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Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá, padá sníh, budou Vánoce
chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě, slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele

alelůja, alelůůůůja
Ježíš na kříži ztrápený, občas se usměje, na ty co v zázrak uvěří, na ty co zpívají

alelůja, alelůůůůja
Beránku náš, na nebesích, stůj při nás, až přijde tma

 alelůja, alelůůůůja
stojím v prázdném kostele, hvězdy nade mnou, z kříže zbyl jenom stín, 

ale přesto slyším alelůja, alelůůůůja
Beránku náš, na nebesích, stůj při nás, až přijde tma

Beránku náš, na nebesích, stůj při nás, až začnem se bát …

Je to jen pár veršů z písničky, která se určitě stane hitem letošních Vánoc. Jmenuje se Půlnoční a nazpíval ji Václav Neckář. Myslím, 
že ho většina z vás zná a ví, čím vším si nedávno musel projít. V této písničce je kousek jeho duše, jeho velké vítězství nad životem, 
osudem. Touto písničkou, tím, že ji nazpíval, jen dokazuje vnitřní sílu člověka, to, že přes všechny rány osudu jde život dál. A to je to 
největší poselství, které písnička, její tóny mohou nést. Přejeme vám všem, aby tyto krásné tóny, tohle veliké poselství zaznělo ke 
každému z vás, abyste si právě v tento vánoční čas uvědomili co je a není v životě důležité,  odložili alespoň na chvíli všechny trable 
a starosti, zkusili naslouchat druhým i sami sobě a radovat se z každého dne. Přejeme vám klidný vánoční čas a v novém roce vše dobré, 
hodně zdraví, štěstí a spoustu malých radostí, těch malinkatých štěstíček na provázku žití, které dělají život krásnějším.



Díky, Milane!

Asi málokdo ze Šumné a okolí nezná Miloslava Šnajdara. 
Pan Šnajdar několik desítek let působil na Šumné jako ten, 
který se staral o organizaci volného času dětí, mládeže i těch, 
kteří školní lavice už dávno opustili.

Chci zde zavzpomínat na Milana, jak mu většina z nás 
dodnes říká, jako na člověka, který se svým působením 
zapsal do našich životů, do našich srdcí. Vzpomeňme si proto 
na Milana, jako na hlavního vedoucího, který se stal záštitou 
úspěšné a celorepublikově uznávané pionýrské skupiny 
Mládí Šumná. Neřešme teď, co bylo před rokem 1989. My 
tenkrát byli dětmi! Užívali jsme si svého dětství, pionýrských 
schůzek, víkendů na Podhradí, letních táborů. Zavzpomí-
nejme třeba na Čermákovice, Žirovnici nebo šumavskou 
Filipovu Huť. 

Účastnili jsme se mezi-
národních táborů doma i v 
zahraničí. Sbírali jsme starý 
papír, železo, hliník, chodili 
uklízet les nebo vysazovat 
stromky. Reprezentovali 
jsme Šumnou v různých 
soutěžích, ať vědomost-
ních nebo sportovních. Ně-
kteří se zúčastnili televiz-
ního natáčení tehdy mlá-
deží oblíbené Pionýrské 
vlaštovky. Naše příspěvky 
se běžně objevovaly v ča-
sopisech pro mládež nebo 

v denním tisku. To vše jsme 
dělali dobrovolně a rádi.

Odměnou nám byl i  
kamarádi a plnohodnotné 
zážitky a spousta nepo-
stradatelných zkušeností. 
Připomeňme si Běh o per-
níkové srdce, tradici, která 
se narodila na Šumné. I já 
jako dítko navštěvující ma-
teřskou školu jsem téměř 
před třiceti lety v tomto 
závodě běžela a zvítězila, 
respektive umístila jsem se 
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na 2. místě. Tenkrát jsem vyhrála velké perníkové srdce, které pekla Milanova maminka. 
A věřte, byla jsem na svůj úspěch velmi pyšná, protože ten, kdo stál na bedně v tomto závodě 
byl zkrátka někdo. Letos stála na stupních vítězů moje čtyřletá dcera. Také si vyběhala 
perníkové srdce a určitě i pro ni to byl jedinečný zážitek, malé vítězství, které si ponese celý 
svůj život. Myslím, že už nemusím psát více, opět za tím vším stál pan Šnajdar. 

Vývoj událostí ve společnosti přinesl řadu změn. Rušily se pionýrské skupiny a vše, co 
s nimi souviselo. Pan Šnajdar se nevzdal a v roce 1990 založil na Šumné dům dětí a mládeže, 
který pak vedl přes dvacet let. A opět se staral o volný čas dětí i těch dříve narozených. 
Samozřejmě, že na to nebyl sám, obklopil se lidmi, se kterými spolupracoval. Ale byl to právě 
on, kdo si to všechno vzal na svá bedra. Dům dětí pod jeho vedením nabízel dětem 
každoročně desítky kroužků, připomeňme si třeba kroužek myslivecký, střelecký, 
floorballový, šachový, počítačový, vaření, jazykové kroužky a spousta dalších, které umožnily 
dětem smysluplně trávit volný čas a naučit se i řadu dovedností. Nezapomněl ani na dospělé 
a nabízel pro ně sportovní kroužky a dříve narozeným ženám umožnil pravidelně se scházet 
v Dámském klubu. 

Činnost domu dětí však sahala dál, za hranice obce i okresu. Spolupracoval s řadou 
organizací, zapojil se do různých regionálních i celorepublikových soutěží, některé i sám 
organizoval a vepsal se tak do vědomí nejen nás šumenských. Připomeňme například 
výtvarné soutěže Ahoj z prázdnin, Kniha a já, Příroda kolem nás nebo pěveckou soutěž 
Šumenská sedmikráska. Své ovoce přinesla spolupráce, která se rozvíjela od roku 2007 mezi 
Domem dětí a mládeže v Šumné a KONTEM BARIÉRY „Nadace Charty 77“. DDM Šumná 
každoročně ze svých celostátních výtvarných soutěží připravoval výběr výtvarných prací pro 
ilustraci stolních kalendářů vydávaných k charitativním účelům. Tyto kalendáře se prodávají 
celostátně a výtěžek z prodeje je určen na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené 
děti. 

První kalendář, ve kterém DDM Šumná již vystupoval jako partner tohoto celostátního 
projektu, je z roku 2008. Tohle všechno samo o sobě vypovídá o tom, že činnost místního 
domu dětí byla plodná a hlavně uznávaná. Jenže úspěch a uznání je jedna věc a peníze, 
náklady a kalkulace druhá věc. A tak se stalo, že rozhodnutím Krajského úřadu, zřizovatele, se 
v tomto roce DDM Šumná stal součástí DDM Znojmo. Bylo to rozhodnutí čistě ekonomické, 
které Krajskému úřadu přinese bezesporu úsporu finančních prostředků. Finanční hledisko 
se bohužel stalo jediným měřítkem. 

A tak éra šumenského domu dětí končí. Pan Šnajdar se svobodně rozhodl dále 
nepokračovat ve spolupráci se znojemským DDM a my jeho rozhodnutí chápeme. Je to 
člověk, který se navzdory svému handicapu celý život plně věnoval své práci, dětem, vždy 
dělal věci podle svého nejlepšího přesvědčení a dával tomu vše. A za to si zaslouží náš obdiv 
a veliký dík. Za svoji práci byl i oceněn. V roce 2006 převzal pan Šnajdar z rukou ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy u příležitosti Dne učitelů nejvyšší rezortní vyznamenání 
Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy II.stupně za dlouholetou příkladnou práci 
s dětmi a mládeží.

V neděli 11. 9. 2011, při příležitosti šumenského posvícení proběhla v sále kulturního 
domu výstava fotografií a všeho, co souviselo s pionýrskou skupinou Mládí Šumná a činností 
DDM Šumná. Sešlo se zde hodně lidí, kteří přišli zavzpomínat, přišli poděkovat panu 
Miloslavu Šnajdarovi za to, že tady celé ty roky byl a stal se jednou z významných osobností 
naší obce.

Milane, díky!
Lucie Stehlíková



Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání dne 9. 5. 2011

schválilo: 
l vzalo na vědomí informaci Hany Bílkové, ředitelky DDM Znojmo o činnosti 

pracoviště Šumná
l prodej pozemku p.č. 421  pod garáží u bytovky č.p. 182 k.ú. Šumná
l revokovalo usnesení OZ č. 6/2009 bod č.4  ze dne 22.6.2009 (prodej pozemku p.č. 

