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Kulturní odpoledne na Šumné 2016
Před pěti lety přišel otec Marek s nápadem, jak navázat kontakt mezi jednotlivými obcemi
mikroregionu Vranovsko. Již tradičně se setkávají obce zmiňovaného mikroregionu jedno víkendové odpoledne a vystupují s nějakým kulturním programem. Vystupují mladí i ti zkušenější, zpívá se a tančí … Mezi jednotlivými vystoupeními je čas i na nějaký ten pokec. Prvotní vizí
bylo, že by se stala každým rokem hostitelskou obcí jedna z obcí mikroregionu. Ale vyskytl se
problém – je nedostatek vhodných objektů k uspořádání této akce, nebo naopak, vesnice, které
mají nějaké to zázemí, nemají zájem se zapojit. Proto i letos se ujala této (již vyhlášené) akce
naše obec. S prostory není problém a naštěstí jsou u nás lidé, kteří se nebojí zapojit a něco ze
svého umu ukázat.
Letos naši obec reprezentovaly opět mažoretky Šuměnky se dvěma soutěžními formacemi – Vařila myšička kašičku a Hledá se Nemo. Samozřejmě i Šum – Šum pro své příznivce
připravil vystoupení Sunce, seno … ŠUM. Již název mluví sám za sebe. Publikum se mohlo
pobavit u notoricky známých scének z trilogie filmů Zdeňka Trošky. Tváří v tvář na prknech
šumenského pódia stála rodina Škopkových a Konopníkových, Blažena i Evík, předseda s neodmyslitelnou žvýkačkou, pan farář a Keliška – band, doktor Kája i paní učitelka.
Kromě Šumné se na této vyhlášené akci opět reprezentovala Vranovská škola s kytarovým orchestrem, dámy s Dešova zazpívaly bravurně několik spirituálů, hrálo se na novodurové
trubky, bylo připraveno setkání s panem prezidentem – bohužel mu selhala GPS a dojel do jiné
Šumné, Ďáblice z Vranova roztančily sál a mažoretky z Petřína ukázaly své umění v jedné
formaci.
Pan hostinský Jarda Drtina opět ukázal své kulinářské umění a připravil pohoštění pro
všechny příchozí. Ruku k dílu přidaly i šumenské ženy, které donesly plné tácy koláčů, muffin
a štrůdlů. Za to jim samozřejmě patří velké díky.
Jestli je prvotní myšlenka otce Marka naplňována, toť otázka, na kterou si musí každý
odpovědět sám. Skutečnost je ale taková, že my se skvěle bavili, a to je myslím nejdůležitější.
Mgr. Lucie Stehlíková

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání dne 30. listopadu 2015
schválilo:
•
smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na výjezdy mimo územní obvod jednotky sboru
dobrovolných hasičů ve výši 5 348 Kč
•
smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 114, 645/26 a 668 s E.ON Distribuce, a.s.
•
plán inventur majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2015
•
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za likvidaci odpadů (poplatek
na rok 2016 ve výši 450 Kč)
•
zpracování projektové dokumentace „Zateplení a výměna oken KD“ firmou Stavební
a vodohospodářské projekce, ing. Roman Zvěřina, Znojmo a jeho cenovou nabídku
ve výši 60 000 Kč
•
odkoupení pozemků p.č. 166, 167 a 168/1 k.ú. Šumná za cenu 65 Kč/m2
•
přesun závazných ukazatelů rozpočtu ZŠ v rámci schváleného rozpočtu
•
rozpočtové opatření č. 9/2015
•
rozpočtové opatření č. 10/2015
3

vyřazení zmařených investic z r. 2003 a 2004
nákup materiálu a náhradních dílů, technických plynů a opravy techniky v majetku
obce u firmy Ausep s.r.o., Lesná 96
vzalo na vědomí:
•
informaci starosty o postupu projektových prací „Dům pro seniory“
•
informace o jednání na Krajském úřadě v Brně týkající se komunikace u nádraží ČD
•
informace o jednání na Krajském úřadě v Brně týkající se stanoviště zdravotnické
záchranné služby JMK na Šumné
•
•

Zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání dne 21. prosince 2015
schválilo:
•
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola, Šumná, okres Znojmo, ze dne 30. 9. 2009, kterým se mění čl. b) zřizovací
listiny - název organizace na „Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo,
příspěvková organizace“.
•
pravidla rozpočtového provizoria obce na rok 2016
•
strategický plán rozvoje obce Šumná a zpracování žádosti o dotaci z MMR na opravu
komunikace firmou Europroject dotace, Boskovice, za cenu 15 000 Kč bez DPH
•
návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Šumná dle přílohy a navržený způsob jeho
likvidace
•
přesun závazných ukazatelů rozpočtu ZŠ a MŠ Šumná v rámci schváleného rozpočtu
•
vyřazení majetku obce a navržený způsob jeho likvidace
•
rozpočtové opatření č. 11/2015
•
nabídku na malbu a nátěry sálu KD p. Jana Turka, Šumná 21 ve výši 18 965 Kč
•
vedení kroniky obce p. Lucií Stehlíkovou, odměna dle dohody o provedení práce
po předložení kroniky za uzavřený kalendářní rok ve výši 5 000 Kč
Zastupitelstvo obce na svém 1. zasedání zasedání dne 21. ledna 2016
schválilo:
•
zapojení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná do projektu Poskytování bezplatné
stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Jihomoravském
kraji
•
aktualizaci směrnice o cestovních náhradách na rok 2016 v souladu s vyhl. č. 385/2015
Sb.
•
odměny neuvolněných zastupitelů v souladu s nařízením vlády č. 352/2015 Sb. od 1.
2. 2016 místostarosta 9000 Kč, předseda finančního a kontrolního výboru 1000 Kč,
člen zastupitelstva 450 Kč
•
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene RD č. 49 s E.ON ČR
•
dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.
Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání zasedání dne 29. února 2016
schválilo:
•
rozpočet obce na rok 2016
•
zprávu o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2015.
•
umístění sídla Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Šumná, z.s., IČ
27025667 a Sportovního klubu při Základní škole Šumná, z.s., IČ 226 66117 na č.p.
Šumná 92
•
vzdání se předkupního práva na pozemek p.č. 528/13 k.ú. Šumná
4

vzalo na vědomí:
•
jednání s mediátorem ve věci soudního sporu s firmou Colas
•
výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2015
•
rozpočtový výhled na r. 2017 – 2018
•
zprávu o kontrole finančního výboru ze dne 11. 2. 2016 a kontrolního výboru ze dne
8. 2. 2016
neschválilo:
•
připojení obce ke kampani Vlajka pro Tibet
Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání zasedání dne 30. března 2016
schválilo:
•
účetní závěrku ZŠ a MŠ Šumná za rok 2015, výsledek provedené inventarizace
k 31. 12. 2015 a přidělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši
14 709,98 Kč do rezervního fondu organizace
•
návrh dodatku ke smlouvě o dodávce plynu s Armex Energy na období 2017-2018
•
zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení a rozhlas (oprava místní
komunikace) firmou Ing. Oldřich Diviš, Únanov, dle cenové nabídky ve výši 29 000 Kč
bez DPH
•
umístění sídla Českého svazu včelařů, o.s . IČ 7507427 na č.p. Šumná 149
•
poskytnutí dotace pro TJ Sokol Štítary na úhradu přepravy družstev žáků a dorostu
na utkání ve výši 40 000 Kč
•
poskytnutí dotace pro SRPŠ při ZŠ Šumná na činnost kroužků ve výši 15 000 Kč
•
rozpočtové opatření č. 1/2016
•
zpracování energetického posudku pro budovu KD Šumná firmou ENESA a.s., Praha
9 dle cenové nabídky ve výši 50 000 Kč bez DPH
•
zpracování žádosti o dotaci OPŽP na zateplení a výměnu oken budovy KD firmou
ENESA a.s., Praha 9 dle cenové nabídky ve výši 50 000 Kč bez DPH
vzalo na vědomí:
•
výsledek jednání s mediátorem ve věci sporu s firmou Colas
•
nabídku na výměnu svítidel veřejného osvětlení
Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání zasedání dne 25. dubna 2016
schválilo:
•
souhlas zřizovatele s navýšením povoleného počtu dětí v mateřské škole ZŠ a MŠ
Šumná
•
rozpočtové opatření č. 2/2016
•
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce a.s. na p.č.
429 a 430
•
záměr prodeje majetku – pozemek p.č. 286/24 k.ú. Šumná odděleného dle GP č.
88/2016 o výměře 132 m2, orná půda, za cenu 10 Kč/m2
vzalo na vědomí:
•
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 provedenou Krajským
úřadem JMK
•
příspěvek obce MAS Jemnicko, o.p.s. ve výši 10 Kč na obyvatele
•
informace k postupu jednání ve věci soudního sporu s firmou Colas s mediátorem
•
přijetí dotace MMR na opravu místní komunikace a pověřuje zpracováním výběrového
řízení na dodavatele a dozorování stavby firmu Čada - Corporation s.r.o., Znojmo
•
veřejně prospěšné práce na rok 2016
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V roce 2016 obec podala tyto žádosti o dotace:
 Oprava místní komunikace (nová zástavba za bývalou prodejnou Jednoty)

- z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
- dotace byla schválena ve výši 589 631 Kč
 Veřejné osvětlení místní komunikace (nová zástavba za bývalou prodejnou Jednoty)
- z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova
- dotace byla schválena ve výši 200 000 Kč
 Oprava hasičské zbrojnice a pořízení věcného vybavení pro jednotku SDH Šumná
- z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu JMK na požární techniku a věcné
prostředky jednotek sborů dobrovolných hasičů
- dotace byla schválena ve výši 250 000 Kč
 Řešení odpadů (pořízení odpadních nádob na plasty a bioodpad, kontejnerů a štěpkovače)
- z Operačního programu životní prostředí 2014-2020
- dotace byla schválena ve výši 569 069 Kč
 Multifunkční hřiště v areálu ZŠ
- z nadace ČEZ Oranžové hřiště
- o dotaci dosud nebylo rozhodnuto

Příprava žádostí:

 Rekonstrukce chodníků kolem hlavní silnice
- na základě nového projektu se vyřizují vyjádření a smlouvy o věcných břemenech
- žádost na Státní fond dopravní infrastruktury bude podána ihned po vypsání aktuální výzvy
 Rekonstrukce odborných učeben a dílen ZŠ
- je zpracovaný projekt na modernizaci odborných učeben fyziky a chemie, přípravny fyziky
a školní laboratoře chemie a dále nové dílny a přípravnu materiálu do dílen
- žádost o dotaci bude podána v průběhu rok 2016 po vyhlášení výzvy
 Zateplení a výměna oken KD a OÚ
- je schválený projekt a v současné době je žádost o dotaci ze SFŽP zpracovávána firmou
ENESA a.s., Praha 9
 Rekonstrukce budovy bývalého hotelu na domov pro seniory
- ve stávajícím projektu se dopracovávají nová technická řešení, bude se vyřizovat nové
stavební povolení, tak aby mohla být podána žádost o dotaci na výstavbu

