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Vydala Obec Šumná v kvetnu 2011. Pro obyvatele obce ZDARMA. 1/2011

Šumenská škola dostala ke svým 83. narozeninám krásný dárek, mnohem teplejší kabát v nových barvách, 
který jí moc sluší. A spolu s ním nová okna, vstupní dveře, moderní vytápění a spoustu dalších vymožeností, 
které přispějí k tomu, aby se stala dámou, která bez ohledu na věk ví, co se patří a co se od ní očekává.  A co 
všechno od ní očekáváme? Že nebude dámou marnivou, že bude budovou, která se ve vztahu ke spotřebě 
energie chová úsporně, ve vztahu ke svému okolí zase ekologicky. Do ovzduší nebude vypouštět  nic co by nám 
nevonělo nebo dokonce škodilo. Poskytne žákům, učitelům a ostatním zaměstnancům kvalitní zázemí 
a příjemné prostředí, aby se v ní všichni cítili dobře a rádi tam chodili. Jako každá dáma i ona se ráda parádí a je to 
na ní znát.  Už při vstupu na vás dýchne příjemná atmosféra a útulné prostředí. Ve všech prostorách je vidět, že se 
na jejich výzdobě podíleli žáci, že ji zdobili pro sebe. Barvy ve třídách vybírali takové, které se jim líbí, jsou veselé 
a motivující. Je to škola, která není strnulá, žije si svým školním životem, mění se a neustále dotváří. Je zde na 
místě poděkovat všem zaměstnancům školy, obce i žákům, kteří se podíleli na její výzdobě. Všem, kteří se 
zasloužili o to, aby se mohla 11. května předvést v plné kráse. A že se to podařilo, to mohli posoudit všichni, kteří 
se přišli do školy v den slavnostního předání budov základní i mateřské školy po rekonstrukci podívat. Školka 
samozřejmě nezůstala pozadu, a že je podstatně mladší, vyparádila se do mnohem jásavějších barev. To aby se 
malým předškoláčkům líbila a těšili se do ní. Však také svým krátkým vystoupením všem příchozím ukázali jak 
je jim tam dobře a co se už ve školce naučili. Obě školičky prostě zářily navenek i uvnitř, jakoby i ony samy chtěly 
dát najevo tu radost. Třídy se naparovaly novými pastelovými barvami a lákaly příchozí zasednout do lavic 
a aspoň na chvilku se zastavit a vzpomenout na svá školní léta. Doufám, že to někteří skutečně udělali a při té 
příležitosti oběma školičkám popřáli hodně spokojených žáků a učitelů.



Budovy školy a školky před a po rekonstrukci



Když Základní škola v Šumné před třemi lety oslavila kulaté narozeniny, připomenula 
všem, že již před osmdesáti lety občané obce věděli, že je dobré investovat do vzdělání, a tak 
byla školní budova 28. května 1928 slavnostně předána do užívání. Stavební náklad, v té 
době jistě nemalý, činil 1 394 tis. Kč. Po dlouhá léta sloužila dobře svému účelu pouze 
s pravidelnou údržbou a významnější rekonstrukce se dočkala v letech 1995 – 1996. Dílem 
Stavby Jemnice byly vybudovány nové šatny, v přízemí dvě nové klasické třídy, terasa a půdní 
vestavba, kterou se získalo šest nových kabinetů a tři moderní učebny. Celá akce v hodnotě 
5 200 tis. Kč byla financována polovinou z rozpočtu obce a polovinou z dotačního programu 
uvolněného vládou. Letošní rekonstrukce ji opět posunula kousek dál, nepatrně změnila její 
tvář a významně její vlastnosti.

