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Na konci starého roku tradiční to bývá zvyk,
že přáni zdraví, štěstí měl by nosit kominík.
Upřímně by ruku stiskl pravicí svou černou,
aby štěstěna zůstala Vám po celý rok věrnou …
Rok se nám pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Před námi je Advent, čas smíření, rozjímání a zamyšlení se nad uplynulým rokem. Čas velkého těšení na svátky
vánoční, čas, který tak rádi trávíme v kruhu svých nejbližších. Užijme si ho všichni
ve zdraví a v pohodě. Zapomeňme na shon, který konec roku provází, dopřejme si
chvilku klidu a zkusme naplnit pravý smysl Vánoc – naslouchejme okolnímu světu,
prokazujme laskavost a rozdávejme radost všem lidem dobré vůle.
Petr Cejpek
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O Šumenskou medaili
Kdo by na Šumné a v širokém okolí a nyní i v celé naší republice neznal Mažoretky
Šuměnky? Před třemi lety mladičká Denisa Vybíralová (trenérka a choreografka) se svou
maminkou Alenou Vybíralovou založila zájmový kroužek mažoretek. Děvčata od 4 do 12 let
se začala pravidelně scházet v tělocvičně šumenské školy a po domluvě s vedením školy
se kroužek mažoretek stal zájmovým kroužkem pod hlavičkou ZŠ a MŠ Šumná.
Za tři roky své činnosti mažoretky objely se svými formacemi téměř celou Českou republiku. Jednalo se jak o nepostupové soutěže, tak i o soutěže, které již mají určitou prestiž. Od začátku se dostavovaly malé či velké úspěchy, přicházely první medaile. Nyní si
troufám říci, že z každé soutěže děvčata jezdí ověnčena medailemi.
Komu by se nelíbila tato sportovní disciplína? Krásné holky, nádherné lesklé kostýmy
a rytmická hudba? Sport je to nádherný, ale poměrně nákladný. Kapsy rodičů však nejsou
bezedné, a aby se tato činnost mohla rozvíjet na kvalitní úrovni, je potřeba mít za sebou
finanční zázemí. Jedním ze způsobů jak takové zázemí zajistit je mít bohatého sponzora,
nebo uspořádat soutěž. Dalším z důvodů pro uspořádání soutěže je i skutečnost, že se
stanete známějšími. A to je fakt, který má také podstatnou váhu.
Hlavní vedoucí, trenérka a rodiče mažoretek dali hlavy dohromady a začali plánovat
svoji první soutěž. Zvolený listopadový termín se zdál vzdálený. Čas ovšem běží jako voda,
podzim se přiblížil a plány začaly dostávat konkrétní podobu. Jelikož na Šumné nejsou
vhodné prostory pro pořádání takové soutěže, byly soutěžící týmy pozvány do sportovní
haly ve Znojmě.
Pro všechny organizátory nastal veliký shon. Bylo nutné oslovit sponzory, nechat potisknout nová trička, připravit technické zázemí. Naráz tu byl listopad a přihlášky se kupily
na stole. To, co se před časem zdálo být nepředstavitelným, se rázem stalo skutečností.
V sobotu 19. listopadu 2016 proběhla ve znojemské sportovní hale historicky první nepostupová soutěž pro mažoretky o Šumenskou medaili, pořádaná Mažoretkami ZŠ a MŠ
Šumná Šuměnky. Soutěže se zúčastnilo téměř 300 mažoretek z 19 měst a obcí z celé
České republiky, soutěžilo se ve 21 soutěžních disciplínách. Odborná porota spravedlivě
hodnotila, aby ti nejlepší z nejlepších mohli vyhrát.
Velice si vážíme toho, že v porotě zasedla Kateřina Staňková (1. místo na ME v mažoretkách), Lucie Francová (dvojnásobná mistryně ČR ve sportovním aerobiku), Peter Pucher
(slovenský hokejový útočník, člen týmu Znojemských orlů), Jakub Čech (sportovní kulturista) a Petr Cejpek (starosta obce Šumná).
Medaile, pamětní a věcné i sladké odměny byly rozdány. Mažoretky Šuměnky si otřely
pot z čela, organizátoři si oddechli a všichni se zcela zaslouženě radovali z výborně zorganizované soutěže. Ten pocit je totiž k nezaplacení. To co bylo nedávno jen snem, se stalo
krásnou skutečností. Účel celé soutěže byl bezpochyby zúročen.
Už teď se Šuměnky mohou těšit na nové kostýmy, ve kterých budou v příštím roce reprezentovat vlastní řady, obec Šumnou i svoji školu. Že takováto soutěž nemohla proběhnout bez štědrých sponzorů, je myslím víc než jasné.
Srdečně touto cestou děkujeme všem, kteří na soutěž přispěli finančními prostředky
nebo věcnými dary.
Mgr. Lucie Stehlíková
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Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání dne 30. května 2016
schválilo:
•
kompletní účetní závěrku obce Šumná za rok 2015 včetně schválení výsledku
hospodaření a jeho rozdělení
•
závěrečný účet obce Šumná za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015 a souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad
•
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 387/1 (zřízení,
provoz, údržba, opravy a odstranění zemních kabelů veřejného osvětlení a místního
rozhlasu) s Jihomoravským krajem Brno
•
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 346/1 (kabelové
vedení NN-RD Král) č. 1030030070/001 s E.ON Distribuce
•
přijetí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Program rozvoje venkova
na veřejné osvětlení místní komunikace ve výši 200 000 Kč
•
prodej pozemku p.č. 286/24, orná půda o výměře 132 m2 odděleného dle GP
č. 88/2016 z pozemku p.č. 286/14 k.ú. Šumná za cenu 10 Kč/m2, kupující Smetana
Petr, Šumná 242, (návrh na vklad do KN a daň z nabytí nemovitostí hradí kupující)
•
uzavření mediační dohody s firmou Colas CZ, a.s. na finanční vypořádání soudního
sporu ve výši 1 350 000 Kč
•
odkoupení objektu bývalé prodejny Jednoty za cenu 1 000 000 Kč
•
rozpočtové opatření č. 3/2016
vzalo na vědomí :
•
zprávu o kontrole provedené finančním výborem ze dne 11. 5. 2016

Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne 27. června 2016
schválilo:
•
poskytnutí dotace pro Městys Vranov n. Dyjí na mzdové náklady zaměstnance TIC
ve výši 16 720 Kč
•
přijetí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu na požární techniku a věcné
prostředky na opravu hasičské zbrojnice a nákup věcného vybavení ve výši
250 000 Kč
•
záměr odkoupení pozemků p. č. 499, 500, 501/3 a 507/3 k.ú. Šumná
•
smlouvu o koupi nemovité věci pozemek p.č. 345/1 vč. stavby č.p. 141, pozemek
p.č. 600/4 (prodejna bývalé Jednoty), prodávající Jednota, s.d., Moravský Krumlov,
cena 1 000 000 Kč, vklad do KN a polovinu daně z převodu nemovitostí hradí
kupující
•
trvalé připojení odběrného místa rozvaděč u lesního hřiště
•
rozpočtové opatření č. 4/2016
•
zapojení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná do výzvy č. 02_16_022 Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
vzalo na vědomí:
• nabídku firmy Terra Group projekt v oblasti energií Obec občanům
• ukončení nájemní smlouvy - ordinace dětského lékaře MUDr. Rudolfa Bugnera
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Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání dne 18. července 2016
schválilo:
•
nabídku firmy Podlahářství Roman Ludvík, Znojmo na opravu podlah učeben v ZŠ
ve výši 175 766 Kč
•
nabídku firmy Jan Novák, Šumná na montáž betonového plotu v MŠ ve výši 21 683 Kč
•
rozpočtové opatření 5/2016
•
jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace“
a „Oprava místní komunikace II. část“ ve složení Petr Cejpek, Mgr. Petr Sklenář,
Květuše Dajčarová, Jakub Vítů, Ing. Petr Čada.
vzalo na vědomí :
• informace o mediační dohodě s firmou Colas
• závěrečný účet ZSO VAK Znojemsko za rok 2015 schválený na valné hromadě
sdružení dne 27.6.2016
• závěrečný účet Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska za rok 2015 schválený
na valné hromadě sdružení dne 22. 6. 2016

Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání dne 24. srpna 2016
schválilo:
•
dodavatele na opravu místní komunikace firmu Inženýrské stavby Neumann, s.r.o.,
Znojmo a jeho nabídku ve výši 858 362 Kč
•
dodavatele na opravu místní komunikace II. část firmu Inženýrské stavby Neumann,
s.r.o., Znojmo a jeho nabídku ve výši 2 456 675 Kč
•
přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Šumná od firmy Lesy ČR ve výši 25 000 Kč
na činnost kroužku mažoretek
•
program a organizaci posvícení 9. 9. - 11. 9. 2016
•
zpracování žádosti o dotaci na modernizaci učeben ZŠ vč. výběrového řízení
a administraci dotace firmou Regionální rozvojová agentura Východní Moravy a její
nabídku ve výši 183 920 Kč
•
rozpočtové opatření 6/2016
•
jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Řešení odpadů obce Šumná“
ve složení Petr Cejpek, Mgr. Petr Sklenář, Jaroslava Kašparová, Jakub Vítů,
Mgr. Ondřej Mičuda
vzalo na vědomí :
• nabídku firmy Terra Group Investment na energetické služby
• vydání obecně závazné vyhlášky obce o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti
přístupných akcí
• financování nové stanice pro záchrannou službu JMK, ocenění a zařazení do majetku
obce

Zastupitelstvo obce na svém 9. zasedání dne 26. září 2016
schválilo:
•
dodavatele na zakázku „Řešení odpadů obce Šumná“ firmu SDO Technika s.r.o.,
Šenov u Nového Jičína a jeho nabídku ve výši 426 200 Kč bez DPH
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•
•
•
•

odložení výběru dodavatele na zakázku „ Veřejné osvětlení a místní rozhlas“ na příští
zasedání zastupitelstva obce a jmenování hodnotící komise ve složení Petr Cejpek,
Mgr. Petr Sklenář, Jakub Vítů
příkazní smlouvu č. 30630 k zakázce „Oprava místní komunikace“ a příkazní smlouvu
č. 30640 „Oprava místní komunikace II“ s firmou Čada Corporation, s.r.o., Znojmo
rozpočtovou změnu č. 2/2016
uzavření smluv na dodávku elektrické energie a plynu s E. ON ČR a odběr vody
s VAS a.s. pro budovu Šumná č. p. 141 (objekt bývalé Jednoty)

vzalo na vědomí :
•
výroční zprávu ZŠ a MŠ Šumná

Zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání dne 10. října 2016
schválilo:
•
dodavatele na zakázku „Veřejné osvětlení a místní rozhlas“ firmu ZMES, s.r.o., Sadová
1, Třebíč a jeho nabídku ve výši 608 956,50 Kč
•
rozpočtové opatření č. 7/2016
•
souhlas zřizovatele se zapojením školy do projektu „Poskytování bezplatné stravy
dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji II“ pro šk. r. 2016/17
Zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání dne 31. října 2016
schválilo:
•
dodavatele na zakázku „Oprava hasičské zbrojnice a nákup věcného vybavení“
firmu Perspekta, spol. s r.o., Brno a jeho nabídku ve výši 146 932 Kč (nákup věcného
vybavení) a pověřuje starosty potvrzením objednávky a odložilo výběr dodavatele
na opravu hasičské zbrojnice na příští zasedání zastupitelstva
•
jmenování hodnotící komise na zakázku „Oprava místní komunikace u nádraží“
ve složení Ing. Dáša Cihlářová, Mgr. Petr Sklenář, Petr Cejpek
•
uzavření pracovního poměru s p. Lubošem Vybíralem na pomocné úklidové práce
v obci na dobu určitou do 28. 2. 2017
•
podmínky úhrady zpevněných ploch - oprava místní komunikace (ulice za bývalou
Jednotou)
•
rozpočtové opatření č. 8/2016
vzalo na vědomí:
•
zprávu o kontrole provedenou kontrolním výborem dne 5.10.2016.

Zastupitelstvo obce na svém 12. zasedání dne 14. listopadu 2016
schválilo:
•
dodavatele na zakázku „Řešení odpadů Šumná“ firmu HITL, s.r.o., Dobelice 57 a jeho
nabídku ve výši 528 770 Kč (po odstoupení původně vybraného dodavatele)
•
dodavatele na opravu hasičské zbrojnice firmu VIKO stavební a montážní s.r.o.,
Znojmo - výměna oken ve výši 52 468 Kč, firmu AluBau, spol. s r.o., Dobšice - výměna
vrat ve výši 118 009 Kč a firmu Stavoizola Třebíč - izolace zdiva ve výši 70 000 Kč
•
odložilo výběr dodavatele na opravu místní komunikace u nádraží
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Srovnání nákladů na likvidaci odpadů
Srovnání nákladů na likvidaci odpadů v Kč
Náklady
rok 2015
rok 2016
komunální odpad
357267
330800
tříděný odpad plasty
49686
47594
sklo
4968
4554
papír
velkoobjemový odpad
nebezpečný odpad
bioodpad
kovový odpad
Náklady celkem