Veřejněprospěšné práce

V letošním roce byla podána žádost o vytvoření 3 pracovních míst v rámci veřejněprospěšných prací v obci a poskytnutí příspěvku na tyto pracovní příležitosti dle projektu spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
Úřadem práce ČR bylo pro naši obec na rok 2016 schváleno vytvoření 2 pracovních míst
od května 2016 do října 2016. Přijatí pracovníci (p. Sochna a p. Rajčániová) se jako každý rok
budou podílet zejména na úklidu veřejných prostranství, údržbě obecního majetku a veřejné
zeleně.
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Schválený rozpočet obce na rok 2016
Kč Výdaje

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
těžba dřeva
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

1 600 000
70 000
190 000
1 750 000
3 300 000
163 400
635 000
26 000
275 000
12 000
300
1 200
1 000
200
632 000
47 200
170 000
5 000
43 200
163 900
1 000
1 400
3 600
82 700
238 600
41 800
85 600
4 000
129 500
4 000
40 000
2 000
1 000

těžba dřeva
pozemní komunikace
chodníky
silniční doprava IDS,zastávka
pitná voda
kanalizace
internet
ZŠ a MŠ
knihovna
místní rozhlas
ostatní sdělovací prostředky
kulturní dům
sbor pro občanské záležitosti
tělovýchovná činnost
využití volného času dětí a mládeže
ostatní zájmová činnost
zdravotní středisko
zdravotnická záchranná služba
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
inženýrské sítě
územní plán
komunální služby a územní rozvoj
svoz nebezpečných odpadů
svoz komunálních odpadů
svoz ostatních odpadů
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
dům pro seniory
ochrana obyvatelstva
požární ochrana
zastupitelstvo obce
činnost místní správy
finanční operace

dotace ze státního rozpočtu
dotace z ÚP prac. VPP

1 309 700
414 700

pojištění majetku
ost.fin.operace DPPO,DPH
ostatní rezervy (Colas)

Celkem příjmy

11 445 000

zapojení zůstatku účtů

10 410 000

CELKEM

21 855 000
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Kč
30 000
2 920 000
700 000
41 300
30 000
60 000
65 500
2 460 000
27 000
23 400
35 000
452 000
86 000
740 000
75 000
15 000
292 300
1 009 000
51 000
935 000
13 000
700 000
100 000
1 240 100
10 000
676 400
80 000
137 000
800 000
20 000
429 000
844 000
2 730 000
16 000
12 000
300 000
3 700 000

Celkem výdaje

21 855 000

CELKEM

21 855 000

Hospodaření obce za rok 2015
Obec Šumná v roce 2015 hospodařila podle schváleného rozpočtu, který byl tvořen příjmy ve výši 10 637 100 Kč, výdaji ve výši 14 832 500 Kč, financování ve výši 4 195 4000 Kč.
Úpravami rozpočtu rozpočtovými opatřeními během roku 2015 byl rozpočet příjmů navýšen
na 16 391 400 Kč, výdajů na 21 130 800 Kč a financování ve výši 4 739 400 Kč.
PŘÍJMY:
Celkové příjmy obce za rok 2015 činily 17 153 297 Kč, ve srovnání s rozpočtem byly plněny na 104,65 %.
1. Daňové příjmy: 9 018 703 Kč (ve srovnání s r. 2014 o 684 522 Kč vyšší)
- podíl výnosů daní ze státního rozpočtu 7 703 284 Kč (ve srovnání s r. 2014 vyšší o 262 143 Kč)
- místní poplatky a správní poplatky 1 315 419 Kč (ve srovnání s r. 2014 vyšší o 422 379 Kč).
2. Nedaňové příjmy 4 755 651 Kč (ve srovnání s r. 2014 byly o 3 768 363 Kč vyšší)
- 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.
Navýšení je způsobeno zrušením rozhodčího nálezu ve věci sporu s firmou Colas, kdy byla
obci vrácena uhrazená částka včetně úroků a nákladů exekuce ve výši 3 756 334 Kč.
3. Kapitálové příjmy: 2 200 Kč (v porovnání s r. 2014 jsou nižší o 91 800 Kč)
- prodej pozemku pod trafostanicí E.ON 2 200 Kč.
4. Dotace přijaté ve výši 3 376 743 Kč,
- dotace v rámci souhrnného finančního vztahu 1 298 200 Kč
- dotace Ministerstva kultury na opravu zvonice 100 000 Kč
- dotace JMK z PRV na opravu sociálního zařízení MŠ 200 000 Kč
- dotace Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 707 078 Kč
- dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 5 348 Kč
- dotace MŠMT pro ZŠ a MŠ program vzdělávání 892 801 Kč
- příspěvek obce H. Břečkov na provoz odloučeného pracoviště MŠ H. Břečkov 173 316 Kč.
VÝDAJE:
Celkové výdaje v roce 2015 činily 10 865 407 Kč,
běžné výdaje 10 112 210 Kč
kapitálové výdaje 753 197 Kč.
1. Běžné výdaje obce tvoří
- výdaje spojené s výkonem státní správy, matričního a stavebního úřadu
- výdaje spojené s péčí o vlastní majetek
- výdaje na zajištění provozu příspěvkové organizace zřízené obcí – ZŠ a MŠ
- závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření
- závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony
- další výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků
Ve srovnání s r. 2014 byly běžné výdaje obce za r. 2015 vyšší o 2 293 292 Kč.
2. Do kapitálových výdajů se v roce 2015 promítly tyto investiční akce:
- rozšíření prvků a oplocení dětského hřiště ve výši 109 772 Kč
- projektové práce na provedení rekonstrukce chodníků v obci ve výši 96 800 Kč
- přípravné projektové práce rekonstrukce domu pro seniory 4 500 Kč
- výstavba autobusové zastávky 68 672 Kč
- betonový plot v mateřské škole 30 521 Kč
- rekonstrukce elektroinstalace obecního úřadu 156 302 Kč
- přípravné projektové práce rekonstrukce odborných učeben základní školy 69 000 Kč
- nákup pozemků 217 630 Kč.
Ve srovnání s r. 2014 byly kapitálové výdaje obce vyšší o 68 930 Kč.
FINANCOVÁNÍ:
Do rozpočtu obce byl zapojen zůstatek finančních prostředků na běžném účtu ve výši 5 499 400 Kč.
Obec v roce 2015 splácela úvěr poskytnutý na úhradu závazku dle výsledku rozhodčího řízení
ve věci sporu s firmou Colas ve výši 760 000 Kč, úvěr byl k 31. 12. 2015 splacen.
Za OÚ Miroslava Dvořáková
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TERMÍNY SVOZU ODPADŮ v obci Šumná - rok 2016
Nebezpečný odpad
28. 5. 2016 (sobota)
8.45 hod. - 9.15 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 osobní, 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
29. 5. 2016 ( neděle )
sběrné místo za kulturním domem

Velkoobjemový odpad
od 3. 6. 2016 (pátek) od 7.00 hod. do 5. 6. 2016 (neděle)
sběrné místo za kulturním domem
- bude přistaven kontejner
Zde můžete odložit vše, co nepatří do kontejnerů na tříděný odpad, do popelnic na směsný
komunální odpad, do železného odpadu a co není nebezpečným odpadem – nábytek, matrace,
koberce, linolea, textilie, boty, WC, umyvadla, plastové vany apod., vše předem upravené tak,
aby mělo co nejmenší objem.

Biologický odpad
odpad lze umístit do velkoobjemového kontejneru
za kulturním domem v období březen – říjen 2016



Jak správně třídit biologický odpad?
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad nebo kuchyní.
Do kontejneru nepatří:
• podestýlka od drobných domácích zvířat
• pleny
• pytlíky z vysavače
• oharky z cigaret
• uhelný popel
• smetky z ulice
• zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
• oleje
• kosti		

Do kontejneru patří:
• 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
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Buďme ohleduplní
Co odpovědět občance naší obce na dotaz, proč ještě není hotové oplocení dětského hřiště
u bytovek? Nejlépe pravdu. Na oplocení se pracuje, část už je natřená a v brzké době bude instalováno. Ano, mělo či mohlo být již dávno hotové, nakonec, tak to bylo i v plánu. Jenže někdy
se věci z objektivních příčin zpozdí.
Co je důvodem pro oplocení hřiště? Naši spoluobčané, kteří nerespektují základní pravidla
společnosti - svým chováním a jednáním neomezovat ostatní spoluobčany, neškodit svému
okolí, chovat se šetrně k přírodě a dodržovat základní pravidla hygieny. Ještě nevíte o čem je
zde řeč? O „pejskařích“. O lidech, kteří vlastní psa. Buď proto, že k chalupě prostě pes patří,
dětem pro radost, nebo proto, že jim pejsek dělá milou společnost. O roli psa v životě lidském
tady nechci diskutovat, bezesporu pes k člověku už od pradávna patří. Jen se čím dál častěji
přesouvají ze dvorků a zahrad do našich domácností, do bytů a pak je nutné jejich každodenní
venčení. Jsou mezi námi tací, pro které je pejsek vším, kteří by za své miláčky dýchali, bez
ohledu na počasí vstávají časně ráno, aby je vyvenčili a dopřáli jim volnost, prostor, trochu svobody. Často však zapomínají, že tato svoboda má své meze. Že svoboda jednoho, ani ta psí,
nesmí narušovat svobodu toho druhého. A to se bohužel děje.
Jak je možné, že jsou lidé ochotni si pořídit často za docela velké peníze štěňátko, starat
se o něj, kupovat mu drahé granule a laskominy, dopřát mu ne zrovna lacinou veterinární péči,
prostě s láskou o pejska pečovat jako o dalšího člena rodiny, ale už nejsou ochotni uklízet
po něm na veřejnosti psí exkrementy. Jak je možné, že jsou veřejné plochy, místa, kde si hrají
děti posety těmito většími či menšími „dárečky“? Proč jsou majitelé psů tak bezohlední k okolí?
Vyřeší to vůbec plot? Plot, který byl donedávna symbolem nesvobody. Ploty, které byly borceny, abychom se otevřeli světu teď stavíme, abychom zabránili lidské bezohlednosti či lhostejnosti. Oplotíme dětské hřiště, aby si mohly děti hrát a třeba se válet v trávě aniž by se vyváleli
v psím odpadu. Nakoupíme odpadkové koše a papírové sáčky abychom majitelům venčících
psů naznačili, že tyto odpady na ulici nepatří, zaplatíme to z veřejných prostředků a budeme
doufat, že to majitelé pochopí a začnou používat. A co když se stejně najdou lidé, kterým je
to jedno a jejich psi budou dál znečisťovat veřejné plochy? Oplotíme také je? Vyčleníme je ze
společnosti slušných lidí?
Pomůže tohle všechno k tomu, aby se lidé zamysleli nad svých konáním, aby mysleli také
na druhé a ne jen na sebe? Dojde jim, že tak jak se chováme ke svému okolí, tak se ono bude
chovat k nám? Příliš otázek a tak málo odpovědí. Nevím, zda vůbec lze odpovědi najít. Nezbude než doufat, že když má člověk rád pejska, má snad také rád děti a lidi vůbec, a až si zase
vyjde s pejskem na procházku, postará se, aby po něm nezůstaly nehezké a nevoňavé stopy.
Není přece příliš žádat ohleduplnost. Tato vlastnost by nám lidem měla být vlastní v každém
našem konání a jednání.
Ing. Dáša Cihlářová

Zprávičky z 1. stupně ZŠ
Plavání
I tento rok proběhla výuka plavání. V deseti lekcích se neplavci stali plavci a plavci se zdokonalili. Výuka byla obohacena vodní diskotékou, vodním aerobikem, hrami družstev a závody.
Naši závodníci měli tak dobrý čas, že byli nominováni na „ Cenu města Znojma“ v plavání.
Zkusili si i záchranu tonoucího. Je dobře, že se plavání stalo součástí běžné výuky. Už teď se
těšíme na příští rok.