364/9)
l záměr prodeje pozemku p.č. 364/9 k.ú. Šumná o výměře 790 m2 jako stavební 

místo, cena pozemku 80,-Kč/m2 a pověřilo starostu ke zveřejnění záměru
l Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (kabelové vedení NN na 

p.č.346/1 RD p.Podsklanová) s firmou E.ON ČR a pověřilo starosty uzavřením 
smlouvy

l Smlouva o zřízení věcného břemene (kabelové vedení NN na p.č. 346/1 RD 
p.Stehlíková) s firmou E.ON ČR a pověřilo starosty uzavřením smlouvy

l vzalo na vědomí Zprávu MF – monitoring hospodaření obcí a ukládá vypracovat 
stanovisko zastupitelstva a zdůvodnění skutečností uvedených v monitoringu

l vzalo na vědomí vyjádření ing. Oberreitra zaslané na KÚ JMK Brno k záměru stavby 
autovrakoviště Šumná.

Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání dne 27. 6. 2011

schválilo: 
l celoroční hospodaření obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za 

rok 2010,  a to bez výhrad
l vzalo na vědomí zprávu o kontrole finančního a kontrolního výboru
l stanovisko k monitoringu hospodaření obce a zdůvodnění skutečností uvedených v 

monitoringu
l prodej pozemku p.č. 364/9 k.ú. Šumná o výměře 790 m2 za účelem výstavby 

rodinného domu – Jiří Gregor, Silvie Gregorová, Šumná 182, cena pozemku  80,- Kč  
za m2, (poplatky spojené s prodejem pozemku hradí kupující, předkupní právo pro 
obec v případě následného prodeje pozemku před stavbou RD) a pověřilo starosty 
uzavřením kupní smlouvy

l smlouvu o poskytnutí příspěvku od nadace ČEZ  č. EDU 21_11 na projekt „Snížení 
imisní zátěže ze zdroje v objektu ZŠ a MŠ Šumná“ ve výši 400 000,- Kč a pověřilo 
starosty podpisem smlouvy

l poskytnutí příspěvku TJ Sokol Štítary ve výši 7.000 Kč na činnost a pověřilo starosty 
uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku

l výměnu oken a balkonových dveří  v bytě zdrav. středisko Šumná 42 a uložilo 
starostovi oslovit min. 3 dodavatele na vypracování cenových nabídek

l pořízení úřední desky obce dle předložené nabídky

neschválilo:
l prodej pozemků pod Střelnicí dle žádosti p. Bartese.
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Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne 29. 8. 2011

schválilo: 
l průběh financování rekonstrukce ZŠ a MŠ Šumná
l zařazení technického zhodnocení (rekonstrukce budovy  ZŠ a MŠ) do majetku obce 

ke dni 30. 8. 2011 - navýšení hodnoty budovy o MŠ 3 789 432 Kč a budovy ZŠ 
o 6 906 964 Kč

l smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E.ON ČR, věcné břemeno (kab. vedení NN p.č. 
236/1 obchod Jednota) a pověřilo starosty k podpisu smlouvy

l smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E.ON  ČR, věcné břemeno (kab. vedení NN 
p.č.286/14, 295 p. Sklenář) a pověřilo starosty k podpisu smlouvy

l smlouvu o zříz. práva odpovídajícího věcnému břemenu, firma E.ON ČR, kab. 
vedení NN p.č.286/14 p.Smetana a pověřilo starosty k podpisu smlouvy

l smlouvu o převodu práv a povinností ze stav. povolení E.ON ČR (přípojka NN  za 
tratí u  RD č.p.154)  a pověřilo starosty k podpisu smlouvy

l dodatek č. 1  Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a pověřilo starosty 
k uzavření dodatku ke smlouvě

l dobu a místo uzavírání manželství, pátek  8.00 – 18.00 hod. , sobota 8.00 – 18.00 
hod.,  obřadní síň obecního úřadu Šumná

l odložení projednání záměru prodeje budovy DDM Šumná na příští zasedání 
zastupitelstva

l odložení projednání záměru přebudovat hotel v Šumné na příští zasedání 
zastupitelstva

l nákup části pozemků p.č.122,123,84 k.ú.Šumná, 400m2 za 200Kč/m2 a 2900m2 za 
15 Kč/m2

l použití investičního fondu příspěvkové org. ZŠ a MŠ Šumná na nákup počítačového 
serveru

l odložení projednání investičního záměru vybudování DPS v obci Šumná na příští 
zasedání zastupitelstva

l uzavření nové smlouvy s p.Kotulkem o provozování atrakcí o pouti a posvícení 
a pověřilo starosty k uzavření smlouvy.

Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání dne 26. 9. 2011

schválilo: 
l darovací smlouvu od E.ON ČR na finanční dar na rekonstrukci ZŠ a MŠ Šumná ve 

výši 40 000 Kč a pověřilo starosty uzavřením smlouvy
l smlouvy o dílo ZMES – veřejné osvětlení rodinných domů za ČD a u Střelnice
l záměr prodeje budovy DDM  Šumná č.p. 124,  pozemku p.č. 135 zastavěná plocha 

(150 m2) a  pozemku p.č.134 ostatní plocha (1752m2), minimální cena 1 mil. Kč, 
kupní smlouva bude obsahovat mimo jiné věcné břemeno vjezdu a vstupu na p.č. 96 
k.ú. Šumná pro obec Šumnou a předkupní právo jako právo věcné v případě prodeje 
na dobu 5 let pro obec Šumná,  písemné nabídky  do 27.10.2011 do 12,00 hod. na 
OÚ Šumná v zalepené obálce označené „Neotvírat“ – DDM a uložilo starostovi 
zajistit zveřejnění záměru

l vzalo na vědomí  informaci o předběžném záměru vybudování DPS v budově hotelu 
v Šumné
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l
l Smlouvu o dodávce elektrické energie E.ON ČR pro budovu DDM  Šumná č.p. 124 

a pověřilo starostu podpisem smlouvy
l vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce provedenou JMK Brno
l prodloužení dohody s ÚP pro pracovníky VPP do 29. 2. 2012

neschválilo:
l investiční záměr vybudování DPS v obci Šumná na p.č. 428 (louka u bytovek ).

Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání dne 31. 10. 2011

schválilo: 
l potvrzení o přijetí dotace „Snížení imisní zátěže ze zdroje v objektu MŠ v obci 

Šumná“ 
l směrnici obce Šumná pro provedení inventarizace a pravidla pro provádění 

vyřazování a likvidaci movitého majetku včetně plánu inventur na rok 2011
l záměr převodu majetku – předání dokončené kanalizace (dokončení stoky A, A1, 

B1,B4, C, C1, D)  zájmovému sdružení obcí VAK Znojemsko v hodnotě 2 539 163,- 
Kč a ukládá starostovi zajistit zveřejnění záměru

l odložení projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 110 a části pozemku p.č.111 
v  k.ú. Šumná na příští zasedání zastupitelstva

l prodej  majetku  budovy č.p. 124 , pozemku p.č. 135 zastavěná plocha (150 m2) 
a p.č.134 ostatní plocha (1752m2) za cenu 1 150 000,- Kč pro  kupující Blahucza 
Milan a Blahuczová Marie, Šumná 72. Ke dni podpisu smlouvy bude provedena 
úhrada kupní ceny na účet obce Šumná u ČS Znojmo. Objekt budovy je v zástavním 
právu Státnímu fondu životního prostředí., na základě žádosti obce bude objekt  
vyjmut ze zástavního práva. Kupní smlouva bude obsahovat mimo jiné věcné 
břemeno vjezdu a vstupu na p.č. 96 k.ú. Šumná pro obec Šumná a  předkupní právo 
jako právo věcné v případě prodeje na dobu 5 let pro obec Šumná. Zastupitelstvo  
pověřilo starostu uzavřením kupní smlouvy

l dodavatele na výměnu oken byt zdrav.středisko Šumná firmu  H + M Kuchařovice  
a pověřilo starostu uzavřením smlouvy o dílo dle předložené nabídky ve výši 
54 210 Kč

l přípravu a realizaci investičního záměru na realizaci domova služeb rekonstrukcí 
starého objektu bývalého hotelu v obci Šumná a pověřilo starostu realizací tohoto 
záměru

l bezplatné zpracování žádosti o dotaci na dětské hřiště od firmy Bonita Group 
Service s. r.o., Tišnov.

Zastupitelstvo obce na svém 9. zasedání dne 21. 11. 2011

schválilo: 
l Potvrzení o přijetí dotace „Snížení imisní zátěže ze zdroje v objektu ZŠ v obci 

Šumná“ .

členy do školské rady za zřizovatele - p. Petra Cejpka a p. Miroslavu Dvořákovou.
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Veřejně prospěšné práce

V letošním roce jsme Úřad práce ve Vranově žádali o šest pracovních míst na období šesti 
měsíců. Úřad práce nám schválil pouze dva pracovníky na dobu tří měsíců, a to od 1. 4. do 30. 
6. 2011.  Do práce pro obec se zapojili paní Milada Kuzmínová a pan Miloš Fučík. Oba 
pracovníci se velice dobře zapracovali a jsou pro obec přínosem. Proto jsme žádali úřad práce 
o prodloužení smluv. Naší žádosti bylo vyhověno a jejich smlouvy byly prodlouženy do 28. 2. 
2012. Pan Petr Šturm vykonával veřejně prospěšné práce již v roce 2010 a na základě naší 
žádosti byla smlouva rovněž prodloužena až do 31. 5. 2011. Poté byl zaměstnán jako 
zaměstnanec obce a byla s ním uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2011. 