Není vůbec snadné rozhodnout o tak nákladné rekonstrukci. Zvlášť v období a situaci, kdy 
není peněz nazbyt, ba naopak se jich stále nedostává. Jak ale vědět naprosto přesně kdy se 
do které akce pustit aby to bylo to nejlepší řešení. To nevíme nikdy. Můžeme se jen domnívat 
a doufat, že rozhodnutí je a bude správné. Že je dobré právě teď využít dotačních možností, 
které se už nemusí opakovat, byť to přinese další finanční výdaje. O tom, jestli to bylo 
rozhodnutí správné, o tom vždy rozhodne až čas a výsledek. A když se nakonec vše podaří 
dotáhnout ke zdárnému konci, je vidět výsledek, o to větší je potom radost. Radost, že se 
dobré dílo podařilo. A v případě školy můžeme mluvit o radosti. Podařilo se získat nemalé 
prostředky na její rekonstrukci a je na místě říct, že cesta k nim nebyla snadná. Z prostředků 
Evropské unie, v rámci operačního programu Životní prostředí, prostřednictvím Státního 
fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti byly rekonstruovány kotelny obou školních 
budov, provedena výměna kotlů na tuhá paliva za kotle plynové. Došlo k zateplení 
obvodových stěn a části půdy a kompletní výměně oken a vchodových dveří. Došlo k výměně 
radiátorů a instalaci moderních termostatických ventilů. Střecha školy byla osazena proti-
sněhovými zábranami a provedena kompletní výměna okapového systému. Střecha školky 
byla zateplena a pokryta kvalitní moderní krytinou. Celkové náklady se vyšplhaly na zhruba 
10 milionů korun. Přesný podíl obce bude znám až poté, co poskytovatel dotace vyčíslí tzv. 
uznatelné náklady. Devadesát procent z těchto uznatelných nákladů obec obdrží formou 
dotace. Zbývající část je podíl obce, který hradí z vlastních prostředků.

Projekt byl realizován od září 2010 do 30. dubna 2011 za plného provozu obou zařízení. 
Stavbu provedla firma Pozemní stavby, spol. s r.o. V průběhu rekonstrukce se vyskytla řada 
komplikací, které se podařilo zdárně překonat a výsledek za to opravdu stojí.

Možná, nebo spíš určitě, se najde řada námitek ke způsobu provedení, k firmě, která 
rekonstrukci prováděla a spousta dalších. Tady je důležité říct, že firmu vybrala vícečlenná 
komise podle předem daných kritérií a ostatní spolupracující osoby si vybírá každý podle toho 
s kým se mu dobře spolupracuje, komu důvěřuje. Tak by si určitě počínal nejeden z nás. Co 
člověk, to jiný názor, ale který je ten správný? V názorech se můžeme lišit, je to přirozené. 
Přirozené by naopak nebylo, kdybychom papouškovali názor stejný. V čem bychom se ale 
měli vždy shodnout je věc, kterou chceme prosadit, společný cíl, za který stojí za to bojovat 
a udělat pro to maximum. Proto nehodnoťme lidi, ale výsledek. Podařila se dobrá věc, a to by 
nás mělo všechny těšit. 

Škola bude dál důstojně sloužit našim dětem a dalším generacím. A až jednou bude slavit 
krásných sto i více let a náš čas už bude kusem historie, přejme jí, aby se zase našel někdo, 
kdo jí bude věnovat trochu času a peněz, kdo jí znovu vyparádí a dá jí novou tvář. Ona si to 
totiž zaslouží.

Dáša Cihlářová

Z historie a současnosti našich škol
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Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo obce na svém 12. zasedání dne 20. 12. 2010

schválilo: 
l pravidla rozpočtového provizoria obce Šumná na rok 2011 
l vzalo na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
l Směrnici o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu a Směrnici o poskytování 

cestovních náhrad pro členy zastupitelstva a zaměstnance obce Šumná
l vzalo na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace JMK na zabezpečení akceschopnosti 

jednotky SDH
l vzalo na vědomí výsledek jednání s VAS ve věci provozu kanalizace v obci a o po-

kračování vyjednávání ohledně odstranění problému
l smlouvu o smlouvě budoucí  –  E.ON (kabelové vedení pro RD p. Bartesa)
l vzalo na vědomí sloučení DDM Šumná a  schválilo dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 

na pronájem budovy DDM 
l vzalo na vědomí ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor  pro úřad práce 

k 30. 6. 2011
l stávající výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva (v souladu s novelizovaným 

nařízením)
l pronájem sálu kulturního domu 31. 12. 2010 - 1. 1. 2011 za  dohodnutných podmínek

Zastupitelstvo obce na svém 1. zasedání dne 24. 1. 2011

schválilo: 
l vzalo na vědomí Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Pozemní stavby spol. s r.o., Znojmo
l vzalo na vědomí registraci obce za čtvrtletního pláce DPH, daňová poradkyně Ing. 