•
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Lyžařský výcvik
Dnes vyhlašujeme bojovou hru
Po stopách Yettiho, tak znělo ranní
heslo. Víte, jak je těžké najít Yettiho na svahu? To nemůžete vědět,
to se musí zažít!!! I když byla zima
letos hodně mírná, nám počasí přálo. Třetí týden v lednu jsme vyrazili
do hor. Tentokrát s námi jeli i dva
prvňáci a zvládli to na jedničku. Co
se dělá celý týden na horách? Lyžujeme, lyžujeme, pak odpočíváme
a zase lyžujeme. Ale děláme to tak, aby nás to bavilo. Ve dvojici, bez hůlek, s otočkou, ve dřepu, zažijeme i sněhovou bitvu a někteří si zkusí i skokánek.
Prostě si všech těch aktivit a radovánek užíváme, a o to nám jde nejvíce. A že se při tom
i něco naučíme, to je přeci samozřejmé .
•
Florbal
Stále oblíbený kroužek pro kluky i holky. Zúčastnili jsme se tří soutěží, které proběhly
ve Znojmě. Konkurence je veliká, např. ZŠ Mládeže, ZŠ Slovenská a další. Přesto se nám podařilo vybojovat 3. místo. Kluci jsou skutečně šikovní. Máme i turnaje škol, do nichž se zapojují
Pavlice, Blížkovice i Vranov nad Dyjí. Takže trénujeme, hrajeme a máme radost z úspěchů.
Díky patří i rodičům, kteří s námi jezdí.
Co říci závěrem, snad jen, že mne i mého syna, coby trenéry, těší zájem všech členů kroužku o sport, jejich nadšení. To je pro nás největší odměna.
Mgr. Hana Slabá
•
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Ve škole se pořád něco děje


Výchova ke zdravému životnímu stylu

Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo, příspěvková organizace je již několik
let zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a Mléko do škol“. V rámci projektu „Ovoce do škol“ mají
žáci možnost seznámit se s méně známými až exotickými druhy ovoce a zeleniny. Do školy byly
objednány tzv. ochutnávkové koše obsahující ovoce a zeleninu. Nejprve si děti měly možnost
všechny došlé druhy prohlédnout na minivýstavě. Potom paní učitelky umyly, oloupaly a nakrájely
všechno ovoce a zeleninu tak, aby si žáci mohli podle libosti ochutnávat. Doufáme, že snad tyto
malé krůčky přivedou děti k tomu, aby ještě více vyhledávaly zdravou výživu.
Tak dobrou chuť!



Oblastní kolo dopravní soutěže ve Znojmě

Škola v Šumné seznamuje žáky s chováním na silnici pomocí dopravních soutěží. Žáci
se učí dopravní předpisy, učí se poskytnout první pomoc a trénují bezpečné ovládání jízdního
kola. Ti žáci, kteří ve školní soutěži obstojí nejlépe, se pak mohou zúčastnit oblastního kola
dopravní soutěže, která se koná každoročně ve Znojmě.
V tomto školním roce proběhlo oblastní kolo v úterý 10. 5. 2016. Školu reprezentovala dvě
družstva žáků. Družstvo mladších žáků ve složení Ondřej Prodělal, Bára Neubauerová, Matěj
Slabý a Tina Nováková. Žáci Natálie Sigmundová, René Jelínek, Pavlína Rozsypalová a Martin
Kortiš tvořili družstvo starších žáků. V silné konkurenci dalších osmi škol z okresu Znojmo, kdy
mezi některými zúčastněnými družstvy byly jen minimální bodové rozdíly, se obě naše družstva umístila na krásném třetím místě. Blahopřejeme k úspěchu a také děkujeme za přípravu
na soutěž jak žákům, tak panu Mgr. Petru Sklenářovi, který se dopravní výchově dlouhodobě
věnuje.


Živá příroda ve škole

Již několik let spolupracuje naše škola se stanicí dravců a sov jménem Ikaros. Pan Miroslav
Hořák se svou ženou přijíždějí do škol s různými druhy savců, ptáků, plazů a hmyzu. Vypravují
dětem, jak tato zvířata žijí, odkud pocházejí. Z jejich vyprávění je cítit, jak moc mají rádi přírodu
a život v ní. Tentokrát k nám přijeli manželé Hořákovi s živočichy nám všem známými, ale také
se zvířaty exotickými. Všechna se ale setkala s obdivem a zájmem všech žáků. U některých
dětí možná probudila touhu poznávat a starat se o nějakého živočicha. Těšíme se na další
setkání s živou přírodou.
Mgr. Pavel Kučera
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Mladí lidé v Evropských lesích (YPEF)
Třetím rokem se opět vybraní žáci z naší školy zúčastnili místního kola celoevropské
soutěže zaměřené na lesnictví, myslivost a ochranu přírody. Poměrně úspěšně zvládly
připravený test a „poznávačku“ rostlin, dřevin, přírodnin a nerostů. Zástupci naší školy
do dalšího kola nepostoupili, ale svými znalostmi se zařadili mezi ty lepší týmy, které se
soutěže zúčastnily.
Mgr. Lucie Stehlíková

Exkurze v NP Podyjí
Když nám někdy rozvodné služby odpojí elektrickou energii, tak většina z nás je mírně řečeno rozčarována. Protože si náhle uvědomíme, jak moc jsme v dnešní době na elektřině závislí.
Někdy má ale takové odpojení od elektřiny i dobrý konec.
Když tedy do školy v Šumné dorazila zpráva, že 20. 4. 2016 bude odstávka elektrické
energie, naplánovali jsme na tento den exkurzi do nám blízkého Národního parku Podyjí. Autobusem, do kterého nastoupil celý první stupeň, jsme dojeli do Čížova. V budově, patřící správě
NP Podyjí, jsme ohlásili svůj příchod a vyrazili směrem k vyhlídce nad Hardeggem, zvané také
Hardegger warte.
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Počasí bylo správně aprílové, poprchávalo, ale my jsme byli vybaveni pláštěnkami a dobrou
náladou, kterou nám nemohlo nic pokazit. Všechno kolem bylo svěží, zelené a krásně se dýchalo. Cesta k vyhlídce nám uběhla rychle. Pokochali jsme se pohledem na městečko Hardegg
v Dolních Rakousích, ujedli něco málo ze svých potravinových zásob a zase rychle nazpět
do Čížova. Tam už na nás čekali průvodci z NP Podyjí, kteří nám povídali o národních parcích
v naší zemi a o přírodě vůbec. Také jsme se dozvěděli důležitou informaci o tom, že Národní
park Podyjí slaví v tomto roce dvacáté páté narozeniny.
Přejeme tedy Podyjí hodně zdaru do další pětadvacítky.
Mgr. Pavel Kučera

Vánoce se školou
Rok co rok prožíváme advent. Pro většinu z nás je tento předvánoční čas nejhezčím obdobím v roce. Samozřejmě tou nejlepší tečkou jsou Vánoce. Pravidelně každým rokem ZŠ a MŠ
Šumná připravuje pro své spoluobčany, přátele školy a hlavně děti pár tradičních akcí.
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Ještě před první adventní nedělí se ve škole pletou adventní věnce. Schází se zde všechny
věkové kategorie. Pro všechny, kteří si přijdou vyrobit adventní věnec nebo nějakou vánoční
dekoraci je kromě chvojek a odborné pomoci připraveno i malé občerstvení.
Jakmile adventní věnec provoní naši domácnost, klepe na dveře mikulášská družina. A aby
Mikuláše nebolely nohy, anděl si neušpinil křídla a čert si neobrousil kopyto, připravily děti ze
školy společně s pedagogy setkání pro všechny spoluobčany pod šumenským vánočním stromem u kostela Sv. Ducha. Nejprve děti pod vedením paní učitelky Trojanové zazpívaly několik
vánočních koled a písní a zahrály na flétničky. Poté se všichni příchozí mohli zahřát čajem nebo
výborným vyhlášeným svařáčkem a pro každého byl připravený vánoční perníček, který byl
opět vlastnoručně vyroben a upečen žáky naší školy.

A pak to vypuklo. Přišel Mikuláš se svou družinou. Pro každé dítko, které přišlo za Mikulášem, byla připravena čokoládička, perníček nebo jiná oblíbená laskomina. Andělé a čerti se
všemi ochotně pózovali před objektivy fotoaparátů.
Vánoce se přiblížily mílovými kroky, a aby se zvolnilo tempo v tom předvánočním shonu,
sešli se v kulturáku poslední čtvrtek před štědrým dnem všichni, kdo se chtěli pokochat vystoupením dětiček z mateřinky a z prvního stupně.
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Zazněly verše provoněné cukrovím a vanilkou, slyšely jsme z dálky zvonit rolničky, sněhuláci zatančili za rytmu padajících vloček a Dvanáct měsíčků zrekapitulovalo celý rok.
Opět nám ten advent utekl ani nevíme jak, Ježíšek dárky roznosil a my se snažíme dostát
svým novoročním přáním a předsevzetím v letošním roce 2016.
Mgr. Lucie Stehlíková

Reprezentační ples
V měsíci únoru, přesně 12. 2. 2016 proběhl další úspěšný reprezentační ples Obce Šumná, Základní školy a Mateřské školy, Šumná a SRPŠ při základní škole. Od osmi hodin večer
se začal plnit kulturní sál v Šumné tancechtivými dvojicemi. Těm až do brzkých ranních hodin
hrála léty osvědčená skupina Klaxon a taneční kroky jim předvedla Taneční country skupina Zuzana ze Znojma. Tanec, bohatá tombola a plný žaludek vynikajícího guláše, za který
vděčíme paní Ficencové a panu Mgr. Petru Sklenářovi, podpořil výtečnou náladu u všech
plesových hostů.
Finanční výtěžek z plesu činící zhruba 18.000 Kč byl převeden na účet SRPŠ při základní
škole. Děkujeme touto cestou všem hostům za účast, sponzorům za peněžité i hmotné dary
do tomboly a pořadatelům za jejich práci, kterou odvedli pro zdar celé akce.
Za pořadatele  Mgr. Pavel Kučera