Kde všude můžete vidět výsledek jejich práce? 
- oprava hřbitova
- oprava místních komunikací
- čištění obecního lesa a zpracování palivového dřeva pro občany
- položení dlažby u budovy OÚ (pořízení nových úředních desek obce)
- výmalba MŠ, ZŠ
- úprava pískoviště MŠ
- nátěry prolézačky v MŠ 
- nátěr venkovního schodiště MŠ
- nátěry kovových konstrukcí na školním hřišti
- terasa základní školy, čištění a oprava
- čištění panelové cesty směr Lesná
- úklid veřejných komunikací v obci

Je to jen krátký výčet akcí, které jste vy sami mohli zaznamenat, které jsou vidět. Nejde tu 
vyjmenovat vše, každou opravu, drobnou údržbu. Je na místě zde říci, že ruku k dílu přiložili i 
ti, kterým obec umožňuje vykonání veřejné služby. Někdo více, jiný méně, důležité ale je, že 
se všech úkolů zhostili a svou prací přispěli k rozvoji obce. Je totiž řada věcí, které pokud 
fungují většina občanů vůbec nevnímá, bere vše jako samozřejmost a všímá si až tehdy, kdy 
něco nefunguje tak jak má, kdy se něco pokazí a potom volají po okamžité nápravě. Zkusme 
někdy vidět a vnímat fungující věci a vidět za tím i člověka, pracovníky, kteří svou prací udržují 
věci v chodu, kteří se starají o pořádek kolem nás.

Dokončené investice v roce 2011 
· Rekonstrukce ZŠ a MŠ Šumná – zateplení, výměna oken, rekonstrukce topení, 

fasáda (celkové náklady 10 848 871 Kč)
· Dopravní značení  (.1 etapa  61 724 Kč) 
· Veřejné osvětlení RD u Střelnice (náklady 66 000 Kč)  
· Veřejné osvětlení RD za kolejemi ČD (náklady 128 440 Kč)

Obec připravuje 
· Tradiční setkání s dříve narozenými občany, sobota 17. 12. 2011
· Zpívání u vánočního stromu, neděle 18. 12. 2011 v 16.00 hod.
· Tříkrálové bruslení  – termín bude ještě upřesněn (podle počasí)
· Ve spolupráci se základní školou společenský ples, pátek 27. 1. 2012
· Ve spolupráci se základní školou karnevalovou veselici pro děti, sobota 

28. 1. 2012
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Změna podávání žádostí

· OBČANSKÉ PRŮKAZY

· Od 1. prosince 2011 se podává žádost o vydání občanského průkazu pouze na 
Městském úřadě Znojmo, Pražská 59.

· Žádost o občanský průkaz lze podat na MěÚ Znojmo, Pražská 59 nejpozději do 
14. prosince 2011. Po uvedeném termínu bude možné podávat žádosti o vydání 
občanského průkazu nejdříve 2. ledna 2012.

· Důvodem zrušení podání žádosti o občanský průkaz  na Obecním úřadě Šumná je 
odlišný způsob zpracování žádostí o tzv. občanský průkaz, který od 1. ledna 2012 nahradí 
současný typ občanského průkazu. Od 2. ledna 2012 si žadatel požádá o občanský 
průkaz prostřednictvím fotokabiny na přepážce městského úřadu, obdobně jako u žádosti 
o pas. 

· Stávající občanské průkazy zůstávají nadále platné, pokud neuplynula doba 
platnosti v nich uvedená nebo nedošlo ke změně údajů v nich uvedených. 
Doporučujeme všem občanům, kterým bude končit nebo skončila platnost občanského 
průkazu nebo pasu, aby výměnu provedli v co nejbližším termínu a vyhnuli se případným 
komplikacím, kdyby nemohli v druhé půli prosince 2011 provést výměnu dokladů. 

· PASY

Nejzazší termín pro podání žádostí o vydání pasu je stanoven na 19. prosince 2011. 
Po tomto termínu je možné požádat o pas až 2. ledna 2012, a to na MěÚ Znojmo, Pražská 
59. Odstávka systému nemá vliv na žádosti o vydání pasu typu „blesk“ bez biometrických 
údajů s dobou platností 6 měsíců.

Kam s ním?????

Jan Neruda by se dnes divil co všechno lze ráno najít na ulici a nejen na ulici. Ve svém 
fejetonu z poloviny devatenáctého století píše … já nechci čtenáře urazit, já vím, že čtenář je 
nóbl a nemá zapotřebí vstávat před devátou – no ale, náhoda! A když tedy náhoda ho vyvedla 
někdy z domu dřív, zajisté že sobě při známém svém bystrozraku povšimnul, že na ulici jsou 
nejen lidé, nýbrž i věci, jichž tu jindy nevídává. Jakož také při známé jeho duchaplnosti není 
pochyb, že o těch lidech a věcech,  hlavně ale o těch věcech pak přemítal ….  Neruda ve své 
povídce řešil jak naložit „pouze“ se svým starým slamníkem a nebylo pravda jednoduché se  
ho zbavit a neobtěžovat jím své okolí. Byl to úkol přetěžký, jak sám píše …. Projela mne  
myšlenka hanebná! Jakpak bychom tedy já a Anča chytli v noci slamník, donesli jej tamhle za 
roh a slámu vysypali? Myšlenka rozhodně nepěkná – nepořádná – protizákonní, ale přiznám 
se, mně se líbila! Člověk se ach tak snadno stane špatným!  Arci – já mám malér. Najednou, 
bůhví odkud, bude tu stát patrola. Bude chtít, abych tu slámu zase sebral. Já se budu bránit, 
spáchám naposled nějaký mluvený zločin, seberou mne, odvedou – pojednou bude po mé 
dosavadní bezouhonnnosti občanské – ale to už je všechno jedno – já – „Milostpane – 
milostpane“ – vrazila pojednou Anča do pokoje – „já už vím, kam s tou slámou! Mlíkařka beře 
prý ji ráda, potřebuje stlaní doma pro chlív! Zítra jí to dáme!“ Co mám říci ještě dále? Spal jsem 
tu noc dobře …. Byl to okamžik krásný!!!  

A co Vy, spíte dobře??? 



9

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. 
Jinak bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový 
život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Když například vyhodíme 
plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití 
a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká 
recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Nejsnadnějším 
způsobem jak třídit odpad, je tedy logicky už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. 
Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. 

Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. 
Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na 
střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává 
společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají 
společně) dotřiďuje.

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit 
tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo 
i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co 
nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy 
jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí. Příliš práce nám to nedá a efekt je veliký.

Kolik produkujeme odpadů?Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Domovní 
odpad tvoří 22 % papír, 13 % plasty, 9 % sklo, 3 % nebezpečný odpad, 18 % bioodpad a 35 % 
zbývající směsný odpad. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných 
kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit 
až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

Proč tedy netřídíme?
Je to především lenost („mám to daleko“) a pak výmluvy („nemám k tomu podmínky, není 

kam třídit“), nemá to cenu ( „stejně se to někde smíchá, nic z toho nemám, nikdy jsem to 
nedělal“) atd. Těch výmluv je spousta a vrcholem všeho je když někdo svým bezhlavým 
jednáním znehodnotí již vytříděný odpad. I přesto, že je osvěta ohledně třídění odpadů 
poměrně rozsáhlá najde se spousta těch, kteří to nedělají. Ale proč to alespoň nezkusit? Třeba 
pro dobrý pocit, že jsme něco udělali pro přírodu, ovzduší nebo budoucí generace?

Víte, že např. recyklace 1 tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací CO2 (oxidu uhličitého) 
nebo, že z 10 recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi anebo, že 30 
recyklovaných PET lahví stačí k výrobě 1fleeceové bundy (na tričko jich stačí 5).

Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další život.
Třiďte odpad má to smysl - estetický, ekologický i ekonomický (EEE).
Kolik nás odpady stojí?
Svoz 1 popelnice  (120 l)         59,- Kč  
 Svoz velké popelnice (240 l)   102,- Kč
O tom jak nejlépe má občan postupovat při vývozu popelnic a proč je dobré poctivě třídit 

odpad už padlo mnoho slov. Stále však  koluje mezi lidmi plno různých zažitých způsobů a 
když dojde na věc, tak se občan diví! Diví se, proč obecní úřad nabádá, abychom připravili 
před dům jenom jednu plnou popelnici a ne dvě poloprázdné. Úřad se naopak diví, proč 
navzdory osvětě jsou náklady na svoz odpadu stále vyšší. 