Zábojová Lenka
l provedení zápočtu nákladů na pořízení žaluzií do bytů v budově ZŠ s nájmem 

a ukládá starostovi uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek a závazků 
s nájemníky bytů v budově ZŠ (Zedník, Špačková, Růžička)

l vnitřní směrnici o cestovních náhradách s účinností od ledna 2011
l nabídku E.ON na dodávku el. energie na rok 2011

Zastupitelstvo obce  neschválilo prodej pozemků 645/24,668,645/26,645/25.

Zastupitelstvo obce odložilo projednání žádosti na příští zasedání po doplnění žádosti  o účel 
využití pozemku.

Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání dne 28. 2. 2011

schválilo: 
l vzalo na vědomí  Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Šumná za rok 2010
l účetní závěrku ZŠ a MŠ Šumná za rok 2010 a přidělení zlepšeného výsledku 

hospodaření za rok 2010 ve výši 13 733,04 Kč  do rezervního fondu organizace
l vzalo na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků 

k 31.12.2010
l dohodu o příspěvku na provoz TIC Vranov nad Dyjí na r. 2011 ve výši 16 720 Kč
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l
15 150 Kč

l návrh rozpočtu Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska na r. 2011 a rozpočtový 
výhled na r. 2012-2014

2l záměr prodeje pozemku p.č. 416/3  -  2/6 pod bytovkou č.p. 183 za cenu 100 Kč/m  
s přednostním právem pro  vlastníky bytu

l vzalo na vědomí informaci o sloučení DDM Šumná a možnost vzniku školního klubu 
a ukládá starostovi zveřejnění stanoviska ke sloučení DDM Šumná a spolu s ředi-
telem ZŠ vyvolat jednání o vzniku školního klubu a převedení majetku na tento klub

Zastupitelstvo obce neschválilo prodej pozemku p.č. 364/9  k.ú. Šumná

Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání dne 28. 3. 2011

schválilo: 
l vzalo na vědomí  zprávu o přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem JMK 

za r. 2010
l vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce Šumná za r. 2010
l rozpočet obce Šumná na rok 2011
l vzalo na  vědomí rozpočtový výhled obce Šumná na r. 2012-2013

2l prodej pozemku p.č. 416/3 část 1/6  (38,5 m ) - Juřica Stanislav, Šumná 183, a část 
2 21/6 (38,5 m ) – Juřicová Vlasta, Šumná 183, za cenu 100 Kč/m  (návrh na vklad hradí 

kupující)
l smlouvu o zřízení věcného břemene (kabelové vedení k FVE na pozemku p.č. 

598/3, p.č. 598/4 a 598/5) s firmou DOMICA FPI, s.r.o.
2l záměr prodeje pozemku p.č. 421 ostatní plocha o výměře 19 m   k.ú. Šumná za cenu 

100 Kč/m2 s přednostním právem pro majitele garáže
l přijetí účelově určeného finančního daru pro ZŠ a MŠ Šumná od firmy  BN SOFT 

ve výši 8 000 Kč , na šachový turnaj  a od p. Bletu ve výši 2 000 Kč pro MŠ Horní 
Břečkov

Veřejně prospěšné práce

Stalo se již pravidlem žádat úřad práce o poskytnutí krátkodobých pracovních míst pro 
veřejně prospěšné práce. V souvislosti s odchodem do důchodu našeho stálého pracovníka 
pana Přemysla Ošťádala jsme využili nabídky Úřadu práce ve Vranově a žádali mimořádně 
o poskytnutí jednoho pracovního místa již koncem loňského roku. Bylo nám vyhověno a toto 
pracovní místo poskytnuto na období od 1. 12. 2010 do 31. 5. 2011. Zaměstnán byl pan Petr 
Šturm. V letošním roce jsme žádali o dalších 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.  
Zaměstnáni byli paní Milada Kuzmínová a pan Miloš Fučík. Všichni tito pracovníci se velice 
dobře zapojili do prací v obci a jsou jí přínosem. Proto budeme žádat úřad práce 
o prodloužení smluv. Vše závisí na množství finančních prostředků, které má v tomto 
programu úřad práce k dispozici.