Karnevalová veselice
Také letos se sešly nejrůznější bytosti přirozené i nadpřirozené při velké karnevalové veselici, která byla připravena pod záštitou ZŠ a MŠ Šumná a OÚ Šumná.
Velkou show zahájil průvod masek pod vedením Dr. Skupiny, která byla připravena vždy
poskytnout první pomoc. DJ Kuba ladil ze svého PC aparátu melodie, které nenechaly nikoho
v klidu sedět a sváděly k nejrůznějším tanečním kreacím. Žáci ze školního parlamentu měli
připravené soutěže pro malé i velké a manželé Podsedníkovi opět zaparkovali svůj karavan se
zmrzlinou a cukrovou vatou u vchodu, aby si mlsní jazýčkové přišli na své.
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Opět byla připravena bohatá tombola a letošní hlavní cenou byl velký sedací vak. I když
na vaku si teď hoví malá Verunka, ostatní nemuseli být smutní, protože téměř každý vyhrál
nějakou tu cenu ať z velké nebo z malé tomboly.
Mgr. L. Stehlíková

Jednodenní exkurze do Prahy
Dne 29. dubna 2016 zavítalo 42 chlapců a dívek II.st upně do našeho hlavního města Prahy, aby navštívili ojedinělou výstavu TITANIC, která se konala v prostorách výstaviště Praha
– Letňany. Na návštěvníky dýchla všudypřítomná atmosféra tehdejší doby, umocněna silnými
prožitky při zhlédnutí celé expozice s více než 2000 artefakty, které se podařilo vědeckému
americkému týmu vylovit ze dna Atlantiku v 90-tých letech minulého století, a které na něm
spočívaly v hloubce 4 km od doby svého potopení v roce 1912.
V projekčním sále jsme měli možnost „ zúčastnit se“ slavnostního okamžiku, kdy se nepotopitelný Titanic vydal na svoji první zaoceánskou plavbu z Anglie do New Yorku.
Na výstavišti jsme měli pocit osobní účasti plavby, neboť v jeho prostorách jsme procházeli
luxusními chodbami a kajutami I. třídy, navštívili jsme tamní kavárnu a tělocvičnu, stejně tak
jako honosnou jídelnu pro pasažéry I. třídy nebo jsme stanuli na přídi mohutného Titanicu tak,
jak známe dojemný záběr z filmové verze v podání herců Leonarda Di Capria a Kate Winslet. Nezapomenutelným zážitkem pro každého z nás byla možnost prohlédnout si expozice
osobních předmětů jednotlivých cestujících – např.zlaté dámské hodinky, šperky, vykládané
kabelky, kožená zavazadla, obuv, flakony s parfémy, brýle, šaty aj., stejně tak jako technické
prvky tohoto ohromného kolosu. K vidění byl mimo jiné lodní šroub, dalekohledy, ozdobné mosazné svícny a lustry, kování, nádobí apod. Velice nás zaujala jídelní souprava v provedení bílé
a modré keramiky, která byla na zakázku vyrobena v roce 1911 u nás ve Znojmě speciálně pro
tuto první zaoceánskou plavbu a jejíž servis se zachoval na dně oceánu téměř v kompletním
nepoškozeném stavu.
Z Letňan jsme odpoledne směřovali do centra Prahy. Zde jsme trávili odpočinkový čas
v největším obchodním centru Prahy – v Palladiu – mnozí z nás zavítali na nákupy, jiní se
občerstvili dobrým jídlem, ale všichni jsme si hlavně odpočinuli, neboť nás čekal ještě finiš exkurze. V 18:00 hod. se v zaplněném hledišti Divadla Hybernia zvedla opona a my byli účastníky
představení muzikálu Sibyla. Tento zážitek v nás zanechal hluboký dojem už proto, že jsme slyšeli naživo zpívat zpěváka Daniela Hůlku v roli krále Šalamouna. Herecké obsazení muzikálu
tvořil kádr výborných zpěváků, např. Ilona Czáková, Hana Křížková, Jiří Zonyga aj.
Po ukončení představení jsme se vydali na cestu do svých domovů. I když byla značně
pozdní doba, v níž jsme se vraceli domů, nevnímal nikdo z nás únavu, protože zážitky z tohoto
dne byly mnohem silnější a působivější než pocit potřeby spánku a příjemného snění.
Mgr. V. Smékalová
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S tátou na rybách
V neděli jsem jel s tátou na ryby. Když jsme přijeli k rybníku, našli jsme si každý své místo.
A pak jsme začali chytat ryby. Když jsem se šel napít, háček se mi zachytil do tkaničky. Táta se
ho snažil vytáhnout, ale ulomil ho. Musel mi navázat nový. Při nahazování se mi prut zachytil
o větev. Táta měl zase práci.
Potom
táta
líčil
na kapry a já jsem lezl
na kámen u břehu. Najednou jsem žbluňknul
do vody a měl jsem mokré nohavice. Táta jen
vzdychl: „Kristova noho,
kluku“.
Domů jsme se vraceli bez ryb.

text a kresba
David Molík
(5. ročník)

Šumenské srdce ovládlo vítězně parlament
Druhého ročníku celostátní soutěže pod názvem „SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ“, jejímiž
vyhlašovateli byly společnosti ANTECOM, OPTYS a Studio YPSILON a nad níž záštitu opět
převzal předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, se naše škola opět zúčastnila.
Pro tento ročník soutěže vytvořili žáci VI. třídy společně se svými kamarády z V. třídy školní
družiny pod vedením výtvarnice paní učitelky Mgr. Vladislavy Smékalové tentokrát rozměrnou
papírovou koláž, jejímž prostřednictvím chtěli vyjádřit svůj postoj k současné době a sdělit jej
pomocí právě této 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 naše výtvarná práce otevře lidem nejen oči, ale především jejich s r d c e.
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 r o z d á v á, jeho ruce již jenom mohou něco d á v a t.
Vědecký pokrok dokáže v dnešní době, zvláště v lékařství, zcela vyléčit mnohá onemocnění. Jsou však věci, které ale 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.
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Z tohoto důvodu je proto kolem nás tolik lidské bídy, smutku, bezpráví, zoufalství a hořkosti.
Proto i v době XXI. století jsou zažehávány člověkem na různých místech naší krásné modré
planety nesmyslné války. Opět, jak již v historii nesčíselněkrát, umírají nevinní a bezbranní lidé,
děti ztrácejí rodiče, své dětství i své sny.
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“ a svým humánním jednáním a chováním jasně sdělit: „Jsme tu pro Tebe, ČLOVĚČE,
rozhlédni se kolem sebe a zastav se na chvíli ve svém spěchu.“
Naše srdce jsme proto darovali všem takovýmto lidem,
kteří naši pomoc a lásku potřebují. V hlasovací internetové soutěži jsme svojí prací
oslovili neskutečný počet sympatizantů – získali jsme celkem 10 875 hlasů a tím jsme
si v téměř tříměsíčním hlasovacím klání po zásluze vybojovali vítězné 1. místo. Hlasy
k nám přicházely nejen z naší
republiky, ale i z dalekých
zemí, např. z Austrálie, Japonska, USA, Turecka, z ostrova
Tenerife, stejně jako ze sousedního Německa, Rakouska,
Polska a dalších zemí.
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Dne 25. dubna 2016 byl tak náš tvůrčí tým přijat předsedou Poslanecké sněmovny PČR Janem Hamáčkem a za přítomnosti dalších poslanců, vyhlašovatelů soutěže i oblíbených herců
Studia Ypsilon v čele s jeho ředitelem Janem Schmidem jsme usedli v poslaneckých lavicích,
abychom společně s ostatními výherci v soutěži převzali z jejich rukou výhru.
Naše soutěžní práce 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, ZŠ a MŠ Šumná

KDYŽ NEJDE …
Elektrická energie, elektrický proud … Kdo z nás si v současné moderní době bez těchto
vymožeností dokáže představit normální život? Asi nikdo.
Ale stává se, že najednou nejde. I na sklonku dubna byla po tři
dny plánována odstávka elektrického proudu z důvodu výměny
sloupů elektrického vedení. No jo,
ale co se školáky? Světla nesvítí,
počítače nejdou. Aby se zmírnilo
utrpení školních dětí a škola pro ně
byla hrou, tak se na dva dny této
plánované odstávky naplánovaly
dvě vycházky do okolní přírody.
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Jeden den se putovalo na zříceninu hradu Šimperk, kde tajemný loupeživý rytíř kdysi dávno zakopal svůj uloupený poklad. Cílem této vycházky, byl pokus o nalezení tohoto pokladu.
Mise byla úspěšná a poklad byl objeven a pozřen. Zdali se jednalo o ten správný poklad, to je
ve hvězdách.
Další den plánované odstávky se jelo a po té šlo na vyhlídku nad Hardeggem. I když drobně
pršelo, tak nám nic nezkazilo náladu a vše jsme zdárně zvládli. Odměnou nám byla na sídle
národního parku Podyjí přednáška o národních parcích na území ČR. Ve finále nám vůbec
nevadilo, že elektřina nešla.
Mgr. Lucie Stehlíková

Dyslektická olympiáda
V úterý 17. 5. 2016 se pět žáků ZŠ a MŠ Šumná poprvé zúčastnilo VIII. ročníku dyslektické olympiády, kterou pořádá ZŠ a MŠ v Blížkovicích. Žáci, kteří pravidelně ve škole navštěvují dyslektický kroužek, vytvořili pětičlenné družstvo a jeli reprezentovat naši školu.
Po úvodním nástupu čekalo
na asi 120 soutěžících z různých škol Znojemska 15 stanovišť. Na nich žáci plnili různé
úkoly z českého jazyka, angličtiny, matematiky, přírodovědy,
zdravovědy a dopravní výchovy.
Také si vyzkoušeli svou zručnost při lanových a pohybových
aktivitách, házení kroužků na cíl
a střelbě ze vzduchovky. Děti
se na této specifické olympiádě
setkaly se zástupci spolupracujících institucí, jako např. Lesy
ČR, Policie ČR a Národní park
Podyjí. Na některých stanovištích získali naši žáci plný počet
bodů. Naopak některé úkoly
byly náročnější, např. poznávání přírodnin či střelba vzduchovkou, a tak se nasbíralo bodů
méně. I přes poměrně chladné
počasí si děti olympiádu užily.
Pořadatelé navíc připravili všem
účastníkům dobrou svačinku
a teplý čaj.
Když se šumenští olympionici sešli ráno k odjezdu, dodávali si odvahu heslem: Není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se! Po skončení olympiády a vyhlášení výsledků odcházelo
družstvo směrem na vlak s krásným 8. místem! – navíc s medailemi, odměnami, pozornostmi a sladkostmi. Už teď se jistě mnozí těší na další ročník a soutěžní klání na dyslektické
olympiádě!
Jitka Šebková
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Ze Sportovního klubu
Co jsme podnikli?
•

28. 12. 2015

vánoční vycházka k přehradě

•

1. leden		

novoroční vycházka k Šimperáku

•

28. 1 – 31. 1.