Popeláři mají na voze počítadlo, které zapisuje počet vysypaných popelnic. Nezajímá je, 
jestli je popelnice plná nebo poloprázdná. Pytle nacpané k prasknutí umístěné vedle 
popelnice jsou účtovány stejně jako vývoz jedné popelnice. Takže popelnice ano, pytle ne. A 
popelnic co nejméně. V  návaznosti na výše uvedené je jasné, že čím víc popelnic postavíme 
před dům – popeláři mají povinnost vysypat každou popelnici, která je ve svozový den před 
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domem – tím víc obec zaplatí. Naše poplatky přitom tvoří jenom část nákladů na likvidaci 
komunálního odpadu a skoro větší část za nás občany zaplatí obecní úřad. Taháme tak 
peníze z kapes sami sobě (své obci a jejímu rozpočtu).

Třídit odpad se vyplatí. Ovšem je třeba říct, že třídění musí být důsledné a že ve chvíli, kdy 
smícháme různé druhy odpadu v určených nádobách nelze mluvit o tříděném odpadu, ale 
takový kontejner je vyvezen na skládku jako běžný netříděný komunální odpad. A obec místo, 
aby se jí dostalo vrácení poplatku za tříděný odpad, tak to ještě pěkně zacvaká, jako kdyby to 
nasypala do popelnic!

A nakonec pro zapomnětlivé !!!
 PLASTY
 patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech 

odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením
Žlutý kontejner na plasty 
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od 

pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie 
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem 
vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od 

žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky 

PAPÍR
 patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje 

průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají 
nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, 
které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů 
finanční odměnu.

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z 

lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s 
tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír 
s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný 

papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří 
do kontejneru na papír, ale do popelnice 

SKLO vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je 
důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner 
na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné 
rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do 
nekonečna.

Zelený kontejner na sklo  
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, 

alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří 
sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále 
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třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do 
zeleného sklo barevné. 

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo 

třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do 
obchodu.

E-box Třídění vysloužilých malých elektrozařízení. 
Do E- boxu patří : veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou 

zářivek) např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 
přehrávače a další.

Baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem.
Do E- boxu nepatří : zářivky a výbojky

Období komunální kontejnery nebezpečný velkoobjemový

odpad plast,sklo,papír odpad odpad

leden 28 734,00

únor 28 765,00 24 510,00

březen 44 920,00

duben 31 098,00

květen 30 980,00

červen 30 040,00 2 783,00 7 283,00

červenec 32 051,00 24 510,00

srpen 32 390,00

září 49 204,00

říjen 31 637,00

listopad 32 000,00

prosinec 32 000,00

Celkem 403 819,00 49 020,00 2 783,00 7 283,00

skutečnost předpoklad

Náklady : rok 2010 rok 2011

komunální odpad 384 847,00 403 819,00

kontejnery plasty,sklo,papír 49 020,00 49 020,00

velkoobjemový odpad 12 747,00 7 283,00

nebezpečný odpad 4 582,00 2 783,00

Náklady celkem 451 196,00 462 905,00

Příjmy :

poplatek od občanů 287 563,00 285 000,00

příspěvek EKO COM 34 339,00 27 000,00

sběr železa 18 104,00 6 435,00

Příjmy celkem 340 006,00 318 435,00

Doplatek obce 111 190,00 144 470,00

     z toho komunální odpad 97 284,00 118 819,00

Náklady na likvidaci odpadů za rok 2011 (v Kč)
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Zprávičky ze školy

Š
ik
ov
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Šumná
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l a

Ř Ahoj prázdniny!

Poslední úterý o prázdninách 
pozvali naši obecní zastupitelé všechny 
děti i dospělé k rozloučení s letními 
p rázdn inami .  Vš ichn i  účas tn íc i  
plánované rozlučky se sjeli v odpoledních 
hodinách u šumenského kulturního domu 
a vyrazili na kolech nebo autem směr 
Šimperák.  První etapa cesty byla pro 
všechny stejná. Pak se sportovci rozdělili 
na dvě skupinky. Někteří jeli tou nejkratší 
a nejschůdnější cestou do cíle a ti 
zdatnější jeli poznávat krásu lesů v okolí 
Šumné a doufali, že k Šimperáku dorazí 
bez bloudění. Měli štěstí a zdatné 
průvodce jako bonus k tomu a opravdu 
bez úhony, živí a zdraví dorazili. U 
Šimperáku čekalo pro všechny děti i 
dospělé malé občerstvení – špekáčky, 
klobásky a pro každou věkovou kategorii 
něco dobrého na zapití konce prázdnin. 
Většina z nás ví, že Šimperák vlastně 
říkáme rybníku Vlkov, nad jehož hrází 
kdysi stával hrad Šenkenberk, zvaný také 
Šimperk. Zde žil se svou družinou 
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loupeživý rytíř. Důkazem přítomnosti hradu, který vznikl pravděpodobně již v polovině 13. 
století je už jen pár rozpadlých obvodových zdí. Duch loupeživého rytíře tu a tam dává o své 
přítomnosti vědět, a aby odčinil své hříchy, tak část svého uloupeného pokladu rozdává mezi 
ty, kteří se přijdou na Šimperák podívat.  I my jsme měli štěstí… Ale abychom poklad nezískali 
jen tak, nechal pro nás rytíř zprávu, že si poklad musíme zasloužit. Barevnými fáborky nám 
vyznačil cestu a my museli plnit několik úkolů. Od sestavení pavoučí sítě, po kreslení obrázku 
přírodními barvami nebo poznávání zvířat a ptáků, kteří žijí v našich lesích. Asi nejvíce se nám 
líbil úkol, kdy jsme dorazili k ozdobenému stromečku. Na stromečku byly rozvěšeny kartičky s 
písmeny a my jsme z nich museli sestavit název domečku pro jisté obyvatele našich lesů. Po 
zdolání všech úkolů jsme se konečně dostali na místo, kde v minulosti stával hrad. A tady se 
děti se mohly pustit do hledání pokladu. Štěstí se usmálo na Františka - našel pytel plný 
sladkostí, o který se poctivě s ostatními rozdělil.

 Co dodat? Akce to byla zdařilá. S prázdninami jsme se sice neradi, ale příjemně rozloučili. 
Domů jsme se vrátili až za tmy a určitě se budeme těšit na další společná setkání. Třeba se k 
nám při dalších akcích přidáte i Vy!

Lucie Stehlíková

Ř

Poslední červnové páteční odpoledne patřilo na Šumné dětem. A to zejména 
předškolákům, kteří se loučili s „malou“ školkou a chystali se po prázdninách do školy „velké“ – 
základní. Aby šlo o loučení veselé, v zahradě MŠ jsme připravili nejen pro ně, ale i všechny 
jejich kamarády ze školky i školy, program s občerstvením. Ten byl zahájen prázdninovou 
olympiádou, při které děti na šesti stanovištích sbírali (za doprovodu dětských písniček) 
razítka za splněné úkoly do svých kartiček. Za zaplněnou olympijskou kartičku pak byli všichni 
soutěžící odměněni balíčkem dobrot.

Po ukončení olympiády už čekala na předškoláky těžká zkouška zdatnosti.  Museli totiž 
zdolat vytyčenou opičí dráhu s aktovkou plnou školních nezbytností na zádech. Pro všechny 
naše šikovné předškoláky to však byla hračka a tak se s nimi paní učitelky a děti ze školky 
mohly rozloučit utvořením uličky vedoucí k bráně, za níž 
je zástupci učitelského sboru a pan starosta slavnostně 
pasovali na školáky. Noví školáci dostali nejen šerpu a 
čepku, upomínkový certifikát a knížky, ale všichni 
společně i dort s velikou jedničkou, o který se kluci 
rozdělili se všemi přítomnými při závěrečném, velmi 
zábavném vystoupení kejklíře Jonáše. Malí školáci ještě 
předali svým učitelkám z MŠ malé dárečky a školkáčkům 
vlastnoručně podepsaný plakát s obrázky MŠ. Počasí 
nám přálo až do podvečerních hodin, proto posezení u 
ohně a opékání špekáčků bylo příjemnou tečkou za 
celým odpolednem.

Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří podpořili 
školku nejen svým časem, úsilím a sponzorským darem, 
ale i dobrovolným vstupným. Na něm byla vybrána 
částka 872 Kč, která byla použita na nákup materiálu na 
zkrášlení nejen vstupních dveří mateřské školy.

Všem letošním prvňáčkům přejeme ve škole mnoho 
úspěchů a samé jedničky!