7248
8554
3053
33805
2795

6972
13441
2491
40000
3726

430776

449578

Příjmy
poplatek od občanů
příspěvek EKO COM
sběr železa

rok 2015 rok 2016
273579
275000
42157
43417
4260
6655

Příjmy celkem

319996

325072

Doplatek obce

110780
83688

124506
55800

z toho komunální odpad

Miroslava Dvořáková

Pozvánka
Zveme Vás na tradiční setkání
dříve narozených občanů
dne 17. 12. 2016 od 14.00 hod.
v sále kulturního domu Šumná.
zastupitelé obce Šumná
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Z naší školy
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Pravidelně každý rok pořádá ZŠ a MŠ Šumná oslavu Mezinárodního dne dětí v podobě již
tradičního Běhu o perníkové srdce. Také letos se na školním hřišti sešly děti mladší i ti starší
v doprovodu svých rodičů. Kromě jiného byly pro ně připraveny soutěže o sladké odměny
a v tělocvičně soutěž ve střelbě. Děti i jejich rodiče tak mohli společně strávit příjemné dopoledne, oslavit svůj svátek pohybem a užít si zdravého soutěžení.
Jak už to tak bývá, zvítězili ti nejrychlejší, ale perníkové srdíčko a sladkou odměnu si odnesl
úplně každý.
Mgr. Lucie Stehlíková

MAŽORETKY ŠUMĚNKY
V tomto školním roce opět pod hlavičkou ZŠ a MŠ Šumná úspěšně pokračuje kroužek mažoretek, které si říkají Šuměnky Šumná. Za dva roky své činnosti děvčata velmi
úspěšně reprezentují naší školu a obec a z každé soutěže, které se účastní, pravidelně vozí
medaile.
Holky si letos zpestřily prázdniny týdenním soustředěním v Kdousově, kde kromě her pilně
trénovaly na nadcházející soutěžní sezónu. Dřina se vyplatila a do původní formace Hledá se
Nemo mohly být zařazeny nové náročnější prvky. Kromě soutěží je o mažoretky velký zájem při
různých kulturních akcích, kde svými vystoupeními velmi líbivě zpříjemňují program.
Denisa Vybíralová

A léta běží…
Deváťáci se loučí, prvňáčci nastupují
Stalo se již pěkným zvykem, že na konci školního roku se škola loučí se žáky devátého ročníku a deváťáci zase se školou. Ti si připravují krátký program, který je průřezem jejich školní
docházky. Každý program je jiný a vždy jsme zvědaví, s čím na nás absolventi základní školy
vyrukují.
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Na konci školního roku 2015/2016 to bylo rozloučení
v „retro“ stylu. Díky sběratelské vášni třídního učitele
Mgr. Tomáše Zezuly se mohli kluci a holky pochlubit
módní přehlídkou inspirovanou módou 60. až 80. let.
Program sklidil bouřlivý aplaus a dalším ročníkům nasadil velmi vysokou laťku. Přejeme jim v dalším životě
alespoň tolik úspěchů, kolik ho měli při svém rozloučení
se školou.
9

Prvního září jsme ve škole přivítali 15 nových žáčků v prvním ročníku. Je to pro ně jistě
velká životní změna, i když školu občas navštěvovali jako“ školkáčci“. Přejeme jim dobrý
start a jen samé úspěchy během celé povinné školní docházky.
Mgr. Pavel Kučera

JAK  SI  PŘEDSTAVUJI  IDEÁLNÍ  PRÁZDNINY
BALÍKOVÁ Barbora
Moje fantastické prázdniny by trvaly dva roky a prožila bych je cestováním. Chtěla bych
navštívit všechny země, které na světě existují a chtěla bych poznat jejich kulturu a pamětihodnosti.
Moje první cesta by začala letecky návštěvou evropských zemí. Ráda bych se podívala
na Eiffelovu věž do Paříže, navštívila bych muzea v Berlíně. Potom bych objela ponorkou celou
Afriku.
Tento kontinent bych v jejím nitru projela autem, na velbloudech nebo přelétávala letadlem.
Ráda bych se totiž podívala k Viktoriiným vodopádům nebo sledovala závod vozů v Dakaru.
Nejvíce bych se ale těšila na spatření egyptských pyramid.
V Africe bych se nalodila na repliku slavného Titanicu a vydala se do Asie. Zde bych vstoupila na půdu Číny, Ruska a Indie. Přede mnou by byla cesta do Austrálie, kde bych si prohlédla
tamní klokany a potom bych již vlakem odcestovala na letiště a odletěla z tohoto kontinentu
do Jižní Ameriky. Lákají mě především země jako Brazílie, ve které bych uvítala návštěvu
karnevalu v Riu de Janeiru. Z města Ria by moje další prázdninová cesta směřovala různými
dopravními prostředky – autem, vlakem nebo letadlem – přes Střední Ameriku do Ameriky Severní.
Na všech svých prázdninových cestách bych se ubytovávala v přepychových pětihvězdičkových hotelích s mishelinskou hvězdou a stravovala se v jejích restauracích.
Po skončení mého krásného prázdninového výletu bych ukazovala rodičům a bratrovi
všechny fotografie z těchto míst a podělila se s nimi o svoje neopakovatelné zážitky.
Na adresu mého bydliště by po čase dorazilo 50 nákladních vozů, které by mi přivezly vše,
co jsem si na svých cestách zakoupila.
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ŠABATKOVÁ Sára
Moje fantastické prázdniny by byly trochu zvláštní. Chtěla bych totiž cestovat v čase.
Kdybych bych byla dostatečně zběhlá v technických oborech, vyrobila bych si stroj času
a vydala se s jeho pomocí do středověku, abych na vlastní oči viděla, jak panoval český král
Karel IV., určitě by mě zajímalo, jakou technikou se stavěla slavná Eiffelova věž v Paříži a mnoho dalších podivuhodností. Kéž by se mi toto přání splnilo! Byla bych maximálně šťastná, kdyby se mnou mohla cestovat moje kamarádka Jana, to by bylo super! Vlastně ani nevím, jestli
bych se se svým strojem času chtěla vydat do budoucnosti. Já vlastně ani nechci, protože se
obávám, že bych se polekala toho, co bych spatřila. Pokud se technika nezmění, chtěla bych
vlastně trávit prázdniny docela obyčejně. Mně se líbí totiž i ty současné. Také ty letošní prázdniny jsem si moc užívala. Hlavně že jsem byla se svou rodinou a se všemi kamarádkami – jsou
přece to nejcennější, co mám!

KLIKORKOVÁ Jana
Moje nejlepší a nejideálnější prázdniny si představuji tak krásné, jako každým rokem. Proto
bych chtěla jet odpočívat k moři do Chorvatska, a to se svou rodinou, kamarádkami Sárou
a Bárou a se svou psí slečnou Klirou. Po návratu domů bych pobyla ráda u svých kamarádek
Sáry a Báry a potom bych se vypravila objevovat památky naší vlasti. Chtěla bych mít ještě
ke svým cestám telefonní budku, jenž cestuje časem a s jejíž pomocí bych mohla poznat život
ve starověkých státech nebo sledovat na vlastní oči, jak vznikl život na Zemi. Moc bych si přála
mít černého koně s bílou hřívou a hnědého koně s černou hřívou, na kterých bychom s kamarádkami jezdily. Osobně bych si přála splnit svůj nádherný sen, letět na planetu jednorožců
a cestovat vesmírem. Jeden den bych ráda strávila s yutubery, ostatní dobu bych věnovala
výuce německého a anglického jazyka a mezitím bychom s kamarádkami grilovaly na párty pro
celou moji rodinu, se kterou bychom poseděly večer u táboráku.
Kdybych si mohla přát ještě něco, potom bych se chtěla zdokonalit ve svém kreslířském
umění, ráda bych odjela do Ameriky a v ní navštívila všechny její nejznámější památky.
Rozhodla bych se skočit do čokoládového ráje a učit se v něm bojovým uměním a potom
bych se opět vydala vstříc novému školnímu roku.