lyžovačka v Karlově pod Pradědem

•

8. květen

cyklovýlet
A co plánujeme?
•

28. září		

Václavský cyklovýlet

•

17. listopad

11. ročník turistické vycházky

•

prosinec		

Čaj o páté

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

Vánoční a novoroční vycházka

Letošní zima opět nebyla zimou, co známe z dob dřívějších, z dob našeho dětství, kdy
Martin přijel na bílém koni a sněhová peřina zakryla vše kolem na řadu týdnů. Děti si užívaly
bruslení, sáňkování i koulovačky, všech těch zimních radovánek, sněhuláci byli všude kolem,
všem mrzly nosy a tváře, řidiči nadávali na cestáře, že včas neprohrnuli, silnice nebyly rozsolené a kam oko pohlédlo bylo krásně bílo a čisto. Že je to pohádka? Z dnešního pohledu určitě.
Zima už řadu let nevytáhla všechny svoje trumfy, a když přece jen, tak jen na velice krátký čas,
aby pak zase vše vrátila do starých kolejí.
Takže když o vánočních svátcích sluníčko zvesela hřálo, nebylo to nic neobvyklého. Místo lyží jsme tedy o vánočních svátcích nazuli pohorky, do batůžku zabalili vzorky vánočního
cukroví, špekáček, pití a vydali jsme se směrem na přehradu, do starého lomu, abychom tam
rozdělali oheň, opekli špekáčky a zcela netradičně prožili společně jeden z vánočních svátků.
Bylo to opravdu příjemné zpestření vánočních dnů.
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Po vydatné svačince
jsme se vydali zpět po stopách starých kolejí, které
kdysi vedly ze Šumenského
nádraží až k přehradě. Cesta lesem nám pěkně plynula, užívali jsme si slunného
dne, a protože nám zbývala
spousta času, vydali jsme
se do Štítar na malé občerstvení do hospody U Pavelců. Domů jsme došli
až téměř za tmy, příjemně
unaveni vánoční túrou, ale
spokojeni z příjemně stráveného času. Vánoční špekáček prostě nemá chybu!!!
Takže nebylo od věci, že
jsme si procházku na Nový
rok zopakovali. Tentokrát
nás cesta vedla k Šimperáku. Bylo příjemné si po silvestrovské noci vyčistit
hlavu, nadýchat se čerstvého lesního vzduchu, pobýt s milými lidmi a popřát
si vzájemně hodně zdraví
a štěstí. Tak by to asi mělo
být, aby se lidé scházeli,
aby si povídali, aby se spolu smáli. O tom přece tyto
krásné svátky jsou. O radosti, pohodě a vzájemném
naslouchání a porozumění.
•

Na lyže do Karlova

Zcela ve smyslu známého přísloví „Když nepřijde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi“ se každoročně vypravujeme s početnou skupinou lidiček do hor, za sněhem, abychom
ověřili svoje umění či neumění lyžovat. Letošní výprava do Karlova pod Pradědem v Jeseníkách byla nejpočetnější za dobu, kdy takto společně vyrážíme do hor. Bylo nás celkem
65, z toho 42 dospělých 17 dětí od šesti do osmnácti let, šest dětí do šesti let. Nejstaršímu
členovi výpravy bylo 67 let a nejmladšímu účastníkovi 18 měsíců. Tak to je docela slušné
rozpětí viďte. Je ale příjemné zjištění, že lidé se dokážou společně bavit napříč generacemi,
bez ohledu na věk.
Jak už jsem výše zmínila, paní Zima si dávala na čas a svoje zásoby sněhu nadělovala
jako šafránu. Snad můžeme říct, že jsme měli trošku štěstí, pár dnů sníh vydržel, pršelo jen
jedno odpoledne a dokonce vylezlo i sluníčko. Lyží jsme si tedy užili, společného času rovněž.
A navzdory skutečnosti, že některé z nás už na horách či krátce po návratu skolila chřipečka,
vzpomínáme na ty dny jen dobře. Teď je před námi léto, čas prázdnin a do zimy je daleko. Necháme se tedy překvapit, co přinese příště.
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•

Výlet na Nový Hrádek u Lukova

První květnová neděle byla ve znamení svátku všech maminek, ale rovněž oslav dne osvobození naší vlasti. I letos jsme tento státní svátek strávili na kolách. Nebylo nás mnoho, ale
tradici jsme dodrželi. Cílem výletu byl Nový Hrádek u Lukova. Malebná zřícenina starého a nového hradu v samotném srdci Národního parku Podyjí.
Počasí nám přálo, trošku foukal vítr,
ale cesta vedla lesem a tam bylo příjemně.
Vzduch krásně voněl jarem, sluníčko svítilo,
bylo příjemné šlápnout do pedálů.
Cíl byl jasný, překážky téměř žádné, snad
jen pár nepatrných stoupání. Ovšem není nic
pěknějšího než se po vydatném stoupání rozjet z kopce dolů. Cesta příjemně ubíhala, my
si užívali svátečního dne a než jsme se nadáli, čekala nás v Lukově příjemná „zahrádka“
s občerstvením.
Po krátkém osvěžení jsme pokračovali k hradu. Na hradní paní (průvodkyni) jsme museli
chvíli počkat, než se nás ujala. Výklad z historie hradu byl opravdu poutavý a jeho vyhlídky
naprosto úchvatné. Pohled dolů na meandrující Dyji je překrásný. Je to nádherný kousek čisté
přírody, umně schovaný v hlubokém lese, dostupný jen pěšky či na kole. Své čtyřkolé miláčky
musí návštěvníci zanechat daleko v polích. Zřícenina hradu je tak ponořena do klidu, jenž je
narušován jen křikem ptáků a štěbetáním návštěvníků. Tohle místo určitě stojí za to navštívit
a rozhodně ne jen jednou. S ročním obdobím se mění a je pokaždé jinak krásné, jinak barevné.
Moc se těším na jeho podzimní podobu.
Ing. Dáša Cihlářová
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Z farnosti
Šumenská kaplička
a svatý Antonín
Společnou radostí v Šumné je i to, že se podařilo opravit zvoničku. Díky všem, kteří se o to
zasloužili. Právě tato zvonička byla donedávna, dokud nebyl postaven kostel sv. Ducha místem,
které jako zvednutý ukazováček připomínalo to, že máme ve všem svém konání i myšlení pamatovat na Boha. Pravidelně se zde zvonívalo a zvonívá, když je někdo povolán z pozemského života do věčnosti. A také se u kapličky vždy pozastavuje pohřební průvod, který směřuje na hřbitov.
Byl jsem požádán, abych se podílel na zhodnocení dosavadního inventáře kapličky a rozhodl, co má být zachováno. V kapličce bylo několik sádrových sošek především Panny Marie
lurdské a několik obrazů, které už dávno byly za zenitem. Všechno to byly jen obrazy nemalované, ale tištěné. Tak jak mám zkušenost i z jiných míst, mladí, kteří už nemají tolik náboženské
cítění po úmrtí dědečka a babičky, neměli to srdce, aby sošku nebo obraz vyhodili, a tak je
přinášejí na faru v domnění, že ještě poslouží. A protože na Šumné není fara, tak se takovýto
sklad sošek a obrazů realizoval ve zvoničce. Vše bylo v takovém stavu, že by si to asi už žádný
do své domácnosti nedal.
Rozhodl jsem, že jsme nechali zrestaurovat dvě sádrové asi metrové sochy Panny Marie
a sv. Antonína paduánského. I když sošek panenky Marie bylo několik, ostatní do kapličky
vracet nebudeme, hned ze dvou důvodů; protože je doporučeno, aby v každém kostele či kapli
bylo jen jedno znázornění daného světce (čehož se mnohé kostely nedrží) a navíc přítomné
sošky byly všechny už v nevalném stavu a potřebovaly by zásah restaurátorské ruky. Pokud
by však někdo ze Šumné měl zájem si takovouto zhruba třiceticentimetrovou sošku umístit ze
zbožnosti do výklenku na svém domě, rád budu nápomocen. Vidíme to tak v rakouských obcích, ale častěji i v našem moravském prostředí.
Přemýšlel jsem nad tím, proč zrovna v kapli na Šumné je i větší socha sv. Antonína ( u Panny Marie lurdské to bylo jasné hned – je mimořádně populární a Panna Maria lurdská pomáhá
nemocným, proto mnozí toužili mít i její sošku).
Svatý Antonín žil zhruba v první polovině 13. století a patří mezi vůbec nejoblíbenější svaté,
dosud jej žádný jiný světec nepřekonal např. v tom, že Antonín byl svatořečen hned rok po své
smrti. Bývá s úspěchem vzýván, když se něco hledá. Když se něco ztratí, říká se: „pomodli se
ke sv. Antoníčkovi“…a ono to funguje. Sám jsem si to v životě již vícekrát ověřil a mnozí mi
vyprávěli podobná svědectví o účinnosti modlitby ke sv. Antonínovi.
Vzpomínám si na to jedno až dojemné svědectví, jistého muži ze Štítar, který sám sebe
nepovažuje za příliš zbožného, zvláště ne v naší oblasti, do kostela rád zajde, jen když je mimo
naší oblast u svých příbuzných…Stalo se mu, že jednu velmi důležitou věc ztratil, spíše zapomněl na určitém místě, ale vůbec si nebyl jistý. Když došel domů a zjistil, že tuto věc nemá,
úplně to na něj dolehlo, ale na dané místo se mohl vrátit až s větším časovým odstupem. Když
si všechno spočítal a uvědomil si, jací jsou v naší oblasti lidé, a že mezi nimi jsou často i ti, kteří
to, co najdou, poctivě nevrátí, protože se jim to hodí, svěřil vše v modlitbě sv. Antonínovi. Jiné
řešení už neviděl, ale i tak se na dané místo vracel s velkými obavami a spíš se smiřoval s tím,
že onu cennou věc už nenajde. Když mi to vyprávěl s odstupem času a dodal: „ I tentokrát mě
sv. Antonín zachránil“, byli jsme oba téměř dojati.
K Bohu vedou různé cesty a jedna z nich je zkušenost s tím, že funguje osobní přímluva těch,
kdo už jsou u Boha – tedy svatých. Svatý Antonín je jeden z těch, s kterým už mnozí udělali a dělají zkušenost, vždyť kdo z nás ještě něco neztratil a nehledal? A sv. Antonín nás vede podobně,
jako ten zdvižený ukazováček, kterým je zvonička k myšlence na našeho Pána.
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Existence sošky sv. Antonína mě potěšila i z osobního důvodu. Rodiče mi při křtu dali druhé
jméno Marek Antonín a v těchto dnech mě potěšilo i to, když jsem se zeptal rodičů, kteří měli
jako první svatbu v kostele na Šumné, jaké si vybrali druhé jméno pro svého syna při křtu, řekli:
„Bude to Jiří Antonín.“
P. Marek Antonín Dunda