členský příspěvek Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska na r. 2011 ve výši 
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Informace z matriky

Stav k 31. 12. 2010
Počet obyvatel 606
Počet narozených občanů     4
Počet úmrtí     8
Počet přihlášených občanů   12
Počet odhlášených občanů   10
Počet uzavřených sňatků     5

Tříkrálová sbírka

V letošním roce se naše obec opět zapojila do Tříkrálové sbírky. Celkový výtěžek na 
Znojemsku činil 1 504 005 Kč. V naší obci chodily čtyři skupinky koledníků a díky Vaší štědrosti 
se jim podařilo vybrat 8651 Kč. Částka získaná na Znojemsku je rozdělena následovně: 65 % 
projekty Oblastní charity Znojmo, 15 % projekty Diecézní charity Brno, 10 % humanitární 
projekty v zahraničí, 5 % projekty Charity ČR, 5 % režie (např. cukříky, letáčky apod.). 
Podrobné záměry na čerpání výtěžku najdete na webových stránkách Oblastní charity 
Znojmo: www.znojmo.caritas.cz . Sbírka každoročně pomáhá tisícům potřebných lidí.

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2011

Poplatek ze psů 100,- Kč za jednoho psa
150,- za druhého a každého dalšího psa

Poplatek byl splatný do 31. 3. 2011

Poplatek za likvidaci odpadů 450,- Kč za osobu, trvale hlášenou v obci Šumná
450,- Kč za chatu, nebo rekreační objekt

Poplatek je možno uhradit ve dvou splátkách:
I. splátka do 31. 3. 2011 II. splátka do 30. 9. 2011

Připomínáme důležitá telefonní čísla

Obecní úřad Šumná 515 291 300

Stavební úřad Šumná 515 291 288

Základní škola Šumná 515 291 299

Školní jídelna Šumná 515 291 010

Mateřská škola Šumná 606 844 143

Zdravotní středisko Šumná

MUDr. Rudolf Bugner 515 291 460

MUDr. Stanislava Studená 515 291 345

MUDr. Marie Lerchová 515 291 343

Nádraží Šumná 972 634 435

Pošta Šumná 515 291 311
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Příjmy:

Rozpočtová skladba Název Kč

- 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 955 000,00

- 1112 daň  z příjmu FO ze sam.výděl.činnosti 150 000,00

- 1113 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 85 000,00

- 1121 daň z příjmů právnických osob 990 000,00

- 1211 daň z přidané hodnoty 2 015 000,00

- 1122 daň z příjmů práv.osob za obec 243 100,00

- 1511 daň z nemovitostí 460 000,00

- 1337 poplatek za likvidaci odpadů 287 000,00

- 1332 poplatek za znečišťování ovzduší 1 000,00

1335 poplatek za odnětí pozemků 1 000,00

- 1341 poplatek ze psů 13 000,00

- 1343 poplatek za užívání veř.prostranství 3 000,00

- 1344 poplatek ze vstupného 2 000,00

- 1342 poplatek za rekreační pobyt 1 000,00

- 1345 poplatek z ubytovací kapacity 500,00

- 1361 správní poplatky 170 000,00

1012 pronájem pozemků 15 700,00

1032 prodej dřeva 5 000,00

2122 sběr druhotných surovin 10 000,00

2169 pokuty STÚ 15 000,00

2212 příjmy komunikace 11 000,00

2419 příjmy internet 76 000,00

3113 příjmy základní škola 152 400,00

3314 příjmy knihovna 1 100,00

3341 příjmy rozhlas 500,00

3392 příjmy kulturní dům 88 000,00

3511 příjmy zdravotní středisko 205 000,00

3513 příjmy stanice záchranné služby 122 000,00

3612 příjmy bytové hospodářství 80 000,00

3632 příjmy pohřebnictví 3 000,00

3639 příjmy z pronájmu a prodeje majetku 377 000,00

3725 příjmy tříděný odpad 30 000,00

3722 příjmy nakládání s odpady 4 000,00

6171 příjmy místní správa 5 500,00

6310 příjmy z finančních operací 4 000,00

4112 dotace ze st.rozpočtu na výkon státní správy 2 263 600,00

4121 dotace od obcí na žáky ZŠ 794 600,00

4116 dotace ÚP veřejně prospěšné práce 57 000,00

Celkem příjmy 9 697 000,00

Financování:

8115 zapojení zůstatku běžného účtu 1 303 000,00

CELKEM 11 000 000,00

Schválený rozpočet obce Šumná na rok 2011
závazné ukazatele - paragrafy rozpočtové skladby
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Financování:

- 8124 splátky úvěrů ČS 977 600,00

- 8124 splátky půjčky SFŽP 512 000,00

CELKEM 11 000 000,00

Výdaje:

Rozpočtová skladba Název

2143 příspěvek Infocentrum 16 800,00

2310 příspěvek VAK Znojemsko 4 000,00

2212 pozemní komunikace 1 155 000,00

2221 silniční doprava příspěvek IDS JMK 30 500,00

2229 silniční doprava dopravní značení 50 000,00

2321 kanalizace 190 000,00

2419 internet 85 000,00

3113 základní škola 2 600 000,00

3314 knihovna 14 000,00

3341 místní rozhlas 10 000,00

3349 ostatní sdělovací prostředky zpravodaj 15 000,00

3392 kulturní dům 105 000,00

3399 sbor pro občanské záležitosti 35 000,00

3421 využití volného času dětí a mládeže 15 000,00

3511 zdravotní středisko 140 000,00

3513 zdravotnická záchranná služba 82 000,00

3612 bytové hospodářství 20 000,00

3631 veřejné osvětlení 135 000,00

3632 pohřebnictví 13 000,00

3633 inženýrské sítě 300 000,00

3639 komunální služby a územní rozvoj 500 000,00

3721 svoz nebezpečných odpadů 10 000,00

3722 nakládání s komunálním odpadem 425 000,00

3723 nákládání s ostatními odpady 70 000,00

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 55 000,00

5512 požární ochrana 60 000,00

6112 zastupitelstvo obce 714 000,00

6171 místní správa 2 300 000,00

6310 finanční operace 32 800,00

6320 pojištění majetku 20 000,00

6399 ost.finanční operace daň za obec, DPH 300 000,00

6402 vratky dotací fin. vypořádání 8 300,00

Celkem výdaje 9 510 400,00



Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce za rok 2010

Obec Šumná v roce 2010 hospodařila podle schváleného rozpočtu, který byl tvořen příjmy 
ve výši 10 085 300 Kč, výdaji ve výši 8 775 200 Kč, financování ve výši 1 310 100 Kč.

Úpravami rozpočtu rozpočtovými opatřeními během roku 2010 byl rozpočet příjmů 
navýšen na 10 734 500 Kč, výdajů na 9 424 400 Kč a financování zůstalo v původní výši 
1 310 100 Kč.

PŘÍJMY 

Celkové příjmy obce za rok 2010 po konsolidaci činily 11 058 899 Kč, ve srovnání 
s rozpočtem byly naplněny na 103,02 %.

1. Daňové příjmy byly v roce 2010 naplněny ve výši 5 200 565 Kč (104,66%), ve srovnání 
s r. 2009 byly o 231 008 Kč vyšší. Daňové příjmy tvoří podíl výnosů jednotlivých daní ze 
státního rozpočtu, a to 4 723 215 Kč (ve srovnání s r. 2009 vyšší o 284 391 Kč), místní poplatky 
a správní poplatky ve výši 477 350 Kč (ve srovnání s r. 2009 nižší o 53 384 Kč).

2. Nedaňové příjmy obce jsou tvořeny především příjmy z pronájmu pozemků, pronájmu 
bytů, nebytových prostor, příjmy z poskytování služeb, příjmy z úroků, úplaty za zřízení 
věcných břemen na pozemcích v katastru obce. Nedaňové příjmy v roce 2010 tvořily 
1 809 494 Kč, v porovnání s předpokladem v rozpočtu byly naplněny na 109,35 %. Ve 
srovnání s r. 2009 byly o 963 640 Kč vyšší.

3. Kapitálovými příjmy jsou především příjmy z prodeje pozemků určených na výstavbu 
rodinných domů. V roce 2010 činily 153 600 Kč, ve srovnání s rozpočtem jsou naplněny na 
71,61 %. V porovnání s r. 2009 jsou vyšší o 136 900 Kč.