NEKULA Pavel
Moje ideální prázdniny bych chtěl prožít u moře a navštívit španělskou Barcelonu a italský
Milán. V těchto obou městech bych chtěl strávit v pětihvězdičkových hotelích. Přitom v Barceloně bych rád navštívil centrum Camp Nou a městský útulek, v němž bych si pořídil tři bílé myši
a jednoho psa. Myši bych pojmenoval Martin, Matěj a Kjůbl, inteligentní pejsek by dostal jméno
Ferda. Potom bych odcestoval na barcelonské letiště a odtud bych odletěl nejdříve do italského
Milána. Zde bych navštívil centrum San Suco, zbytek mého pobytu v této zemi by zakončila
návštěva bratrance Zakiho v Meraně. Z Itálie bych odcestoval do České republiky, abych si
z domu vzal nové čisté oblečení.
Mé cestě do Chorvatska by již nic nestálo v cestě, a tak bych tam odletěl a ubytoval se
v tamním hotelu Rabac. Ve stejnojmenném městě bych se povaloval u moře a chodil na obědy.
Po týdenním pobytu bych odletěl opět domů a již bych tu strávil celý zbytek prázdnin. Sledoval
bych všechny novinky ve světě a s datem 1. září bych se bohužel zase vydal do školy
Snad se mi takto ideálně prožitý prázdninový sen jednou splní!
slohové práce žáků VII. ročníku
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Úspěch našich žáků v mezinárodní výtvarné soutěži
MALUJEME PRO AFRIKU
Stovky dětí z celého světa malovaly i v tomto roce pro Afriku. Vranov nad Dyjí, Praha, Florencie, Vídeň a další světové metropole – to jsou města, kde byly nebo budou vystaveny nejhezčí výtvarné práce dětí z třetího ročníku tohoto projektu. Zájemci jejich zakoupením přispějí
k důstojné budoucnosti dětí v africké republice Kongo, ve městě Butembo. Tyto finanční částky
pomohou zdejším dětem získat vzdělání.
Témata k soutěži jsou každoročně voleny z bible a vítězné práce vybrala odborná porota
pod vedením akademického malíře a sochaře pana Ladislava Wagnera. Vítězům byly dne
24. září 2016 na mezinárodním setkání ve Vranově nad Dyjí předány ceny a diplomy prezident12

kou Nadace Plamen míru, jíž je paní hraběnka Herta Margarete Habsburg Lotringen, a členem
řádu servitů panem Gerhardem Walderem.
Naše škola se do této mezinárodní výtvarné soutěže také zapojila a získala dvě krásná
třetí místa: v kategorii žáků VII.-IX. ročníku se umístila Jana Klikorková a v kategorii žáků
III.-V. ročníku se umístila Barbora Neubaerová. Obě děvčata udělala naší škole velikou radost
a my všichni jim k tomuto vítězství blahopřejeme a věříme, že i v dalších soutěžích se jejich
práce budou umísťovat na vítězných příčkách.

Výtvarná soutěž SPRÁVNÝM SMĚREM
Na základě výstavy „ Boj proti drogám“ v roce 2014 v Muzeu Policie ČR v Praze byl letos
vyhlášen již třetí ročník soutěže o nejlepší plakát, jehož mottem je heslo „Správným směrem“.
Účastníci soutěže mají možnost touto cestou vyjádřit svůj životní postoj k problematice
nelegálních drog. Vytvořený plakát by měl vystihovat zadání, být jednoznačně zaměřen proti
zneužívání nelegálních návykových látek. Hlavní kritéria při vyhodnocování prací jsou fantazie,
originalita autora a náročnost grafického zpracování. Ačkoliv se na základních školách nevyučuje samostatný předmět grafická technika, náš talentovaný mladý výtvarník Ondřej Šumpich,
žák IX. ročníku základní školy, se tohoto soutěžního klání rozhodl také zúčastnit a vytvořil návrh
zcela originálního a výjimečného plakátu.
Na Policejním prezídiu v Praze proběhlo vyhodnocení soutěžních prací. Ondrův plakát porotu svým originálním pojetím a profesionálním grafickým zpracováním natolik zaujal, že se
rozhodla udělit mu první místo. Ondro, gratulujeme!!!
Mgr. V. Smékalová, vyučující výtvarné výchovy

Jak se to dělá?
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Častá otázka dětí. A jak se to vlastně vyrábí? Aby žáci devátého ročníku měli představu
o výrobě a výrobním procesu, uskutečnila se v měsíci září návštěva podniku Centropen v Dačicích. Žáci mohli vidět výrobu především tužek na bázi lihu, které jsou všem známé pod názvem
fixa. Prošli si výrobní linky a mohli tak vidět věci a procesy, o kterých se učí ve škole. Ti, kteří
po ukončení školní docházky půjdou do učebních oborů, budou určitě čerpat i ze zkušeností
z této exkurze.

Mezistátní fotbalové utkání školních družstev
Tradiční fotbalové utkání mezi družstvy Základní školy v Šumné a Základní školy v Göllersdorf v Rakousku se uskutečnilo 29. 9. 2016 u našich sousedů v Niederösterreich. Mužstvo
našich žáků odjíždělo s odhodláním zvítězit nad rakouským mužstvem. Člověk však míní a život mění.
Žáci rakouské školy se nenechali zaskočit bojovností našich a porazili nás docela nelichotivým skóre 11:1. Dobré mužstvo se ze svých chyb vždy poučí a tak jsme všichni zvědaví, jak
dopadne odveta v jarních měsících. Držíme palce!