Pasování předškoláků
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Ř

Do první třídy v Základní škole a Mateřské škole, Šumná, okres Znojmo chodí v tomto 
školním roce 15 žáků, 11 chlapců a 4 děvčata. Většinu předmětů učí v první třídě třídní učitelka 
paní Jindřiška Nováková. Učí je ale také paní učitelky Neubauerová, Slabá a Kratochvílová. 
Prvňáčci mají krásnou třídu v přízemí školy a s pomocí rodičů a učitelů jistě zvládnou všechny 
úkoly, které je tento školní rok čekají. Všichni jim přejeme jen samé úspěchy a jedničky.

Jména prvňáčků :
Dajčar Aleš, Dvořák Lukáš, Hádek Daniel, Klikorka Josef, Kuba Libor, Kutnerová Tereza, 

Martínek Roman, Molík David, Neubauerová Bára, Pásztóová Amálie, Pozděna David, 
Ptáčková Magdalena, Světlík Tomáš, Vejlupek Pavel, Weidenthaler Filip.

Ř Sběr starého papíru

V měsíci září proběhl na naší škole sběr papíru. Celkem bylo sebráno 5220 kg novin, 
časopisů a kartonu. Za toto množství získala škola 8.352 Kč. Tyto peníze budou použity v 
prospěch žáků školy. Děkujeme všem, kteří sběr papíru podpořili.

Nejlepších 10 „sběračů“: Vozdecká Marie (232 kg), Dajčar Aleš (197 kg), Mühlbacherová 
Elisabeth (186 kg), Brabenec Martin (180 kg), Martínková Martina (174 kg), Martínek Roman 
(174 kg), Cejpková Jiřina (167 kg), Cejpek František (167 kg), Vacíková Lenka (166 kg), 
Balíková Barbora (162 kg).

Ř Volby do školské rady do výboru SRPŠ

Na začátku měsíce října 2011 proběhla volba zástupců rodičů žáků do školské rady a do 
výboru SRPŠ. Navrženými kandidáty pro volby do školské rady byli Pavelec Zdeněk, Hrubý 
Václav a Balík Radek. Přítomní rodiče pak z navržených kandidátů zvolili do školské rady 
pana Zdeňka Pavelce a pana Radka Balíka. Ve stejném termínu proběhla také volba do 
výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ Šumná. Do tohoto výboru byli zvoleni pan Zdeněk Pavelec, paní 
Jitka Vacíková, paní Dáša Cihlářová, paní Soňa Dvořáková, pan Radek Balík. Všem 
zvoleným samozřejmě gratulujeme a přejeme jim úspěchy jak v práci pro školskou radu, tak i v 
práci pro SRPŠ.

Ř Drakiáda 2011

Pouštění draků proběhlo dopoledne 15. října, krásnou slunnou sobotu. Účast dětí a rodičů 
byla velká, ale bohužel vítr se nám někam zatoulal. Proto všichni ti co chtěli vzlétnout, museli 
zapojit své svaly a běhat. Určitě to ale byl příjemně strávený čas dětí s rodiči a rodičů s dětmi.

Ř Šachové okénko

Okresní přebor družstev

Mladí šachisté ŠK ZŠ Šumná zahájili novou sezonu okresního přeboru družstev s favo-
rizovaným družstvem Sokola Štítary A. Podle očekávání podlehli zkušenému soupeři až příliš 
krutě 0:5. Po loňské úvodní sezoně, určené k získání zkušeností, se mladé družstvo pokusí 
v náročné soutěži získat první body a důležité sebevědomí. Oporami družstva by v letošní 

Představujeme prvňáčky ve školním roce 2011/2012
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sezoně měli být Aleš 
Novák, Martin Brabe-
nec, Radek Šimka, 
Michal Golomb a Marek 
Cihlář.

Přebor 4-členných 
družstev žáků

Svoje kvality potvr-
dily mladí šachisté v pře-
boru žáků okresu Znoj-
mo. Ten proběhl 9. lis-
topadu 2011 za účasti 
7 družstev. Stejným 
počtem bodů, remízou 
ve vzájemném zápase 
a pouze horším pomoc-
ným hodnocením skon-
čilo družstvo ZŠ Šumná 
„A“ na druhém místě za 
favorizovaným gym-
náziem Znojmo. Tímto 
umístěním si Aleš No-
vák, Martin Brabenec, 
Radek Šimka a Ondřej 
Špaček vybojovali účast 
v krajském kole soutěže, 
která proběhne v lednu 
2011 v Břeclavi.

Neztrati l i  se ani 
benjamínci, kteří teprve 
pronikají do tajů ša-
chové hry. Družstvo ve 
složení Pavel Nekula, 
Pavel Vejlupek, Josef 
Klikorka a Bára Neu-
bauerová vybojovalo 
1. místo v kategorii 
nejmladších.

ŠACH-PINK

16. 11. 2011 proběhl na naší škole tradiční kombinovaný turnaj ve stolním tenisu a šachu. 
24 účastníků z 6 škol soutěžilo celé dopoledne. Vítězem se stal Josef Růžička z DDM Budík 
Moravské Budějovice, na druhém a třetím místě skončili reprezentanti naší školy Ondřej 
Špaček a Aleš Novák. Neztratili se ani další sportovci a všem patří uznání a pochvala za 
předvedené výkony.

autorem článků ze ZŠ je Pavel Kučera, zástupce ředitele



Loučení s DDM
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Ř

Emigrace a život v azylu

V České republice již sedmým rokem probíhá cyklus projektů Příběhů bezpráví. Naše 
škola se už po několikáté do tohoto projektu přihlásila. Letos byl projekt zaměřen na Emigraci  
a život v azylu.

 Výuka dějepisu na základní škole zpravidla končívá druhou světovou válkou. Na výuku 
moderních dějin nezbývá čas nebo se jim učitelé vyhýbají, jelikož některé údaje a události do 
dnes nejsou zcela jasné. 

Proto byly vytvořeny tyto projekty, kdy každý rok je zpracováno jedno téma z moderních 
dějin. Listopad byl určen jako měsíc Příběhů bezpráví, kdy se na školách promítají dokumenty 
a filmy na dané téma, probíhají besedy s pamětníky, výstavy a podobně.

Realizace projektu proběhla u nás ve škole v 9. ročníku v rámci hodin dějepisu. Letos 
projektový den byl určen na 11. 11. 2011. Žáci byli v několika vyučovacích hodinách 
seznámeni s problematikou emigrací a životem v azylu. Dozvěděli se, že život v totalitním 
Československu byl řízen pod taktovkou komunistického režimu.  Snažila jsem se jim přiblížit, 
jak se lidem žilo, co bylo součástí každodenního života, co se smělo, co ne a co bylo absolutně 
nepřípustné. Seznámili se s pojmy Železná opona, StB, pohraniční stráž, emigrace, azyl… 
Sami pak došli k závěru, proč se někteří občané rozhodli opustit svou rodnou vlast.

Žákům byl promítnut film Swingtime, který pojednával o akci StB dokumentovanou pod 
názvem Kameny.

Velmi přínosná nám všem byla beseda, kdy nám ot. Marek Dunda vyprávěl příběh rodáka 
z Dolních Bojanovic Mons. ThDr. Petra Esterky, který emigroval jako mladík, aby mohl 
studovat v Itálii teologickou fakultu. Hlavním posláním pana biskupa Esterky je dnes péče o 
české krajany v cizině. Otec Marek nás seznámil, jak mladý Petr začal plánovat svou emigraci 
a jak útěk za hranice probíhal. Pan biskup Esterka se také zapsal do dějin Šumné, jelikož 
posvětil jeden ze zvonů  šumenského kostela.

Bližší informace najdete na: ,   (č. 2/2010)
Mgr. Lucie Stehlíková, učitelka ZŠ Šumná

Příběhy bezpráví

www.jedensvetnaskolach.cz www.milujte.se
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Postřehy a komentáře žáků 9. ročníku:

„V té tobě to bylo to moc kruté, jsem ráda, že už je to pryč. Uvědomila jsem si, proč někteří 
lidé utíkali za hranice.“

„Vůbec jsem si nedokázala představit, že to bylo bylo tak krutý.“
„Bylo to zajímavé, rozhodně bych v té strašlivé době nechtěla žít!“
„Uvědomila jsem si, jaké to bylo v té době. Myslím, že to bylo drsné, smutné jako v hororu. 

Určitě to měli lidé v té době dost těžké!“
„Mohli jsme přemýšlet o tom, že lidé nemohli mít tolik věcí, kolik máme dnes.“
„Příběhy bezpráví mě celkem zaujaly, mohli jsme se zamyslet nad tím, jak to dřív bylo. 

