protiprávnímu jednání, volejte ihned bezplatnou policejní linku 158.
si také všímejte neznámých osob. Jestliže máte podezření, že dochází nebo by mohlo dojít
k protiprávnímu jednání, volejte ihned bezplatnou policejní linku 158.

Kariérové poradenství Znojmo
Policie ČR
Územní odbor Znojmo

Pražská 59
Nemůžete najít práci? Jste nespokojeni ve svém současném zaměstnání?
Nebo jen
669 02 ZNOJMO
nevíte, jakým směrem se v kariéře vydat? Pomoci si sám nebo
mít
Policie
ČR k ruce odbornou
Územní odbor Znojmo
radu je pořádný rozdíl.
Pražská 59
669 02 ZNOJMO všem nabízí
Obraťte se na kariérovou poradkyni přímo ve Znojmě. Centrum vzdělávání
osobní konzultace zdarma. Stačí se jen objednat předem telefonicky nebo emailem:
Pro osobní konzultaci ve Znojmě s Kateřinou Geislerovou:
 volejte 727 969 592 nebo
 pište na znojmo@vzdelavanivsem.cz
Záleží jen na vás, kolik času chcete věnovat sami sobě. Jsme připraveni poskytnout rychlou
radu, nebo se vám ve Znojmě věnovat dlouhodobě. http://www.vzdelavanivsem.cz/media
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Jubilanti
Do Šumenského zpravodaje jsme umístili novou
rubriku pro jubilanty, kteří v daném roce dosáhli
či dosáhnou 80 a více let.
98 let
Jan Vlček

84 let
Marie Peroutková

96 let
František Špaček

83 let
Josef Vavřín
Božena Zíková
Václav Kliner

92 let
Božena Prodělalová
Ladislav Prchal
89 let
Božena Prchalová
Otakar Kliner

82 let
Jiřina Tocháčková
Františka Drtinová
Libuše Ševčíková

88 let
Vladimír Kotačka

81 let
Žofie Tocháčková
Bohuslav Pátek
Miroslav Hanzelka
Miroslava Cihlářová

87 let
Milada Vrbová
František Kašpar
86 let
Vlasta Gotická
Marie Kochová
Metoděj Peroutka
Oldřich Štěpanovský
Oldřich Ševčík

80 let
Oldřich Drtina
Marie Černá
Milada Zedníková
Pavlína Nekulová

Všem přejeme hodně zdraví do dalších let.

Šumenský
zpravodaj

Vydává 2 x do roka Obec Šumná, 671 02 Šumná 149, IČ: 00293610,
ev. č. MK ČR E 17575. e-mail: ousumna@volny.cz ,
www stránky: obecsumna.cz, místo a datum vydání: Šumná, 5. 12. 2015.
Počet výtisků: 260.
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Valerie Nováková,
nar. 5. ledna 2015,
3 300 g, 50 cm

Viktorie Velková,
nar. 27. března 2015,
2 920 g, 49 cm
Michal Tomek,
nar. 7. dubna 2015,
3 290 g, 51 cm
Tobiáš Korbel,
nar. 5. května 2015,
2 750 g, 47 cm
Jan Roupec,
nar. 24. května 2015,
3 640 g, 52 cm
Sofie Bajglová,
nar. 6. července 2015,
3 500 g, 50 cm

Anna Svobodová,
nar. 11. září 2015,
3 000 g, 50 cm
Jiří Gregor,
nar. 23. října 2015,
3 600 g, 51 cm