Návštěva Vídně
Žáci Základní školy v Šumné se od sedmého ročníku učí mimo anglického jazyka také jazyk
německý. A kde by si ho mohli lépe procvičit než u našich nejbližších sousedů, kteří německy
mluví od svého narození?
A tak se v měsíci říjnu uskutečnila jednodenní exkurze do hlavního města Rakouska Vídně.
Žáci si prohlédli pamětihodnosti města i moderní výstavbu, zkusili si objednat a koupit občerstvení a navštívili také zábavní park Prater.
Byl to den naplněný poznáváním jazyka a sousedů. So, hallo Wiena.
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Milí rodiče, vážení spoluobčané,
děkujeme vám, že jste podpořili Základní školu v Šumné a po vyhlášení sběru starého papíru
ve dnech 17. 10. až 20. 10. 2016, jste dovezli velké množství balíků do školy. Výtěžek ze sběru
bude odveden do fondu SRPŠ. Těšíme se na další spolupráci opět na jaře.
Mgr. Pavel Kučera, zástupce ředitele ZŠ
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Ze života dobrovolných hasičů
Zpráva o výjezdech jednotky
SDH Šumná za rok 2016
V letošním roce Jednotka požární ochrany Šumná absolvovala
následující výjezdy:
18.1. 19:30 Šumná, starý manipulační plac – nehlídaný oheň
1.2. 20:48 Lesná - zapálená popelnice na hřbitově
18.2. 22:12 Lesná - požár skladu dřeva, bývalá APIA
3.3. 10:52 Vranov nad Dyjí - požár rodinného domu
22.5. 15:22 Šumná - samovznícení kompostu
4.8. 14:22 Štítary - požár traktoru na poli
20.8.		
Grešlové Mýto - požár pole (vyhlášen II. stupeň požárního poplachu)
30.9. 14:49 Štítary - požár pole
Děkuji všem dobrovolným hasičům za jejich obětavost, nasazení, skvěle odvedenou práci
a kázeň při zásahu.
Za JPO Šumná Marek Cihlář

Požární sport nás baví
Ze sportovních úspěchů bych letos vyzdvihl úspěšnou účast v okresním kole požárního
sportu konaném 18. června 2016 na znojemském stadionu. Jedná se o postupovou soutěž,
kde se sportovci utkají ve třech disciplínách a úspěšná mužstva se mohou probojovat až na mistrovství republiky v požárním sportu. První z trojice je 100 metrů překážek pro jednotlivce,
štafeta 4 x 100 metrů překážek a královská disciplína - požární útok na nástřikový terč, který
pro uznání sestřelu musí pojmout 10 litrů vody.
Nám se povedlo zúčastnit se sice „jen“ okresního kola, ale i to považujeme za velký úspěch
a čest. Aby družstvo postoupilo na takovou akci, musí se zúčastnit a vyhrát základní soutěžní
kolo, takzvané okrskové. Obec Šumná spadá do okrsku číslo 4, kam spolu s námi patří obce
Lesná, Štítary, Vracovice a Zálesí. Vítězové okrskových soutěží postupují do takzvaného obvodového kola. První dva pak mají právo soutěžit na okresním kole. V našem případě se okrsek
konal 15. května na Šumné, kde jsme se umístili na 2. místě za SDH Lesná. K našemu překvapení Lesná postup odmítla a přenechala tak své místo nám. Následné obvodové kolo se
konalo v Blížkovicích, kde se podařilo skončit těsně na druhém místě za domácím mužstvem
a zajistit si tak kýžený postup. Pak to vše přišlo, příprava na okres. Pravidelné kondiční tréninky, trénink dovednosti zdolávání dvoumetrové bariéry, běh s hadicemi přes kladinu, napojení
spojek za běhu a na rozdělovač, překonání střechy cvičného domečku pomocí žebříku a sprinty s hasicím přístrojem. Po zvládnutí všech těchto peripetií jsme nastupovali na startovní čáru
Znojemského stadionu s jasným cílem a přáním, získat pro naši obec a pro všechny, kteří nás
podporují, co nejlepší umístění a přivést domů nějaký pohár. A ono se to povedlo. Po první
disciplíně, požárním útoku jsme se s časem 33:91 nacházeli na 3. místě a o pouhé tři desetiny
vteřiny nám unikla druhá příčka z celkových jedenácti. Po takovéto předehře jsme se s velkou
vervou vrhli do dalších disciplín, v nichž jsme bohužel již tak úspěšní nebyli. Těžko hodnotit
sami sebe z pohledu účastníka (sportovce), přes větší ambice se nám to bohužel nepovedlo
a v celkovém součtu hodnocení jsme klesli na 6. místo. I přes skutečnost, že jsme se umístili
někde uprostřed výsledkové listiny, to pro nás byla velká výhra a úspěch a motivace do let dalších. Možná to pomůže přilákat další generaci mladých hasičů a podpořit tak udržení a utužení
hasičských tradic v naší obci, které sahají do dob dávno minulých.
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Co dodat na závěr? Snad jsme se k „hasičině“ postavili čelem, chytli to za správný konec
a navážeme tak na úspěchy našich předchůdců. Budeme se nadále snažit reprezentovat naši
obec po celém okrese, pořádat kulturní akce a hlavně ve spolupráci s obcí zlepšovat a modernizovat schopnost zásahové jednotky.

Hasiči a kultura v obci
Sbor dobrovolných hasičů se odedávna podílel a podílí na kulturním životě v každé obci.
Šumná není výjimkou. Rádi bychom v těchto tradicích pokračovali. Stavění máje, posvícenská
zábava, sportovně-kulturní posvícenská sobota, čarodějnice, soutěž v hasičském sportu – to
všechno jsou akce, které se nám daří už několik let pořádat. V příštím roce pro vás připravujeme novinku.
Rádi bychom obohatili kulturní život v naší obci o významnou společenskou událost
– 1. Hasičský bál. V literatuře se praví: Ples je společenská událost obvykle slavnostní povahy,
která je spojena se společenským tancem za zvuků taneční hudby. Tato událost mimo jiné
umožňuje vzájemné setkávání lidí, kteří by se jinak pravděpodobně nikdy nesetkali. Plesy bývaly v minulosti především výsadou vyššího stavu, tedy šlechty. V průběhu 19. století se plesy
postupně staly (ostatně tak jako mnoho jiných původně šlechtických výsad) běžnou součástí
tehdejší měšťanské společnosti, v té době byly takovéto lidové plesy označovány slovem bál.
Pořádaly je obvykle různé občanské spolky nebo profesní a stavovská společenstva (cechy)
apod. Vzhledem k slavnostní povaze události je obvykle nutné, aby lidé na plese byli oděni
ve vhodném společenském oděvu (společenské šaty, plesové šaty).
Bude nám potěšením, když se našeho prvního bálu zúčastníte a pomůžete nám společně
vytvořit příjemný společenský večer. Večerem nás bude provázet hudební skupina Fontána
z Brtnice na Vysočině. Předtančení zajistí naše skvělé mažoretky Šuměnky a v průběhu večera
vás čeká ještě jedno mimořádné vystoupení spolku Šum-Šum. Určitě se máte na co těšit. Srdečně vás zvou všichni pořadatelé!
Za SDH Šumná Marek Cihlář
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Z farnosti
Vydali jsme zajímavou knihu
Letos na podzim vyšla nová kniha tiskového apoštolátu FATYMu A.M.I.M.S. M. s názvem
Dějiny, jak je možná neznáte. Výstižný je podtitul 10 mýtů o křesťanství ve světle historických
faktů. Autorem knihy je zakladatel farního týmu ve Vranově nad Dyjí a pozdější moderátor
týmu v Příměticích, šéfredaktor časopisu Milujte se! Otec Pavel Zahradníček.
Kniha přináší deset kapitol v nichž je pojednáno o zajímavých dějinných skutečnostech,
které jsou opředeny mnoha mýty a nepravdami. Autor tyto epizody ukazuje ve světle historických faktů. Kniha, která má 128 stránek je doplněna 133 obrázky. Jistě udělá radost všem,
kteří se zajímají o dějiny, a kteří rádi znají pravdu a nezůstávají jen u různých povrchních
polopravd a lží. Pro ilustraci jen název některých kapitol: Papežka Jana?, Pius XII. – Hitlerův
papež?, Mýtus o víře v plochou Zemi, Církev nepřítelem vědy a pokroku?, Žil skutečně Ježíš
Kristus?.
Osobně se domnívám, že takováto srozumitelná brožura už dlouho chyběla a těším se
na její případná další pokračování, protože je ještě mnoho dalších témat, které je potřeba
uvést na pravou míru.
P. Marek Dunda