Myslím si ale, že mnoho lidí žilo život podobný tomu dnešnímu, ti lidé, kteří chtěli emigrovat, to 
měli těžší, ale život obyčejných lidí, kteří se do ničeho nepletli, byl normální.“

„Ten film byl pěkně zpracován. Takové hodiny by mohli být častěji. Nechtěl bych žít v té době, bylo 
to smutný.“

„Bylo to dobrý, mohlo by takovejch hodin být víc. Film se mi líbil. I vyprávění ot. Marka bylo dobrý.“
„Nedokážu se vžít do té doby, podle mě to byla velice krutá doba a určitě bych v ní nechtěla 

žít. Myslím, že by nebyla škoda si o tom v hodinách povídat víc.“
„Příběh pana otce Marka se mi líbil.“
„Mě se osobně líbily příběhy bezpráví, bylo to poučné, velmi zajímavé a vžili jsme se do té 

hrozné doby. Nemám ráda žádnou vládu, vláda – vůdce = totalita, fašismus… Nechtěla bych 
žít v žádné této době.“

„Uvědomuju si, že to bylo všechno pravda. Film se mi líbil a těchto projektů by mohlo být 
víc i nějakého vyprávění o tehdejší době.“

„Totalitní režim mě úplně překvapil a změnil můj názor. Vždy jsem si myslela, že to bylo 
bezchybné. Bylo vše levné, lidé měli svůj řád, měli zaměstnání apod.… Jenže v hodinách 
dějepisu jsem se dozvěděla i něco horšího. Neměli soukromí, i úplnou svobodu, skoro pořád 
tresty apod.“

„Nechtěla bych žít v té době, ale příběhy o kterých jsme se dozvěděly byly vážně zajímavé 
a poučné.“

Ř

Školní parlament na naší základní škole v Šumné funguje třetím rokem. Každý rok jsou do 
parlamentu voleni dva zástupci z 5. až 9. třídy.  První dva roky byl parlament pod dozorem Mgr. 
Martiny Lněníčkové, nyní je pod patronací Mgr. Diany Sklenářové.

Každý rok je volen na první schůzce předseda parlamentu, jeho zástupce a zapisovatel. 
Scházíme se pravidelně jednou do měsíce. Všichni členové během měsíce zjišťují názory, 
nápady, připomínky od svých spolužáků, které pak tlumočí na schůzi a následně dochází k 
jejich projednávání. Zástupci parlamentu pak mají za úkol projednané záležitosti probrat s 
vedením školy, kde padne konečné řešení, zda se záměr podaří realizovat či ne. Členové 
parlamentu pravidelně pomáhají žákům z 9. ročníku při organizaci Dětského dne a aktivně se 
zapojují do pořádání různých sportovních či kulturních akcí. 

Nyní se aktuálně podílíme na organizování sběru a odvozu nebezpečného odpadu a 
nepoužívané elektroniky. Za výtěžek ze sběrové akce naše škola pořídí nové pomůcky.

Úspěchy školního parlamentu:
· Odpadkové koše na třídění odpadu · Barevně vymalované třídy
· Posezení na chodbách · Školní kantýna

Hanka Šandová (8. ročník)

Školní parlament
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Ř

O tom, co bych chtěla na světě změnit, jsem ještě nikdy moc nepřemýšlela.  Myslím, že 
tento svět není moc dokonalý a má spoustu chyb, které by se měly napravit. Jak se říká, 
všechno špatné je i pro něco dobré. Každý má svůj vlastní názor, jak změnit svět nebo alespoň 
pár věcí.

Většina lidí si například myslí, že když odvezou odpadky na určené místo, dělají správně. 
Ale co na to ochranáři přírody?  Nebo sama příroda? Odvezené odpadky zlepší život lidem ve 
městech, ale zhorší ho naopak živočichům a rostlinám v okolí skládky. To je jedna z věcí, nad 
kterou by se stálo zamyslet.

A co třeba zákony? Trest smrti – ano, či ne? Někteří lidé tvrdí, že takový trest je proti 
lidským právům a měl by se třeba zrušit. Ale co s lidmi, kteří dokážou zabít člověka? Odpykají 
si svůj trest, avšak ve většině z nich odhodlání zabíjet zůstane. 

Dále třeba výfukové plyny. Auta, letadla, motocykly, to vše ničí přírodu, ale nikdo z nás už 
se bez nich neobejde.

Jak máme tedy tento svět změnit, když vše má svá pro i proti? Vypadá to, že svět není 
možno změnit tak, aby to bylo pro všechny prospěšné. Můj názor ovšem je takový, že to jde. 
Domnívám se, že vše je jen o lidech. Kdyby se všichni lidé sešli, společně by určitě přišli na 
nějaké správné řešení. Jenže copak to v téhle době jde? Je tu mnoho nepřátel a neústupných 
lidí. Každý vystupuje jen sám za sebe a v kolektivu neumí jednat.

Jediné, co bych tedy na světě opravdu chtěla změnit, by byly povahy lidí. Mám ta to, že 
nové, přeměněné lidstvo by tomuto světu už jen pomáhalo a všechny špatné stránky by se 
obracely k epšímu.

Karolína Tušarová (8. ročník)

Co bych chtěla na světě změnit?

Ze Sportovního klubu

Z cyklovýletu

Tentokrát byla za cíl naší „Václavské“ 
vyjížďky 28. září vybrána obec Podmolí, malá 
vesnička odznačovaná za jednu z bran do 

Národního parku Podyjí a odtud potom podle chuti a sil dál. V deset hodin se před obecním 
úřadem sešla víc než dvacítka cyklistů, patřičně natěšených a připravených strávit sváteční 
den na kole. Sluníčko si ještě po ránu hrálo na schovávanou, skrz mlžný opar se jen ztěžka 
prodíralo, ale nechávalo tušit pěkný den.  Svačina, pití ani chuť nikomu nescházela, a tak už 
nic nebránilo tomu společně vyrazit na výlet. Skupinka jsme byla docela početná a i věkové 
složení bylo rozmanité. Vydali jsme se přes obce Lesná, Horní Břečkov a Lukov a čekala nás 
zastávka v Podmolí u rybníka. V příjemném prostředí jsme využili nabídky místní hospůdky na 
posezení a občerstvení, a protože síly ani chuť nikomu nescházely, vyrazili jsme dál a za další 
místo zastávky jsme si vybrali vinici Šobes. Cyklotrasa nás středně náročným terénem údolí 
Dyje spolehlivě přivedla k dalšímu cíli, k jedné z nejstarších a patrně nejlepších vinic 
evropských vinařských poloh – k Šobesu. Vinice, která leží na úbočí skalního ostrohu 
v meandru řeky vděčí za své vynikající vlastnosti právě ideální poloze - v nižší nadmořské 
výšce, na prosluněném jižním svahu, chráněná proti větrům. Zdejší mikroklima se podobá 
podmínkám například na Rýně či v údolí francouzské Rhôny. Říká se, že navštívit Znojemsko 
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a nevidět Šobes by byla velká chyba a my to můžeme jen potvrdit. Je to malebné místo přímo v 
srdci Podyjí. A tak jsme si užívali krásných vyhlídek za pěkného počasí a rovněž využili 
možnost firemního stánku a přímo na vinici ochutnali některá šobeská vína. Jak praví 
průvodce krajinou, labužník nejlépe ocení kvalitu vína, když se seznámí s místem, kde 
vyrostlo. Zážitky z chuti a vůně se pak mísí také se vzpomínkami na příjemně strávené chvíle. 
Vinné révě se tu prý odedávna dařilo a v průběhu staletí získalo takový věhlas, že si víno našlo 
cestu do nejlepších vídeňských restaurací a dokonce až na císařskou tabuli. Královští hosté 
oceňují jeho kvality dodnes. 