V roce 2010 obec přijala dotace v celkové výši 3 895 240 Kč, z toho:
l dotace v rámci souhrnného finančního vztahu činily 2 709 400 Kč,
l dotace na veřejněprospěšné práce  218 526 Kč,
l dotace pro jednotku SDH na  zabezpečení  akceschopnosti jednotky ve výši 

21 944 Kč
l dotace z Programu rozvoje venkova na opravu místních komunikací ve výši 

160 000 Kč
l dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny ve výši 18 300 Kč
l dotace na výdaje spojené s volbami do obecních zastupitelstev ve výši 19 000 Kč
l dotace na výdaje spojené se sčítáním lidu ve výši 2 958 Kč
l dotace na pojistné pracovníků vykonávající veřejnou službu ve výši 10 107 Kč
l dotace od obcí na neinvestiční náklady žáků ZŠ 735 005 Kč 
Výše dotací byla v roce 2010 vyšší o 726 930 Kč ve srovnání s r. 2009.

VÝDAJE 

Celkové výdaje obce po konsolidaci v roce 2010 činily 8 445 654 Kč, z toho běžné výdaje 
7 528 839 Kč a kapitálové výdaje 916 815 Kč. 

Ve srovnání s rozpočtem byly běžné výdaje čerpány na 94,31 %, kapitálové výdaje na 
63,60 %. 

1. Běžné výdaje obce tvoří : 
l závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony

9



l
a Mateřská škola Šumná 

l výdaje spojené s výkonem státní správy, matričního a stavebního úřadu 
l závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření 
l další výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce
l výdaje spojené s péčí o vlastní majetek

Významnou vyšší položkou ve výdajové stránce rozpočtu na položce opravy ve výši 
810 000 Kč byla nákladnější oprava místní komunikace v obci v celkové hodnotě 
1 935 000 Kč, zbývající část ve výši 1 125 000 bude hrazena dle splátkového kalendáře 
v následujícím roce. Ve srovnání s r. 2009 byly běžné výdaje obce za r. 2010 nižší 
o 673 008 Kč.

2. Do kapitálových výdajů se v roce 2010 promítly tyto investiční akce :
l výdaje na pořízení územního plánu obce (dokončení) ve výši  62 867 Kč
l výdaje na rekonstrukci  budovy ZŠ a MŠ ve výši  848 388 Kč (rekonstrukce školní

jídelny 96 445 Kč, zateplení 751 943 Kč) a nákup pozemku ve výši 5560 Kč

V rozpočtu byly dále zahrnuty výdaje na výstavbu inženýrských sítí u bývalé střelnice ve 
výši 300 000 Kč, tato investiční akce nebyla uskutečněna také z důvodu nákladnější opravy 
místní komunikace v obci, a dále z důvodu započaté investiční akce zateplení a rekonstrukce 
topení v budově ZŠ a MŠ, která bude z větší části financována v letošním roce z dotace 
z projektu OPŽP „Snížení imisní zátěže ze zdroje v objektu ZŠ a MŠ Šumná“. 

Ve srovnání s r. 2009 byly kapitálové výdaje obce nižší o 2 232 777 Kč (v r. 2009 se do 
kapitálových výdajů promítla úhrada závazku vůči dodavateli dle sporné faktury na dřívější 
investiční akci kanalizace v obci dle výsledku rozhodčího řízení ve výši 2 688 325 Kč).

FINANCOVÁNÍ 

Do rozpočtu obce byl zapojen zůstatek finančních prostředků na běžném účtu obce ve 
výši 226 604 Kč. Obec v roce 2010 splácela úvěry od České spořitelny (poskytnuté na 
výstavbu kanalizace v obci a související výdaje) v celkové výši  811 200 Kč a půjčku od SFŽP 
na výstavbu kanalizace ve výši 512 000 Kč, úvěr poskytnutý na rekonstrukci topení OÚ a KD 
ve výši 153 600 Kč a dále  úvěr poskytnutý na úhradu závazku firmě Colas a.s. dle výsledku 
rozhodčího řízení ve výši 60 000 Kč. Celkové splátky úvěrů a půjček za rok 2010 činily 
1 536 800 Kč.