Zesnulým úctu a klid – tak to má být
Těsně před letošními dušičkovými svátky vydal Vatikán instrukci o pohřbívání zemřelých
a uchovávání popela v případě pohřbu žehem. A protože má její poselství dopad i pro nás,
chci ji zde připomenout.
Byla o tom řeč už i při dušičkové pobožnosti na šumenském hřbitově. Instrukce totiž
na jednu stranu potvrzuje starou známou skutečnost: Církev velmi doporučuje zachovat
zbožný zvyk pohřbívání těl zemřelých do země; nezakazuje však pohřeb žehem, pokud
nebyl zvolen z důvodů odporujících křesťanské nauce (CIC 1176, § 3). Dále ale zdůrazňuje,
že když už se přistoupí ke kremaci, má být popel věřících uchováván na posvátném místě,
což je v praxi většinou hřbitov (výjimečně kostel, ale to spíš v dřívějších dobách). Instrukce
upřesňuje, že nelze schvalovat rozptylování popela zesnulých na libovolném místě, anebo
jeho uchovávání doma. Podobně není vhodné cokoli z popela vyrábět – někteří z něj totiž
dovedou kromě jiného vytvořit upomínkové předmět, například bižuterii a dokonce i diamant. Ostatky zemřelých si zaslouží naši úctu a máme jím dopřát uložení na posvátném
místě. Právě proto je hřbitov každoročně znovu požehnán a tradičně je považován za místo
ztišení a modlitby.
Při představování této instrukce Ad resurgendum cum Cristo (Ke vzkříšení s Kristem)
dodal kardinál Müller, že samozřejmě nemá zpětnou platnost a nedají se z ní vyvodit žádné
postihy. V případě, že věřící kupříkladu rozptýlili popel svých drahých, doporučil alespoň
jmenné označení onoho místa, aby se zamezilo anonymitě smrti. A doplňme, že je vhodné
na to místo přicházet a to nejen se vzpomínkou, ale i s modlitbou za zesnulého.
Loučení se zesnulými je pro nejbližší vždy bolestnou skutečností a ve světle víry je dobré
ji prožívat s nadějí na budoucí setkání a ve vzkříšení. Způsob pohřbu má být vyjádřením
vděčnosti a úcty k zemřelému, ale také víry v nesmrtelnost lidské duše, naděje v budoucí setkání a lásky, která smrtí nekončí. Pro pozůstalé je vždy útěchou, když mohou přijít
na konkrétní místo, kde byly uloženy tělesné ostatky blízké osoby a kde mohou povzpomínat
a podle své víry se i za zesnulého pomodlit.
P. Marek Dunda
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NABÍDKA TISKOVÉHO APOŠTOLÁTU FATYMu
A.M.I.M.S.
Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei
Náměstí 20
Apoštolát Panny Marie Neposkvrněné – Matky Naděje
671 03 Vranov nad Dyjí
tel: 515 296 384, e-mail: marek@fatym.com
Dobrá kniha – skvělý dar,
nelitujte korun pár!

Novinka: P. Pavel Zahradníček: Dějiny, jak je možná neznáte

30,-

10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů

Ediční řada A.M.I.M.S. M. – knihy pro misijní použití:
J. Fadelle: Cena, kterou zaplatíš Skutečný příběh muslima, který se stal křesťanem
P. Dominik J. Doubrava O. Praem a P. Marek Dunda: Mozaika duchovní moudrosti
Ze života pro život Výběr z nejzajímavějších svědectví časopisu „Milujte se!“
William Brinkley: Útěk sestry Cecílie Skutečný napínavý příběh řeholnice
Svatý Alfons Maria de Liguori: Návod na dobrý život Impulsy pro duchovní život
NĚKTERÉ Z MNOHA DALŠÍCH NABÍZENÝCH BROŽUREK:
Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti
Jaroslav V. Polc
Petr Šabaka
Pane Bože, co mám dělat?
Sv. Jan Zlatoústý
Kázání 1. a 2. díl
Mons. Jan Peňáz
Biblický rozjímavý růženec
P. Martin Sedloň OMI
Poutníkem naděje
P. Jiří Kaňa, Petr a Iva Fukalovi Manželství od Boha nám dané
Mons. Ladislav Simajchl
Rodiče a školáci
Mons. Ladislav Simajchl
Stáří
P. Marek Dunda
,,… a nezapomeň na modlitbu“
P. Jan Richter
Zajeď na hlubinu
P. Marek Dunda
Sedm kajících žalmů
Kolektiv autorů
Luštěniny a la Ferdinand (křížovky)
Kolektiv autorů
Ale pamatuj aneb Italská kázání při lidových misiích
P. Josef Soukop
Velký náčelník dává Základní kurz křesťanské nauky

30,20,20,20,20,30,12,a 20,5,10,15,15,10,7,15,5,15,15,15,-

……………………………………………………………………………………………...........………….........
Objednávám k zaslání:

Jméno a příjmení:……………………..…………………… ………………………....………………………..…
Adresa:………………………………………………………………………………………PSČ………………...
Titul

Kusy

Titul

Kusy

Tyto a mnoho dalších najdete na www.amims.net a www.fatym.com

Objednávat můžete za uvedený příspěvek na tisk a poštovné mailem na apostolat@fatym.com nebo
na adrese A.M.I.M.S., Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí, tel: 728 655 271
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Ze Sportovního klubu
Plánujeme:

1. leden 2017
novoroční vycházka, sraz ve 13:30 před
KD v Šumné, pro všechny, kteří si chtějí první den nového roku zpříjemnit společnou procházkou