Šobeské víno je dokonce zodpovědné za porušení královského protokolu. Když byla 
v roce 1996 na návštěvě České republiky britská královna Alžběta II., zachutnal jí tento zlatavý 
mok natolik, že si nechala ze stejné lahve dolít podruhé. A to je proti zvyklostem stolování 
u královského stolu. Tím poctěným vínem bylo Rulandské šedé, ročník 1993. A tak jsme na 
sebe nechali působit kouzlo okamžiku, kouzlo starobylé vinice plné dozrávajících hroznů, 
ochutnali jejich příští podobu a zase pokračovali dál. Šobeskou lávkou jsme překonali řeku 
Dyji a z jejího malebného údolí zase vystoupali nahoru pod vesničku Hnanice. Tu jsme jen 
míjeli a směřovali k městu Znojmu. A protože tento terén byl již náročnější a sil ubývalo, jako 
další cíl a odměnu za naše snažení jsme si vybrali restauraci U Obří hlavy na břehu řeky Dyje 
přímo pod Znojemskou přehradou. Cesta vedla přes Konice a Popice na Kraví horu. I tady 
jsme si mohli užít nádherných vyhlídek. Město Znojmo jsme zde měli jako na dlani. Potom už 
nám zbývalo jen zvolna překonat příkrou cestu dolů do údolí a mohli jsme si zaslouženě 
odpočinout na zahrádce restaurace na břehu řeky s vyhlídkou na Znojemský hrad, terasy 
Karolininých sadů nebo na dominantu údolí, nově zrekonstruovaný železniční most, nejvyšší 
železniční most v Jihomoravském kraji. Zde všichni využili nabídky místní restaurace 
a doplnili svoje žaludky dobrým jídlem a pitím, to abychom nabrali sil na cestu domů. Nebudu 
lhát, když řeknu, že se nám moc nechtělo příjemné místo opouštět, ale měli jsme před sebou 
ještě kus cesty. Čekala nás cesta pohádkovým údolím Gránického potoka do Citonic a odsud 
přes Bezkov, Horní Břečkov a Lesnou domů. Na Šumnou jsme s vypětím všech sil, jedni více, 
jiní méně unaveni dorazili krátce po čtvrté hodině a myslím, že jsme si všichni mohli blahopřát. 
Zvládli jsme ujet téměř padesát kilometrů ne zrovna snadným terénem a možná i trochu 
překonali sami sebe Byl to pro mě a věřím, že i pro ostatní příjemně strávený den. Svátek 
Svatého Václava jsme oslavili pohybem, užili si krásného babího léta v přírodě. Radost 
a pohoda doufám nikoho s únavou  neopustila, a tak jsme se mohli spokojeni a plni pěkných 
zážitků z výletu a společných chvil rozejít domů. Jsem moc ráda, že se společné výlety na kole 
nebo pěšky staly již tradicí, že se pokaždé najde tlupa lidiček, kteří spolu chtějí strávit volný 
čas, poznávat společně svoje okolí, přírodu a pohybem udělat i něco pro sebe. V našem 
blízkém i vzdálenějším okolí je řad krásných míst, které stojí za to navštívit, projít si, vidět. A tak 
se máme pořád na co těšit.

Listopadová vycházka

Je sedmnáctý listopad, státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii, den volna pro 
děti školou povinné i většinu pracujících. Volný den uprostřed pracovního týdne a jak s ním 
naložit? Pár členů Sportovního klubu Šumná v tom má jasno. Šestým rokem pravidelně 
v tento den vyráží na již tradiční podzimní turistickou vycházku. Cíl je pokaždé jiný a vlastně 
není tím nejdůležitějším. To proč skupinka lidí vyráží na vycházku je hlavně cesta, chuť strávit 
tento den pohybem, v přírodě, s partou lidí, kteří se chtějí scházet, společně něco podniknout 
a třeba i přes nepřízeň počasí. A proto je milé, že ani letos skupinu lidiček chuť neopustila 
a v deset hodin se sešli před kulturákem a mohli tak znovu vyrazit. Cílem vycházky byl pro 
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letošní výšlap Vranov nad Dyjí. Městečko pro všechny známé, jen cesta k němu může být 
různá a my si vybrali cestu turistickou. Vyšlápli jsme si tedy směrem na Lesnou a odtud zamířili 
přímo do hlubin Národního parku Podyjí. Lovecký letohrádek Lusthaus jsme nemohli jen tak 
minout, aniž bychom nešli blíž a neprohlédli si krásnou šestiúhelníkovou barokní stavbu. 
Konstatovali jsme, že vranovské panstvo a jejich lovečtí hosté si uměli užívat času a pro časy 
příští, tedy i ty naše, zanechali krásné stavby, které leccos vypovídají o tehdejším životě 
šlechty. My na rozdíl od nich nepřijeli koňmo, a tak nezbývalo, než po svých pokračovat dál. 
Naše kroky a turistické značky nás spolehlivě vedly po žluté až k rozcestí Vranovské Brány 
a odtud po červené turistické značce až k Hamerské lávce přes řeku Dyje. Lávku jsme si 
prošli, přes důrazný zákaz se malinko pohoupali a vrátili se na levý břeh a podél řeky, osadou 
Zadní Hamry pokračovali do městečka. 

Údolí Dyje je tady moc pěkné, ohraničené skalním útvarem zvaným Hamerské vrásy, 
součástí chráněného území Národního parku Podyjí. Již odtud jsme se mohli kochat 
pohledem na dominantu města, Vranovský zámek. A to jsme se již blížili 
k plánované zastávce v Country salonu. Všichni jsme se již potřebovali ohřát, dát odpočinout 
nohám a uspokojit hladové žaludky. A Country salon tohle všechno nabízel, v útulném 
prostředí jsme se ohřáli svařeným vínem, pochutnali si na výborném meníčku a po takovém 
příjemném hodinovém odpočinku mohli s chutí opět pokračovat ve zpáteční cestě. Abychom 
se stihli za světla vrátit domů, zvolili jsme nejkratší cestu. Kolem kostela do kopce kde stojí 
Mníškův kříž, kamenný obelisk nad městem, který nechala vystavět Helena z Mníšku na 
památku svého manžela. Je odtud krásný výhled na městečko i zámek. Dál jsme pokračovali 
lesní stezkou až do Onšova a odtud po silnici až na Šumnou. Domů jsme došli po čtvrté 
hodině, a to už se docela smrákalo. Myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že jsme se 
vrátili příjemně unaveni, trošku vyzmrzaní, ale hlavně s „dobitými baterkami“ z příjemně 
stráveného dne. Velikou pochvalu si zaslouží nejmenší turisté, Kubík, Honzík a Frantík, kteří 
bez řečí zvládli celou cestu s dospělými. Nezbývá tedy nic jiného než se těšit na další 
společnou akci.    
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Ze Sportovního klubu

Co jsme letos podnikli?
§ 10. června pouťová zábava, hrála kapela Víkend Hostěradice
§ 28. září Václavský cyklovýlet
§ 11. listopad Martinská zábava, hrála kapela Víkend Hostěradice
§ 17. listopad 6. ročník turistické vycházky

A co plánujeme?
§ 16. prosinec Čaj o páté, vánoční barvení triček 
§ 2. – 5. únor 2012 lyžovačka v Karlově pod Pradědem
§ duben 2012 pálení čarodějnic
/přesné termíny a podrobnosti k jednotlivým akcím budou včas zveřejněny/

Se sportovním klubem na hory

Pro nadcházející zimní sezónu jsme za cíl lyžování se sportovním klubem vybrali lyžařský 
areál Karlov pod Pradědem v Jeseníkách. Prodloužili jsme pobyt o jeden den a zvolili termín 
2. – 5. února 2012 (čtvrtek – neděle). Počet přihlášených se nám z původních 45 osob zvýšil 
na 53 a to už je pořádná skupina. Pobyt v Penzionu Zámeček přímo v Karlově již máme 
zajištěn. Nezbývá než si přát pěkné zimní počasí, hodně sluníčka a hlavně spoustu kvalitního 
sněhu. Tak lyžníci, ahooooooooj na svahu.

D. Cihlářová
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Z naší farnosti

Ano a rád, i když je to těžké! 

V roce 1997 požehnal Jan Pavel II. v Hradci Králové základní 
kámen pro kostel na Šumné. V té době však nikdo nevěděl, zda 
tento kostel bude někdy postaven, zda se toho ještě dočkáme... 

Přemýšlel jsem nad tím, které byly rozhodující okamžiky pro 
zahájení a dokončení stavby. Rád bych se podělil právě o jeden 
z nich. Před rokem, 13. listopadu 2010, zemřel probošt mikulovský, 
tajně svěcený biskup, P. Stanislav Krátký. Živě si vybavuji, jak jsme 
ho jednou pozvali, aby měl mši svatou o posvícení na Šumné. Bylo 
to v době, kdy jsme neměli ani peníze, ani velké odhodlání něco pro 

realizaci kostela udělat. Měli jsme jen základní kámen a na účtu asi 200 tisíc korun. Když už 
jsme ale měli ten základní kámen, tak se ta myšlenka nového kostela znovu občas 
připomínala... Tehdy když přijel probošt, zrovna pršelo. A tak mše svatá nebyla jako v jiných 
letech venku na místě budoucího kostela, ale v sále kulturního domu. Probošt Stanislav 
Krátký byl vyhlášený kazatel. Po té co probral své nejzákladnější téma – Ano a rád, i když je to 
těžké! – spočinul jeho pohled na základním kameni budoucího kostela Svatého Ducha. Úplně 
se rozohnil a nepřipustil ani nejmenší pochybnost o tom, že se celé dílo stavby kostela zdaří a 
že má velký smysl. Nezapomenutelný zůstává jeho výkřik: ,,Už vidím, jak je ten kostel hotový.“ 
V tu chvíli nás přítomné jeho jistota až zarazila. Bylo to však prorocké slovo. Mnohokrát jsme si 
později tuto jeho větu připomínali. Někdy s úsměvem, někdy jako povzbuzení v pochyb-
nostech.  Dodal nám tehdy odvahu, kterou jsme potřebovali. Nevím, nevím, zda by bez něj 
kostel na Šumné stál, ale řekl pravé slovo v pravou chvíli a tak se stal nástrojem v rukou 
Božích. Ani nevím, zda sám někdy viděl kostel Svatého Ducha na Šumné jinak než na 
obrázcích, ale vím, že měl velkou radost, že se kostel podařilo postavit. 