Hospodaření obce je výrazně ovlivněno řešením vleklého sporu mezi obcí a firmou Colas 
a.s. Obec podala ke Krajskému soudu v Brně návrh na zrušení rozhodčího nálezu. Soudní 
jednání dosud nebylo nařízeno. Aby obec mohla hospodařit a nakládat se svým majetkem, 
byla nucena v roce 2009 složit dlužnou částku včetně úroků z prodlení a nákladů řízení 
v celkové výši 3 666 855,97 Kč. Na úhradu dluhu, který činil více než třetinu rozpočtu byla obec 
nucena uzavřít smlouvu s Českou spořitelnou o poskytnutí úvěru ve výši 2 500 000 Kč, 
zbývající část závazku uhradila obec ze svého rozpočtu. Tato situace ovlivnila chod obce, její 
hospodaření a financování veškerých plánovaných akcí nejen v roce 2009, ale i v roce 2010 
a letech následujících.

výdaje na zajištění provozu příspěvkové organizace zřízené obcí - Základní škola 
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Vážení spoluobčané,

Obecní úřad ve spolupráci Zasláním SMS zprávy dáváte současně 

s Jihomoravským krajem pro Vás souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány 

připravil nový způsob informování informace i od dalších subjektů 

v krizových situacích pomocí moderního zapojených do integrovaného 

komunikačního kanálu – posílání SMS záchranného systému, případně dalších 

zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde subjektů jako např. elektrárenské, 

ale vždy jen o krizové situace, SMS plynárenské, vodárenské společnosti.

zprávy Vám budou přinášet i řadu 

dalších potřebných informací z běžného Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela 

života naší obce. dobrovolné, proto budete-li chtít 

kdykoliv ukončit odběr informací, 

Pokud máte zájem dostávat informace pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 

např. o hrozících povětrnostních vlivech SMS ve tvaru:

(vichřice, přívalové deště, povodně, 

atd.), havarijních stavech v dodávkách JMK mezera SUMNA mezera 

elektrické energie, plynu, vody, o INFORMACE mezera NE

plánovaných přerušeních jejich dodávek, 

ale i řadu dalších důležitých informací, Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu 

napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru: potvrzující, že jste ze seznamu 

odběratelů informací vyřazeni.

JMK mezera SUMNA mezera 

INFORMACE mezera ANO mezera Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho 

PRIJMENI mezera JMENO hvězdička přihlášení k odběru informací, 

CISLO ORIENTACNI pošlete na číslo 900 77 03 SMS zprávu 

ve tvaru:

(text SMS můžete psát jak velkými, tak 

i malými písmeny, vše ale pište bez JMK mezera SUMNA mezera 

diakritiky). Příklad SMS zprávy: INFORMACE mezera STAV

JMK SUMNA informace ano Informace, které Vám budeme zasílat, 

novakstepan*20 jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen 

zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS 

Tuto zprávu odešlete z Vašeho zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).

mobilního telefonu na číslo 900 77 03. 

Cena této odeslané SMS zprávy je V případě, že si nebudete vědět rady jak 

3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou správně sms odeslat nebo budete mít 

SMS zprávu potvrzující, že jste do jakýkoliv problém, stačí nahlásit 

seznamu odběratelů informací zařazeni. telefonní číslo na obecním úřadě.

Informace v krizových situacích
pomocí SMS zpráv
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Zprávičky ze školy

Š
ik
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Šumná
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Ř Šumenská diabolka

V neděli 27. 3. 2011 se sjeli mladí nadějní střelci do tělocvičny v Šumné, kde proběhl 
1. ročník soutěže ve střelbě ze vzduchové pušky pod názvem „Šumenská diabolka“. Soutěže 
se zúčastnila družstva z Brna-Slatiny, Dukovan a ZŠ Šumné. Před zahájením soutěže byla 
předána panu Karlu Rivolovi plaketa J. A. Komenského jako poděkování za jeho celoživotní 
práci s mládeží ve střeleckém kroužku. Díky organizátorům soutěže panu Rivolovi a panu 
Růžičkovi, proběhla soutěž ke spokojenosti všech účastníků.
Výsledková listina:
Kategorie do 12 let puška 1. Marek Švestka SSK Brno Slatina 295