Tříkrálová sbírka 2016
V neděli 10. ledna 2016 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Vytvořili jsme pět skupinek
koledníků, kterým před začátkem koledování požehnal otec
Marek a po společné modlitbě
jsme se rozešli do pěti směrů.
Jednotliví vedoucí měli s sebou menší či větší koledníky, kteří lidem přicházeli zazpívat, popřát požehnaný nový rok, napsat
na dveře tříkrálové požehnání
křídou, předat dárky od charity
a do pokladničky vybírali dary
pro potřebné. Děti za pěkný zpěv
byly často obdarované malými
sladkostmi, které jsme si na závěr
koledování v klubovně pod kostelem rozdělili.
Velmi děkujeme vedoucím
skupinek i dětem, které při sbírce
pomáhaly a všem dárcům za příspěvky.
Markéta Matlochová
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Osmička nových prvokomunikantů
Na slavnost Seslání Ducha
Svatého 15. května 2016 prožila farnost v Šumné velkou
událost – osm dětí přistoupilo
poprvé ke svatému přijímání.
Děti se na tento velký okamžik
v životě připravovaly již od října. Scházeli se spolu s katechetkami pod kostelem a pak
také na mši svaté. Aby porozuměli některým tajemstvím
víry, museli se mnohému naučit. Na schůzkách se tedy učili
modlitbám, snažili se porozumět Desateru, seznamovali se
s částmi a průběhem mše sv.,
zpívali a hráli různé hry.
Po slavnostním představení farnosti v polovině března se příprava na přijetí svátosti Eucharistie zintenzivnila, děti se scházely častěji a také na nich byl vidět zájem a malinko blížící se
nervozita z toho, jaké to všechno bude, až… Děti při představení farnosti dostaly svíčku, která
jim v kostele svítila vždy, když byly přítomny slavení mše. Také se snažily být jako pilné včelky,
které sbírají med a voskem tvoří plásty. Píli dětí pak všichni mohli vidět na motivační nástěnce.
Po čtvrteční první svátosti smíření (12. 5.) měly děti tak čisté srdce, že už nic nebránilo tomu,
aby všichni prvokomunikanti mohli o šumenské poutní slavnosti přistoupit k oltáři a k prvnímu
svatému přijímání. Všem dětem i příbuzným to na slavnosti moc slušelo. A my můžeme dětem
a jejich rodinám jen popřát, aby tento den se zapsal nejen do jejich vzpomínek, ale byl i začátkem nové etapy jejich radostného a naplněného života z víry.
Jitka Šebková

Z akcí Šum-Šumu
Živý Betlém s Vánočním jarmarkem na Šumné
Kdo by neznal příběh panny Marie a tesaře Josefa, kterým se v Betlémě narodil spasitel
boží – Ježíš? Příběh, který v období adventu každoročně ožívá a dojímá jak malé, tak dospělé.
U nás na Šumné již třetím rokem poslední adventní neděli připravuje amatérský spolek ŠumŠum pro spoluobčany šumenské i přespolní divadelní představení, které má navodit tu pravou
vánoční atmosféru.
Právě tento rok si všichni příchozí připomněli, jak to tenkrát v Betlémě bylo díky hranému
Živému Betlému, který byl doprovázen známými koledami. Je nutné podotknout, že roli Ježíška
si zahrál nejmladší člen Šum-Šumu teprve dvouměsíční Jiřík Gregor ml.
Po opravdovém betlémském dramatu, kdy nezůstalo jedno oko suché, byl v sále kulturního
domu připraven Vánoční jarmark, kde se daly dokoupit poslední dárečky a pozornosti nebo
věcičky či dobrůtky jen tak pro radost. Všechno zboží zde bylo prodáváno pod značkou HAND
– MADE Šum–Šum a opravdu se jednalo o ryze ručně vyrobené výrobky.
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A co jsme si mohli za lidové
ceny pořídit? Andělíčky, svícínky, voskové svíčky, vánoční
ozdůbky rozličných tvarů a barev, vánoční dezert, vanilkové
rohlíčky atd. Do přípravy vánočního jarmarku byli samozřejmě
zapojeni členové Šum-Šumu,
ale také děti z MŠ a ZŠ Šumná, místní spolek žen, ale i lidé
šumenští či přespolní, kteří se
o této akci dozvěděli a chtěli
jen tak přiložit ruku k dílu.
Nemalý výtěžek z dobrovolného vstupného a prodeje
věnuje Šum-Šum na pomůcky
pro děti z MŠ a ZŠ Šumná.
Zároveň děkujeme všem,
kteří se na přípravě Živého
Betlému a Vánočního jarmarku aktivně podíleli, či přispěli
nějakou tou korunkou do kasičky.
Mgr. Lucie Stehlíková,
foto: Zdeněk Šilhán
další fotografie na straně 43

Vánoce u krmelce
Štědrý den byl tu a každý, kdo má děti moc dobře ví, že tento den jsou vteřiny, minuty, hodiny pěkně dlouhé. Děti jsou netrpělivé a neposedné a vymýšlejí nejrůznější alotria, kterými by
rodičům, kteří nevědí zpravidla co dřív, pěkně zabrnkaly na nervy.
Proto slovo dalo slovo a adventní vítr ta slova rozfoukal do komínů příbytků šumenských.
Na Štědrý den dopoledne se u kulturáku sešla překvapivě velmi početná skupinka dospěláků
se svými ratolestmi a vydali se se svými košíčky a batůžky plnými laskomin pro obyvatele lesa
na vycházku, jejíž cílem byl krmelec. Tady společně připravili štědrovečerní večeři pro kance
a srnky, zajíce i veverky, ptáčky zpěváčky a jiné strávníky, kteří žijí v lese.
No, nevím, jak to bylo se zlatým prasátkem? Protože nakonec došlo i na degustaci vánočního cukroví a pomazánek. Čajík na zahřátí byl okořeněný rumíkem a v termosce se svařákem
nezbyla ani slza tohoto oblíbeného moku.
Ať už jsme se postili nebo ne, zvířátka nám byla každopádně vděčná a děti, které byly
všechny mimořádně hodné, našly pod vánočním stromečkem svůj vytoužený dáreček.
I letos se určitě sejdeme a budeme rádi, když se přidají i další, kteří nechtějí štědrý den
prosedět u tácků s cukrovím a televize.
Mgr. Lucie Stehlíková
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Masopust 2016
I tento rok se sešlo v sobotu 6. 2. u kulturního domu před kostelem téměř čtyřicet
nejrůznějších postav, které se po tradičním
starostovském požehnání vydaly do ulic naší
obce. Masopustní průvod v čele s vodnickým
spřežením a za doprovodu harmonik poctivě
navštívil dům od domu.
Svatý otec uděloval požehnání na počkání, Slamák zanechal v každém příbytku snítku
slámy pro štěstí.

Všem, kteří otevřeli, zastavili, nebo nechali pozdrav pod rohožkou, posíláme velké DÍKY!
Výtěžek z Masopustu bude využit pro kulturní vyžití malých, velkých, mladých i těch věkem
poznamenaných šumenských spoluobčanů!
Lucie Stehlíková
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Masopust

Letos tak jak každý rok, dal se obcí na pochod,
průvod plný pestrých masek – šašků, Skotů, rusovlásek.
A za zvuku harmoniky, veselého kvílení,
navštívili do setmění, ve vsi každé stavení.
Nachodili toho dosti a ten kdo měl ztuhlé kosti,
dal koláček do břicha a usedl unaveně do povozu vodníka.
A když tma se na zem snesla, vzplála basa plamenem,
tím nastala doba půstu, v českém kraji lidem všem.
Silva Gregorová

Skořápkovník

Před příchodem Velikonoc rozkvetl opět před šumenským obecním úřadem Skořápkovník.
Místo květů jej zdobily pestré kraslice, pentličky a krepové mašličky. Rok od roku je pestřejší
a symbolizuje nám nadcházející svátky jara.
Silva Gregorová

Čarodějnický rej za školou
I letos se poslední dubnový podvečer na školní zahradě slétly všechny čarodějnice a čarodějové
z okolí. Už z dálky je lákala vůně pečeného masa,
svou žízeň mohli uhasit dobře chlazeným pivem.
Pro malé čaroděje čekaly v prostorách školní zahrady různé soutěže - létalo se na koštěti (odvážní mohli vyzkoušet i speciální turbokoště pro dva),
prolézalo se pavučinou a zdolávaly se překážky zlé
čarodějky.
Všechny děti si za svoji odvahu a nebojácnost
odnesly
domů
„začarovanou odměnu“. Se setměním se rozhořely
plameny, čarodějové a čarodějnice
naposledy nasedli
na svá košťata,
obletěli
hranici a odletěli zpět
do svých chýší.
Jen jedna čarodějnice
letos
plamenům
neunikla. Na její počest se jedlo, pilo
a tančilo.
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Žaneta
Kochová

Různé
Mažoretky Šumná
Mažoretky Šuměnky je soubor, který začal trénovat v září 2015 pod vedení trenérky a choreografky Denisy Vybíralové. Naší hlavní činností je disciplína moderních mažoretek ,,baton“- hůlka. Této disciplíně se věnujeme od začátku našeho působení. Od letošního roku jsme
zařadili mezi disciplíny i tzv. „poms“ - třásně. Trénujeme pravidelně jednou týdně 2 hodiny,
v tělocvičně naší školy. Také využíváme tělocvičnu ZŠ Štítary, kde nacvičujeme sóla.
V současné době Šuměnky aktivně navštěvuje 14 mažoretek. Nejmladší jsou 4 roky a nejstarší 12 let. Děvčata rozřazujeme do dvou skupin, děti 4-7 let a kadetky 8-11 let.
Vystupujeme na různých akcí slavnostního i sportovního charakteru. Nabízíme vystoupení na plesech a karnevalech, sportovních utkáních, oslavách apod. Náš repertoár je bohatý
na choreografie s hůlkou i pompony. Vystupujeme na moderní, ale i dechovou hudbu, vevnitř
i venku, v malém i velkém počtu.
Naše skupina je především zaměřena na soutěže, kterých se účastníme po celé republice.
V tomto roce naše děvčata získala 97 medailí.