23.– 26. únor 2017 lyžovačka v Karlově pod Pradědem.
Opět se 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 2017

jarní cyklovýlet na Sádek a rozhlednu Mařenka

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

Na kole Podyjím
Sváteční zářiový výlet na kolách nás tentokrát zavedl na rakouskou stranu Podyjí. Za krásného slunného podzimního dne jsme se vydali přes Vranovskou přehradu, Junáckým údolím
směrem na Feeling. Cílem naší vyjížďky byl lovecký letohrádek ležící na Braitavě, těsně u státních hranic.
V turistickém průvodci se můžeme dočíst, že tento letohrádek byl postaven během roku
1780 za vlády posledního vranovského Althana Michala Josefa na půdorysu nepravidelného
šestiúhelníku jako dvoupodlažní architekura. Přízemí sloužilo jako přípravna jídel a odkladiště
zvěřiny a šatstva, místnost v patře, prosvětlená řadou oken byla určena k hostinám a společenským účelům. Památka je dnes ve správě Národního parku Podyjí, je opravena a je příležitostně využívána.
Odtud vedly naše kroky na vyhlídku Heimatkreuz nad Dyjí. Místu vévodí velký kříž postavený odsunutými obyvateli příhraničních obcí. Je to nádherná vyhlídka na řeku Dyji a celé Podyjí.
Při dobré viditelnosti je možno vidět i Pálavské vrchy a město Mikulov.
Zajímavostí je, že v této oblasti hnízdí čáp černý, který je pro svůj vzácný výskyt zobrazen
v logu Národního parku Podyjí.
Když jsme si dostatečně užili krásných výhledů po okolí, ticha a klidu tohoto místa, vydali
jsme se dál směrem na Hardegg. Čekalo nás prudké klesání do městečka na břehu řeky Dyje.
Užili jsme si adrenalinu z rychlé jízdy po hladké silnici, aniž bychom potkali jediný automobil
a bezpečně jsme zastavili až u mostku přes řeku Dyji
na českou stranu. Po krátké přestávce nás čekalo
naopak prudké stoupání až do Čížova. S tím se každý popral po svém, pěšky či na kole jsme však všichni zdárně dorazili do příjemné čížovské hospůdky,
abychom se dostatečně osvěžili a posílili na zbývající kus cesty domů.
Před námi byl už jen úsek cesty z Břečkova lesem kolem Čížovského rybníčku do Lesné. A protože konec září je časem burčáku, nemohli jsme jen
tak minout restauraci Větrný mlýn a neochutnat jejich nabídku. To byla příjemná tečka za hezky stráveným podzimním dnem.
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 Tradiční podzimní výšlap ve svátek 17. listopadu jsme letos pro nepřízeň počasí zrušili.
Ing. Dáša Cihlářová

Z akcí Šum-Šumu
DÝŇOVÁ STEZKA
Prázdniny utekly jako voda, listí na stromech už hraje všemi barvami. Proč si nezpestřit prodlužující se podzimní večer? Před rokem spatřil světlo světa nápad uspořádat Dýňovou stezku
zakončenou dýňovými hody. Slovo dalo slovo, termín byl stanoven na předvečer podzimních
prázdnin, čas dušiček.

21

Venku se pomalu stmívalo, u kostela se začaly scházet davy dětí i těch s dřívějším
datem narození. Každý, kdo si
přinesl lampión, si ho rozsvítil a dlouhé procesí se vydalo
na pouť naší obcí. Ve školní
ulici byla cesta lemována svíčkami a areál školy byl vyzdoben
vydlabanými dýněmi. Na školním hřišti byly připraveny pro
děti soutěže, pro všechny pak
nejrozmanitější pochoutky, jejichž základní surovinou byla
dýně. Samozřejmě nesměl chybět dýňový svařák a čaj.
Poděkování patří všem pořadatelům a hlavně těm, kteří přišli se svými lampiony.
za Šum-Šum Lucie Stehlíková

Z činnosti v obci
Taekwon-Do I.T.F. Do-San Šumná
Škola Taekwon-Do I.T.F. Do-San Šumná
oslavila 10. výročí svého založení a zahájila
11. rok své činnosti. V současné době máme
6 studentů a všichni jsou ze Šumné. V uplynulém pololetí se naši studenti zúčastnili 9.
Znojmo open dne 4. 6. 2016, kde Josef Hrubý získal stříbrnou medaili ve cvičení sestav
a ve dnech 26. - 31. 7. 2016 se Helena Klikorková zúčastnila světového poháru v anglickém Brightonu, kde získala stříbrnou medaili
ve sportovním boji. Nyní se všichni připravují
na zkoušky na vyšší technické stupně, které se budou konat 17. 12. 2016 ve Znojmě.
Někteří z nich se jistě zúčastní semináře konaného 7.- 8. 1. 2017 ve Znojmě, vedeného
generálním sekretářem I.T.F panem Trevorem
Nichollsem, držitelem IX. Danu.
A jak vnikl název naší školy? Vybrali
ho studenti v době jejího založení a je pseudonymem korejského vlastence, který celý
život věnoval podpoře vzdělání v Korei a protijaponskému osvobozeneckému hnutí za nezávislost. Stejný název má i sestava, kterou
cvičí držitelé 7. kupu (žlutozelený pás), správně Do-San Tul, někdy nazýváme Šumná Tul.
Ing. Václav Hrubý
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Na snímcích jsou Helena Klikorková
a Pepík Hrubý se svými medailemi.

Jak tráví svůj čas naše seniorky
Že naše seniorky nesedí doma se založenýma rukama, o tom se můžeme snadno přesvědčit.
Po celý rok, když je pěkné počasí, chodí do lesa s turistickými hůlkami a pravidelnou chůzí se udržují v kondici. Za to by je určitě pochválil každý lékař, neboť pravidelná chůze je pro člověka nejpřirozenějším druhem pohybu. Je vhodná pro lidi každého věku a hodí se i pro ty, kteří nemohou
jinak sportovat kvůli problémům s klouby či vysokým tlakem. Chůze je prostě přínosem pro celý
organismus. Bylo prokázáno, že pravidelná chůze prodlužuje kvalitní život, posiluje kosti a klouby, zabraňuje vzniku osteoporózy, posiluje srdce a snižuje riziko vzniku srdečních onemocnění.
Chůze okysličuje mozek a tím zlepšuje naši paměť a co víc - produkuje hormony dobré nálady.
A to naše dámy dobře vědí, že se na svých vycházkách cítí dobře a je jim veselo. O to víc když
se k nim někdy připojí i příslušník opačného pohlaví a naruší jejich „babinec“.
A není to jen chůze, co je spojuje, svůj volný čas si umí vyplnit i jinak. Když je potřeba pomoci,
neváhají přiložit ruku k dílu. Pomohly se sběrem hliníku z obalů od léků do sbírky pro postiženého
chlapečka z Lubnice.
Ženy se pravidelně schází, povídají si, společně prožívají svoje starosti i radosti. Nezapomínají slavit svoje narozeniny a svými dárky si rozdávají radost. Dobře totiž vědí, že život se skládá
z každodenních maličkostí, drobných radostí, které si často vůbec neuvědomujeme, které však
jsou tím pravým kořením života. A těch je třeba si považovat a naplno si jich užívat v každém
věku.
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V letošním roce se ženám krásně kulatilo:
Paní Olga Dvořáková oslavila 14. června osmdesátiny, paní Blanka Králová 24.
července sedmdesátiny, paní Květoslava
Bulínová 26. září svoji šedesátku a paní Arnoštka Kochollová 30. října sedmdesátku. To
se opravdu zadařilo, tolik významných jubileí
a určitě to byly krásné oslavy a jubilantky si
jich užily jak v kruhu svých nejbližších, tak
i se svými přáteli.
Být čilá ve dvaceti, to není žádná zásluha,
ale být čilá, aktivní a plná elánu když už se
těch desítek překulí několik, to už něco stojí
a zaslouží obdiv. Proto Vám všem milé dámy
přejeme hodně toho elánu a sil do všech
vašich aktivit a k tomu hlavně dobré zdraví
a pohodu.