Když vzpomínáme na naše zemřelé a dobrodince, vzpomeňme v modlitbě i na 
P. Stanislava Krátkého, vždyť mu jistě mnozí z nás vděčí za mnoho dalšího, nejen za 
povzbuzení ke stavbě kostela.

P. Marek Dunda

Noc kostelů 2011 - Téma: ,,Poznej svůj kostel“

Již druhým rokem byl šumenský kostel sv. Ducha přihlášen do celorepublikové akce ,,Noc 
kostelů.“ Letos tato noc připadla na pátek 28. 5. 2011. V tento večer se otvírají dveře kostelů 
pro širokou veřejnost a je zde připraven různý program. Tento rok jsme se rozhodli, že večer 
věnujeme vzpomínce na budování našeho kostela. Nejprve byla odsloužena vše svatá, po té 
nás zradila technika a tak se vyprávění o výstavbě kostela, kterého se ujal otec Marek, muselo 
obejít bez prezentace, zaznamenávající výstavbu od prvopočátku do stavu, ve kterém je 
kostelík dnes. Pak jsme si poslechli hudební vystoupení scholy z Blížkovic. Po vystoupení byli 
všichni přítomni pozváni na ochutnávku různých druhů mešních vín a občerstvení do 
klubovny pod kostelem. Každý z přítomných měl možnost projít kostel od sklepa až po půdu. 
Dále byl pro zájemce připraven testík, týkající se kostela. Štěstí se na nás nakonec usmálo 
a připravenou prezentaci se podařilo promítnout.

Každý kdo přišel, si odnesl drobný dárek a měl možnost prožít příjemný večer. 
Lucie Stehlíková
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Den dětí a květin

Dne 4. 6. 2011 uspořádal Dům dětí a mládeže Znojmo, v areálu svého pracoviště v 
Šumné, Den dětí a květin. Sešlo se 90 účastníků, z toho 14 předškolních dětí, 36 školních dětí 
a 40 rodinných příslušníků. Návštěvníci shlédli vystoupení mažoretek pod vedením paní 
Marie Bernardové, ukázky z bojového umění Taekwon-do nacvičené trenérem Václavem 
Hrubým a adrenalinovou ukázku Kaskadérů Znojmo. Po celé zahradě byly rozmístěny 
atrakce (trampolína, skákací hrad, překážkové dráhy apod.), kde děti za předvedený výkon 
obdržely drobnou odměnu.  Po absolvování atrakcí, si rodiče s dětmi mohli opéci špekáčky na 
připraveném ohništi. 

Vrcholem akce byl již tradiční běh rodičů s dětmi „O perníkové srdce“, po kterém 
následovalo slavnostní vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen. Součástí programu byla 
bohatá tombola, do které přispěli cenami sponzoři, kterým bychom rádi i touto cestou 
poděkovali. Velké poděkování za spolupráci na této vydařené akci patří pracovníkům OÚ 
Šumná, členům Sportovního klubu při ZŠ Šumná i všem, kteří přišli a vytvořili přátelskou 
náladu. 

Mgr. Bronislav Čermák, pedagogický pracovník DDM Znojmo

Z DDM
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Různé

Gemmoterapie

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se zúčastnili přednášky paní Mgr. Jarmily 
Podhorné z Brodku u Konice, která se s námi přišla podělit o svoje zkušenosti s bylinkami a 
jejich léčebném využití. Líbila se mi věta této velice vitální ženy, kterou v průběhu přednášky 
pronesla: “Jsme součástí přírody, proto zde můžeme i najít pomoc“. 

Na základě ohlasů po této přednášce jsem se rozhodla přispět do Zpravodaje něčím z této 
oblasti. Jedním ze skvělých pomocníků našeho přírodního léčení je heřmánek. Určitě ho máte 
každý v blízkosti domu nebo na zahrádce. Důležitým poznávacím znakem je duté květní 
lůžko. Kvete od května do října a sbíranou částí je květ. Jeho působení je protizánětlivé, 
působí desinfekčně a potopudně, uvolňuje křeče. Dle J. A. Zentricha také příznivě působí při 
léčbě zánětů trávicího ústrojí, při nadýmání, ničí streptokoky nebo stafylokoky. Je vhodný při 
angíně či zánětech v dutině ústní nebo hrtanu (jako kloktadlo). Používá se také na koupele i v 
kosmetice. Obvykle se heřmánek pije jako čaj – 2 čajové lžičky na 200 ml vroucí vody.

Heřmánková inhalace: 2 lžíce heřmánkových květů dáme do ½ l horké vody a 10 min 
inhalujeme páry pod ručníkem. Inhalace rozpouštějí hleny a působí protizánětlivě. K 
heřmánku můžeme přidat i oregano a tymián.

A na závěr výborný čaj, kterým přejdeme plynule k příštímu tématu – Vůně a význam 
koření:  sáček ovocného čaje, badyán, skořice, hřebíček, med ( cukr ), 200 ml vroucí vody.

Jana Hrubá

Taekwon-do I.T.F –Do-San Šumná

Není to tak dlouho, kdy škola Taekwon-do I.T.F –Do-San Šumná zahajovala svou činnost a 
ani jsem si neuvědomil, že od té doby uplynulo už více než 5 let. Dnes cvičíme ve dvou 
skupinách, kde mezi pokročilými je zařazeno 7 studentů různé technické úrovně a mezi 
začátečníky 8 studentů.  Zejména letošní začátečníci mi udělali velkou radost jednak svým 
počtem a také tím, že po roce se mezi studenty naší školy objevili i žáci z naší obce. Přeji jim 

Zájmové kroužky pro žáky školy ve školním roce 2011-2012

Ve školním roce 2011-2012 řídí zájmové útvary, tedy kroužky, Dům dětí a mládeže 
Znojmo. V Základní škole a Mateřské škole, Šumná, okres Znojmo nabízí pro volnočasové 
aktivity tyto kroužky :

Název kroužku Vedoucí kroužku
Střelecký (pondělí) Pavel Růžička
Tvořínek (čtvrtek) Mgr. Hana Slabá
Florbal, starší žáci (pátek) Mgr. Hana Slabá
Florbal, mladší žáci (úterý) Mgr. Hana Slabá
Angličtina hrou (středa) Mgr. Jindřiška Nováková
Carcassone klub (středa) Mgr. Jindřiška Nováková
Keramika (pro žáky školy, pondělí) Mgr. Pavel Kučera
Keramika s dětmi (čtvrtek) Ing. Petr Světlík

V budově školy mají činnost i další aktivity, které jsou určeny jak pro děti, tak i pro dospělé:
- jóga paní Černá - volejbal pan Koch
- softbal pan Koch - taekwondo pan Hrubý

28



Jindřich Kandus  4. Kup při nácviku kopů

zejména vytrvalost, kterou budou potřebovat pří zvládání základů Taekwon-do a jejich 
rodičům děkuji za podporu.

V minulém školním roce, dne 11. 6. 2011, se 5 našich studentů zúčastnilo IV. Znojmo open.   
O tom, že tyto závody získávají na popularitě svědčí hojná účast závodníků z mnoha zemí, 
mimo jiné i dvojnásobné mistryně světa Silvie Farigu z Itálie a také účast čestného hosta, 
generálního sekretáře I.T.F. pana Trevora Nichollse, držitele VIII. Danu. Vít Kandus vybojoval 
3. místo ve cvičení sestav, Jindřich Kandus 3. místo ve sportovním boji a 1.místo v týmu ve 

cvičení sebeobrany.
Ve dnech 8. a 9. října se Jindřich 

Kandus zúčastnil Britského šampio-
nátu Taekwon-do I.T.F., kde získal 
2. místo ve sportovním boji.

Mimo to připravili naši studenti 
exhibici, která byla představena při 
příležitosti konání dětského dne v 
Šumné dne 4. 6. 2011.

V roce 2012 nás čekají 2 významné 
události. Ve dnech 14. - 15. 1. 2012 se 
bude ve Znojmě konat seminář vedený 
panem Trevorem Nichollsem a ve 
dnech 22. - 23. 9. 2012 seminář 
vedený samotným synem zakladatele 
Taekwon.do Choi Jung Hva, držitelem 
IX. Danu.

Václav Hrubý
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Pozvánka

Zveme Vás na tradiční setkání

dříve narozených občanů

 dne 17. prosince 2011 ve 14.00 hod.

do sálu kulturního domu Šumná.

Srdečně Vás zvou zastupitelé obce Šumná.



 

SONIČKA  SVĚTLÍKOVÁ,
nar. 9.9.2011 v 12:09h, 4 210g, 52cm

V roce 2011 se v naší obci
narodily tyto děti

SIMONKA KAŠPAROVÁ,  
nar. 9.10.2011 v 21:43h, 3 850g, 51cm
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