NÁBOR NOVÝCH ČLENEK !!!
Ve dnech 27. května, 3. června a 10. června 2016 vždy v 16.00 hod.
V tělocvičně ZŠ Šumná.
Pro děvčata od čtyř do třinácti, případně čtrnácti let.
Denisa Vybíralová
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Napsali o nás:
Již druhým rokem se scházívají týden co týden, pátek co pátek v tělocvičně naší školy.
Sestavy vymýšlí a trénuje slečna Denisa Vybíralová. V minulém roce mažoretky své umění
předváděly především na plesech, karnevalech, při setkáních dříve narozených spoluobčanů
a tzv. mikroregionech. Děvčata tvrdě trénovala, byly jim pořízeny slušivé kostýmy s nezbytnými
lodičkami, teplákové soupravy s logem naší školy a jejich názvem a holčičky mohly vyrazit
na jejich první soutěž, kde překvapivě uspěly.
Také v tomto roce mažoretky tvrdě trénují. K tradičnímu pochodování přidaly gymnastické
prvky. Kromě ,,hůlky“ mají k dispozici ještě pom-pony. Některá děvčata skupinu mažoretek
opustila z nejrůznějších důvodů, jiná děvčata naopak tým mažoretek posílila. Mažoretky opět
vystupují na nejrůznějších kulturních akcích v nejbližším okolí, ale také téměř každý týden
objíždějí nejrůznější soutěže. Je nutné podotknout, že za Denisou a děvčaty je vidět kus dřiny
a pořádný posun kupředu. Bohužel, ve srovnání s jinými skupinami mažoretek z velkých měst,
je holčiček málo. Také to není zrovna levný koníček. Kostýmy, doplňky, startovné, doprava, to
všechno něco stojí. Tato dvě fakta nám bohužel ubírají možnost uspět ve velkých soutěžích.
Bez finanční podpory OÚ Šumná, Základní a Mateřské školy Šumná, sponzorským darům a finanční podpory rodičů, by si mohly nechat mažoretky o soutěžích jen zdát.
Naše Šuměnky se ovšem nevzdávají a jsou odhodlány uspět všude tam, kde mají šanci. Proto
je nutné všechna děvčata podpořit a hlavně poděkovat slečně Denise, že se do něčeho takového
pustila. Radost z úspěchů, medaile a poháry, které jim už nikdo nevezme, mluví za vše.
Mgr. Lucie Stehlíková

Soft-tenisový turnaj
Po vánočních svátcích 27. 12. 2015 jsme se již tradičně sešli na soft-tenisovém turnaji,
pořádaném v sále kulturního domu. Příprava hrací plochy a osvětlení započala již od ranních
hodin, aby se vše stihlo do 13. hodiny, kdy se turnaj rozjel na plné obrátky. Hrály se čtyřhry
smíšené, dámské a mužské, což nám časově zabralo sedm hodin hracího času. Turnaje se
zúčastnilo pět žen a devět mužů.
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V ženském deblu se nejvíce dařilo Ivě Holíkové a Evě Masařové, ve smíšeném deblu to byli
Žaneta Kochová a Zdeněk Veselý. V mužském deblu zvítězili Karel Cihlář a Karel Koch. Zde
o vítězství před starými matadory Jindrou Kochem a Františkem Holíkem rozhodl při rovnosti
bodů plusový rozdíl osmi míčků.
Musím vyzvednout vysokou hráčskou úroveň a veselou sportovní atmosféru. Poděkování
patří všem, kteří si přišli zahrát a zpestřit čas po svátcích, dále děkujeme za poskytnutí prostoru
v kulturním domu a každému kdo pomáhal s přípravou a občerstvením. Tímto zveme na další
ročník prosincových deblových turnajů.
za všechny příznivce soft-tenisu František Holík

Na šedesátičtyřech polích

23. 4. 2016 vyvrcholila žákovská šachová sezona v Šumné. Proběhl zde již 23. ročník Memoriálu Bohumila Nekuly, hraný jako okresní přebor žáků okresu Znojmo. Do bojů na 64 polích se
zapojilo 29 šachistů a šachistek. V rámci turnaje
vyhlásili pořadatelé:
Přeborníky okresu pro rok 2016
H9

Ondřej Molík (GPOA Znojmo, spolek)

H11
H13
H15
D9
D11
D15

Pavel Vejlupek (ZŠ a MŠ Šumná)
Pavel Nekula (ZŠ a MŠ Šumná)
Radek Nekvasil (GPOA Znojmo, spolek)
Eliška Vejlupková (ZŠ a MŠ Šumná)
Kateřina Peřinková (ZŠ Dobšice)
Zuzana Frková (GPOA Znojmo, spolek)

Celkové pořadí turnaje
Celkovým vítězem se stal bez porážky Radek Nekvasil (GPOA Znojmo, spolek). O pořadí
na 2. - 6. místě rozhodovalo pomocné hodnocení (BH). Druhý tak skončil Pavel Nekula (ZŠ
a MŠ Šumná) a bronzový stupínek obsadil Jan Vejlupek (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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Mgr. Richard Nekula

Konečné pořadí
Memoriál Bohumila Nekuly 2016
Poř. St.č. Jméno
1
1 Nekvasil Radek
2
3 Nekula Pavel
3
4 Vejlupek Jan
4 22 Michalica Kryštof David
10 Frk Tomáš
6 28 Vršek Michal
7
5 Vejlupek Pavel
8
7 Řezníček Lukáš
9 17 Černý Matěj
10 19 Jošt Jaroslav
11 14 Klikorka Josef
12 12 Kachlík Michal
13 25 Němec Vít
14 11 Frková Zuzana
15 23 Molík Jakub
16
6 Řezníček Aleš
17 15 Koriťák Martin
18 18 Foist Michael
19
2 Macošek Martin
20
9 Vejlupková Eliška
21
8 Světlík Tomáš
22 16 Weizer Adam
23 26 Peřinková Karolína
24 21 Kolmý Richard
25 27 Peřinková Kateřina
26 20 Klíma David
27 29 Vítoňová Karolína
28 24 Molík Ondřej
29 13 Kandus Michal

Rtg
1270
1100
1100
0
1000
0
1100
1095
1000
0
1000
1000
0
1000
0
1100
1000
0
1100
1050
1050
1000
0
0
0
0
0
0
1000

Klub
GPOA Znojmo, spolek
ZŠ a MŠ Šumná
ZŠ a MŠ Šumná
ZŠ Dobšice
GPOA Znojmo, spolek
TJ Hodonice
ZŠ a MŠ Šumná
Šachový klub Lok. Brno, z.s.
GPOA Znojmo, spolek
ZŠ Dobšice
ZŠ a MŠ Šumná
Šachový klub Lok. Brno, z.s.
TJ Hodonice
GPOA Znojmo, spolek
GPOA Znojmo
Šachový klub Lok. Brno, z.s.
ZŠ Dobšice
TJ Hodonice
ZŠ a MŠ Šumná
ZŠ a MŠ Šumná
ZŠ a MŠ Šumná
GPOA Znojmo, spolek
ZŠ Dobšice
TJ Hodonice
ZŠ Dobšice
ZŠ Dobšice
ZŠ Dobšice
GPOA Znojmo
ZŠ a MŠ Šumná
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Body
7
5
5
5
5
5
4½
4½
4½
4
4
4
4
4
3½
3
3
3
3
3
3
3
2½
2½
2
2
2
2
2

BH.
26½
27½
26
24½
22½
18,5
30½
28½
25½
29½
29½
29
23½
23
32½
29½
27
25
24½
24½
20½
19½
20
20
25½
23½
21
20½
19½

Naše seniorky
Že vyšší věk nebo odchod do penze není důvod pro to přestat aktivně žít, o tom nás zcela jistě přesvědčí dnes a denně naše šumenské seniorky. Pravidelně se spolu schází, chodí
na procházky s hůlkami do přírody, některé z nich jezdí na kole. Zapojují se aktivně do dění
v obci, zúčastňují se pořádaných akcí a nebojí se přiložit ruku k dílu. Myslím, že většina z nás
mohla okusit jejich cukrářského umění třeba na vánočním jarmarku či na setkání mikroregionů.
Naše ženy prostě žijí a rozhodně ne se založenýma rukama. A že se za svůj věk nemusí stydět, to dokazují tím, že každé svoje narozeniny si společně užívají a slaví. Moc rádi se o svou
radost podělí i s ostatními. A tak je nám ctí popřát dodatečně oslavenkyním hodně zdraví, štěstí
a lásky. A kdo vlastně slavil?

Paní Olga Jará oslavila dne 28. prosince 2015 jedenasedmdesáté narozeniny, paní
Anežka Steinhauserová dne 21. února 2016 kulaté sedmdesáté narozeniny a paní
Stanislava Molíková 13. dubna 2016 rovněž kulaté sedmdesáté narozeniny.
Milé dámy, užívejte naplno dny všední i sváteční, každou i sebemenší radost, takové ty
malé korálky na provázku žití, které dělají život pěknějším. Ať jsou vaše dny plné sluníčka a pohody a vy jste obklopeni přáteli, kteří vás mají rádi.
„Přátelé jsou jako andělé, kteří nás zvedají ze země, když nedokážeme otevřít svá křídla
a připomínají nám, jak se létá“, tak praví citát. Je štěstí je mít.
Ing. Dáša Cihlářová
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Škola Taekwon-do I.T.F Do-San Šumná
Za poslední půlrok pokročili studenti naší školy zase o několik kroků dále.
Po vánocích jsme mezi sebou přivítali
další tři nováčky, tentokrát všechny ze
Šumné, a tak se nám vytvořil silný ročník
začátečníků, kteří se vzájemně motivují
a podporují. Čtyři z nich se zůčastnili jarního Taekwon-do I.T.F. kempu v Biskupicích
a tři z nich získali titul „hustej borec“ v různých disciplínách orientačního závodu.

Začátečníci

Na sportovních soutěžích nás nadále reprezentovala Helena
Klikorková. Nejúspěšněji na mistrovství Velké Británie dne 27. 2.
2016, kde se česká výprava zúčastnila jako jediná ze zahraničí.
1. místo vybojovala v disciplíně silové přerážení, 2. místo ve sportovním boji, 3. místo ve cvičení sestav a ve speciálních technikách.

Helena Klikorková
a její medaile

Nyní nás čekají zkoušky na vyšší technické stupně, účast na IX.
Znojmo open a Helenu příprava na světový pohár, který se bude
konat 26. - 31. 7. 2016 v Brightonu v Anglii.
Václav Hrubý

Poseidon připlul z Týnce na Vranov
Loď Poseidon proplouvá Českou republikou, takhle nějak se nesla zpráva různými médii.
Pro někoho jen jedna z mnoha zpráv, pro jiného zvláštnost, zajímavost. Pro nás, obyvatele
obce, která leží na trase transportu lodi zpráva číslo jedna. Taková událost se přece neděje
každý den. Kdy taky potkáte na silnici parník? Jen zcela výjimečně, a tak kdo měl trochu času,
chtěl být u toho. Předpokládaný příjezd lodě na Vranovskou pláž jsme znali z tisku, plánovaný
průjezd obcí rovněž, a tak nezbylo než čekat a doufat, že se přepravce a doprovod nesetká
s nějakým nečekaným zádrhelem. Byli jsme zvědaví, jak se takový kolos vypořádá s křižovat36

kou, sloupy elektrického vedení, značkami a jinými překážkami v naší obci. Čekání bylo dlouhé,
jen postupně k nám přicházely zprávy o tom, kde se právě loď nachází a dohady kdy asi dorazí
do Šumné. Před obecním úřadem se tvořily hloučky našich spoluobčanů a živě diskutovali. Přišly i děti ze školy a různě se střídali v návaznosti na školní výuku. Všichni trpělivě čekali a neodradil je ani déšť, ani zpráva, že si celá výprava udělala zastávku na občerstvení v obci Lesná.
Čekání se vyplatilo, krátce po třetí hodině k nám z kopce od Lesné s velkou slávou „připlul“
Poseidon. Jak jsme předpokládali, křižovatka loď malinko zdržela, za což jsme byli rádi, neboť
jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit o profesním umění řidiče obrovského tahače, který s takovým kolosem dokáže manévrovat mnohdy s centimetrovou či milimetrovou přesností. Bylo
zajímavé sledovat souhru řidiče a jeho doprovodu.