Ing. Dáša Cihlářová

Pomáhat je radost
Každé úterý dopoledne tráví svůj čas v prostorách obecního úřadu jiná skupina šumenských seniorek. Jsou možná v průměru trošku starší, mnohé z nich už nejsou tak fyzicky zdatné, ale stále jsou plné elánu, touží po společnosti, rády si povídají. Některé pletou či háčkují,
jiné výborně vaří či pečou. Rády si vyměňují recepty na různé dobroty a vítají nové nápady.
Není jim lhostejné, co se děje kolem nás, nejsou jim lhostejné osudy druhých.
Rozhodly se pomoci malému Lukáškovi z Lubnice. Sběrem hliníku z obalů od léků přispět
do sbírky tolik potřebných finančních prostředků, kterých v případě nemoci není nikdy dost.
Podařilo se jim nasbírat a předat celkem 22,51 Kg hliníku. Naše milé babičky, jak jim na úřadě
říkáme, a ony se jistě za to oslovení na nás nebudou zlobit, jsou důkazem, že každá taková pomoc a podpora dává rodině, která se potýká s vážnou nemocí či postižením pocit, že
na svou bolest není sám.
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Úsměv malého Lukáška, jeho rozzářené oči a poděkování jeho maminky je jim tou největší odměnou.
Ing. Dáša Cihlářová

pozvánky
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ADVENT 2016
18. PROSINCE 2016
V KD ŠUMNÁ OD 17:30
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY MALÉ I VELKÉ
NA JIŽ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ
PŘIPOMEŇTE SI SPOLU S NÁMI, JAKÉ ZVYKY ODEDÁVNA
PROVÁZEJÍ OSLAVU NAROZENÍ JEŽÍŠKA

PO VYSTOUPENÍ BUDE PŘIPRAVENO MALÉ OBČERSTVENÍ
TĚŠÍ SE NA VÁS ŠUM - ŠUM ŠUMNÁ
27

ZŠ a MŠ Šumná, OÚ Šumná
pořádá

VÁNOČNÍ AKADEMII

 středa 21. prosince 2016
 KD Šumná od 1800 hodin
 vstupné: DOBROVOLNÉ
28

SRPŠ, ZŠ a MŠ, OBEC ŠUMNÁ
pořádají

15. společenský ples
Kdy: v pátek 20.1.2017 ve 20:00
Kde: KD v Šumné
Hraje: skupina KLAXON
Vstupenky v předprodeji v ředitelně ZŠ (vstupenka + místenka 100,- Kč)
Tombola a předtančení zajištěno
Informace na telefonu 515 291 299

18. FATYMSKÝ PLES
se koná

20.1.2017 v 19.30 v budově OÚ v Olbramkostele
K tanci a poslechu hraje kapela Víkend Hostěradice
Bohatá tombola, předtančení
Ples v křesťanském duchu

Vstupné 100,- Kč
Předprodej vstupenek 776 174 831

Všechny srdečně zveme a těšíme se na setkání s Vámi
29

Jubilanti
kteří v letošním roce dosáhli či dosáhnou 80 a více let

97 let
František Špaček

84 let
Josef Vavřín
Božena Zíková
Václav Kliner

93 let
Božena Prodělalová
Ladislav Prchal
90 let
Božena Prchalová
Otakar Kliner

83 let
Jiřina Tocháčková
Františka Drtinová
Libuše Ševčíková

89 let
Vladimír Kotačka

82 let
Žofie Tocháčková
Bohuslav Pátek
Miroslav Hanzelka
Miroslava Cihlářová

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

81 let
Oldřich Drtina
Marie Černá
Milada Zedníková
Pavlína Nekulová
80 let
Olga Dvořáková
Růžena Hanzelková
Marie Foučková

Všem přejeme hodně zdraví do dalších let.
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V ROCE 2015 a 2016 SE V NAŠÍ OBCI NARODILY TYTO DĚTI:
rok 2015

Lukáš Holík

nar. 28. prosince 2015
3 360 g, 52 cm
maminka: Sandra Bulínová
tatínek: Lukáš Holík

Tadeáš Ošťádal

nar. 29. prosince 2015
3 100 g, 49 cm
maminka: Jana Ošťádalová
tatínek: Robert Rohrbach
rok 2016

Barbora Všetečková
nar. 30. dubna 2016
2 750 g, 47 cm
maminka: Marie Všetečková

Daniela Riedlová

nar. 7. června 2016
2 760 g, 50 cm
maminka: Kamila Ingrová
tatínek: Ladislav Riedl

Matyáš Mikula

nar. 8. června 2016
2 870 g, 50 cm
maminka: Jana Mikulová
tatínek: Martin Mikula

Lukáš Ferkovič

nar. 31. července 2016
3 080 g, 49 cm
maminka: Zuzana Ferkovičová
tatínek: Lukáš Ferkovič
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V ROCE 2015 a 2016 SE V NAŠÍ OBCI NARODILY TYTO DĚTI:
Ondřej Veselý

nar. 9. srpna 2016
2 800 g, 49 cm
maminka: Michaela Šobová
tatínek: Zdeněk Veselý

Karel Koch

nar. 26. srpna 2016
3 570 g, 50 cm
maminka: Žaneta Kochová
tatínek: Karel Koch

Kristýna Traxlerová
nar. 6. září 2016
4 650 g, 53 cm
maminka: Alena Traxlerová
tatínek: Josef Traxler

Kateřina Jará

nar. 25. října 2016
3 810 g, 52 cm
maminka: Kateřina Vitámvásová
tatínek: Dominik Jarý

Kristýna Horáková

nar. 2. listopadu 2016
2 820 g, 47 cm
maminka: Radka Horáková
tatínek: Pavel Horák

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, 25. 11. 2016. Počet výtisků: 270.
Realizace: Petr Večeřa, Bačice