Trasa lodi z Týnce nad Labem na Vranov byla předem pečlivě naplánována a trvala od úterý 12. dubna do čtvrtka 14. dubna. Jistě byly vyhodnoceny všechny možné komplikace na trase, a tak nebylo divu, že byl itinerář přepravy dodržen a parník dorazil na Vranovskou pláž
v plánovaném čase. Dnes už se Poseidon houpe na hladině a brázdí dle jízdního řádu vody
přehrady. Nenechme si tedy ujít vyhlídkovou plavbu na této lodi.
l

l

l

Z historie lodní dopravy na Vranovské přehradě se dozvídáme, že lodní doprava má stejně starou historii jako samotné vodní dílo. Jako první plula ve vodách přehrady motorová loď
J. Máša pod hlavičkou Národní jednoty pro JZ Moravu již v roce 1934. A není bez zajímavosti,
že hned následující sezónu v roce 1935 začal provozovat lodní dopravu pan Ladislav Prchal,
podnikatel ze Šumné s lodí Lada, kterou sám postavil a rovněž Klub československých turistů
s lodí Znojmo, která byla pro KČST postavena na zakázku rovněž Ladislavem Prchalem.
V následujících letech se spolu s provozovateli dopravy obměňoval i lodní park. A tak mohli
lidé na vodách přehrady vídat plout lodě Onšov, Vranov, Praha, Brno, Starnberg (po válce
po generální opravě pod jménem Morava), Hvězda, parní loď Mír, Hvězda, Dunaj, Znojmo,
Košice, Dyje. Z dob současných máme ještě v živě paměti největší loď která kdy brázdila
vranovské vody, Moskvu, jež byla uvedena do provozu v červnu roku 1981 a pamětníci si jistě
vzpomenou, že i tenkrát „proplula“ naší obcí.
Přesně po deseti letech tato vlajková loď vranovskou flotilu opustila jako první. Pod tíhou
tehdejší legislativy, z důvodů nově vymezených pásem hygienické ochrany, byl provoz lodní
dopravy na Vranovské přehradě v roce 1992 ukončen. Zbytek lodí byl rovněž odvezen a rozprodán.
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Lodní doprava na Vranově byla obnovena až v roce 2006 společností Lodní doprava Vranov, s.r.o., která provozuje lodě Valentýnu a Viktorii.
V roce 2012 vstupuje do hry další provozovatel, Osobní lodní doprava, s.r.o. s hydrobusem
Vranov a o rok později s dalším hydrobusem Dyje. Pro zajímavost – jedná se o původní vranovskou loď Dyje.
Nejnovějším přírůstkem Lodní dopravy Vranov je právě loď Poseidon. Ta ještě nedávno
přepravovala turisty v Praze po Vltavě a dnes již brázdí vlny Vranovské přehrady.
Ing. D. Cihlářová, Informace byly převzaty z brožury Vranovská plavba 1934 - 1992

pozvánky

XVI. PĚŠÍ POUŤ
NA VELEHRAD

FATYM Vranov nad Dyjí a Centrum pro rodinu Kroměříž
ve spolupráci s Kolpingovou rodinou Štítary
pro kluky
všechenalid“
Lk 2,10
zve všechny„Radost
odvážné
holky
na

22. – 27. 8. 2016

TÁBORY
Vranov nadFATYMu
Dyjí – Znojmo 2016
– Velehrad
22. 8. po 15,00

Vranov nad Dyjí – Znojmo (18 km)

25. 8. čt

6,30

Blučina – Žarošice – Věteřov (33 km)

27. 8. so

8,00

Buchlovice – Velehrad (8 km)

8. út 6,30 táboře
Znojmo
– Miroslav
km)pěkné zážitky, nové kamarády,
Pobyt na23.
křesťanském
v přírodě
přináší (33
dětem
24.
8. st 6,30
Miroslav spoustu
– Blučina
(33
km)
duchovní
zkušenosti,
dobrodružství,
her
a po
skončení krásné vzpomínky.
26. 8.
pá plánujeme
6,30
Věteřov
– Svatý Kliment – Buchlovice (28km)
V letošním
roce
tyto turnusy:
I. turnus:

Hluboké Mašůvky (10. – 16. 7.)

Z pohádky do pohádky s Monikou Šedou

• s sebou růženec, spacák,(pro
karimatku,
menší dětipláštěnku
– I. stupeň ZŠ)
II. turnus: Vranov
nad Dyjí (10.ministrantské
– 16. 7.)
Pat
a Mat s Bohumilou Hubáčkovou A
• ministranti
oblečení
III. turnus: Hluboké
Mašůvkyna
(17.
- 23. 7.)
Letopisy
Narnie
Martinou Křížovou
• zápisné
převoz
a noclehy
100,Kč, snocování
je pod střechou na
IV. turnus: Vranovzemi
nad Dyjí (7. – 13. 8.)
Pat a Mat s Bohumilou Hubáčkovou B
• společný duchovní a obveselovací program
Díky dobrovolníkům, kteří věnují týden službě pro církev a vašim dětem, zůstává cena
• svatá zpověď během cesty
tábora 700 Kč, přihlášky odevzdávejte do 1. 5. 2016 včetně nevratné zálohy ve výši 500
• zavazadla i vyčerpané poutníky poveze doprovodné vozidlo
Kč. Náklady na tábor pro jedno dítě jsou vypočítány na 1100 Kč. Ve spolupráci s
Kolpingovou rodinou opět žádáme o dotace, která činí zhruba 400 Kč. Cena tábora tak i
Sobota 27. 8.
letos zůstane 700 Kč. Kdo však nebude přihlášen do 1. května 2016, platí plnou cenu
8,00 společný odchod od kostela z Buchlovic na Velehrad
tábora. Počty míst jsou omezené, přihlašujte se včas!

10,30 na nádvoří před bazilikou obnova zasvěcení národa Panně Marii,

přijetí do Společenství čistých srdcí (jeho členové vedou modlitbu růžence)
Zapsat se můžete: u Markéty Matlochové e-mail: marketamatl@centrum.cz,
11,30 slavnostní MŠE SVATÁ
(mobil: 737 619 805) Přihlášeným dětem zašleme během června podrobné informace.
15,00 přednáška, požehnání a rozloučení

Hlaste se: ŘKF Znojmo, sv. Mikuláš – 515 224 694
jindrichbartos@seznam.cz

ŘKF Vranov n/D – 515 296 384
marek@fatym.com

!!! Návrat si zajišťuje každý sám !!!
Srdečně všechny zveme!

Pokud nemůžete na celou pouť, připojte se aspoň jen na kousek!
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XVI. PĚŠÍ POUŤ
NA VELEHRAD
„Radost pro všechen lid“ Lk 2,10

22. – 27. 8. 2016

Vranov nad Dyjí – Znojmo – Velehrad
22. 8. po
23. 8. út
24. 8. st
25. 8. čt
26. 8. pá
27. 8. so

15,00
6,30
6,30
6,30
6,30
8,00

Vranov nad Dyjí – Znojmo (18 km)
Znojmo – Miroslav (33 km)
Miroslav – Blučina (33 km)
Blučina – Žarošice – Věteřov (33 km)
Věteřov – Svatý Kliment – Buchlovice (28km)
Buchlovice – Velehrad (8 km)

• s sebou růženec, spacák, karimatku, pláštěnku
• ministranti ministrantské oblečení
• zápisné na převoz a noclehy 100,- Kč, nocování je pod střechou na
zemi
• společný duchovní a obveselovací program
• svatá zpověď během cesty
• zavazadla i vyčerpané poutníky poveze doprovodné vozidlo

Sobota 27. 8.

8,00 společný odchod od kostela z Buchlovic na Velehrad
10,30 na nádvoří před bazilikou obnova zasvěcení národa Panně Marii,
přijetí do Společenství čistých srdcí (jeho členové vedou modlitbu růžence)
11,30 slavnostní MŠE SVATÁ
15,00 přednáška, požehnání a rozloučení
Hlaste se: ŘKF Znojmo, sv. Mikuláš – 515 224 694
jindrichbartos@seznam.cz

ŘKF Vranov n/D – 515 296 384
marek@fatym.com

!!! Návrat si zajišťuje každý sám !!!
Srdečně všechny zveme!

Pokud nemůžete na celou pouť, připojte se aspoň jen na kousek!

DÝŇOVÁ STEZKA
PROGRAM:
 vyřezávání dýní
 ochutnávka pokrmů z dýní
 světýlkový dýňový průvod
 hry a soutěže

KDY: podzim 2016
(datum a místo konání bude upřesněno)

Termín akce se včas dozvíte
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Inzerce
Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi
175 tun. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří
získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena.
Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 %
její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména posledních 10 let, kdy
se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je
největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou recyklaci více než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6000 kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo
to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické principy ale
zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum,
který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si vzala lednici dokonce
na pustý ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů
zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let,
videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách,
se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím
pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci
inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.
Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech žádnou
novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti.
Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly
dál – - „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo
nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. letech
minulého století. Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na počátku
nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky, kdy se do české legislativy
promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit
na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro
televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho,
že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
EW_INZ_210x297+5_V03.indd 1
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pozvánky

Ahoj  moc se na vás těšíme na táboře v Olbramkostelu ve dnech 23.7.-30. 7.
2016. Zažijeme všechny důležité události, co obvykle trvají jeden rok, za jeden
týden přihlášky: bleta@atlas.cz
„OD MASOPUSTU PO VÁNOCE“
Vaše Kristina a Hanka, v kuchyni pak nedostižná Pavlínka

PS pro děti od 1. do 5. třídy, cena: 1.000 Kč, podrobné info pošleme  Kapacita
20 dětí
HONEM SE NAHLAŠTE
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Živý Betlém 2015
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ZŠ Šumná, OÚ Šumná

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT

DEN DĚTÍ
Co Vás čeká?
 běh o Perníkové srdce
 střelba

Kdy: sobota 4. června 2016

 zábavné hry a soutěže

V kolik: od 900 do 1200

 skákací hrad s trampolínou

Kde: areál ZŠ Šumná

 opékání špekáčků

Miminka, která se narodila ke konci roku 2014
V minulém vydání Šumenského zpravodaje jsme omylem neuvedli děti narozené v měsíci prosinci 2014 – Šimon Kliner a Martin Bagar. Proto bychom to rádi napravili a oznámení o narozených dětech zveřejňujeme nyní.
Velice se omlouváme šťastným rodičům, že svoje miminka nenašli ve zpravodaji mezi
ostatními narozenými. Přejeme jim do života hodně zdraví, štěstí a spoustu radostí.

V roce 2015
se v naší obci
narodily tyto děti:
Šimon Kliner,
Valerie Nováková,
nar. 5. ledna 2015,
3 300 g, 50 cm

Šumenský
zpravodaj

nar. 20. 12. 2014,
3 810 g, 53 cm

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:Velková,
obecsumna.cz,
Viktorie
místo a datum vydání: Šumná, 25. 5. 2016. Počet výtisků:
nar.270.
27. března 2015,
Realizace: Petr Večeřa, Bačice
2 920 g, 49 cm