2. Igor Kaplan SSK Brno Slatina 289
3. Sabina Dajčarová ZŠ Šumná 281
4. Kateřina Sklenářová ZŠ Šumná 252
5. Barbora Kreuzmanová ZŠ Šumná 222
6. Ondřej Fiala ZŠ Šumná 218
7. Martin Gabriel ZO TS Dukovany 215
8. Vladimír Pelán ZO TS Dukovany 128

Kategorie do 14 let puška 1. Denis Holík SSK Brno Slatina 299
2. Michal Suchánek SSK Brno Slatina 299
3. Vojtěch Liška SSK Brno Slatina 295
4. David Košecký SSK Brno Slatina 295
5. Eliška Ramachová ZŠ Šumná 271
6. Jan Vrbka ZO TS Dukovany 262
7. Lucie Pavelcová ZŠ Šumná 259
8. Eva Svobodová ZŠ Šumná 255
9. Dominika Marešová ZŠ Šumná 248

             10. Milan Pelán ZO TS Dukovany 184
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Ř
V letošním roce na sebe nechaly 

velikonoční svátky dlouho čekat, a tak když 
se konečně přiblížily, žáci školy se pilně vrhli 
do práce. Ve středu 20. dubna mohli zdobit 
kraslice, plést pomlázku, vyrábět velikonoční 
přání, vymodelovat si výrobek z hlíny, upéct 
perník nebo si zahrát šachy. K tomu všemu 
svítilo jarní sluníčko, které dopomohlo vytvořit 
hezkou náladu.

Ř Hudební koncert
Hudební agentura Forrest Gump z Cho-

mutova žákům představila žákům naší školy 
dne 7. dubna 2011 hudební pořad s názvem 
A pořád se něco hraje. Žáci měli možnost se 
na koncertě seznámit s ukázkami folkové 
a lidové tvorby. Ti, kteří se nestyděli, měli také 
možnost zazpívat si známé písně.

Nejodvážnější žáci mohli předvést své 
hudební nadání přímo na podiu a vyzkoušet 
si pocity adeptů na „Super star“.Možná, že 
i nejzarytější odpůrci zpěvu si při odchodu ze 
sálu pobrukovali některou z melodií, která při 
koncertě zazněla.

Ř Sázení stromů
Ve spolupráci s Národním parkem Podyjí 

a pod odborným dohledem pana učitele Petra 
Sklenáře pomáhali naši žáci 15. dubna 2011 
při výsadbě stromů, konkrétně dubu, v pro-
storu za budovou DDM v Šumné. Určitě tak 
přispěli ke zvelebení našeho okolí a přivítali 
také blížící se Den země, který si v dubnu 
připomíná každý z nás, kterému není 
lhostejný stav přírody na naší planetě.

Ř Sběr starého papíru
Ve dnech od 26. dubna do 4. května 

probíhal v základní škole a mateřské škole 
sběr starého papíru. Podle předběžného 
odhadu bylo sebráno přes sedm tun novin 
časopisů a kartonu. Těší nás, že nám vy, 
občané obce stále více se sběrem pomáháte. 
Výtěžek bude použit pro nákup školních 
pomůcek. Děkujeme všem, kteří sběr 
podpořili.

Velikonoční dílny

Ř
 prakticky

V pondělí 18. dubna 2011 proběhla 
v prostorách školy již tradiční dopravní 
soutěž. 

V tento den si žáci vyzkoušeli své znalosti 
v řešení dopravních testů, dále pod 
odborným dohledem studentek SZŠ a VZŠ 
Znojmo předvedli praktické ukázky základů 

Dopravní výchova
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první pomoci, které pak mohou zúročit ve 
znalostním testu první pomoci a vyzkoušeli si také 
svou dovednost v ovládání jízdního kola při jízdě 
zručnosti. Součástí tohoto dne bývá také soutěž ve 
střelbě vzduchovou puškou. 

Poděkování patří Policii ČR, která žákům 
předvedla svou techniku a vedení SZŠ a VZŠ 
Znojmo, které uvolnilo své studentky a poskytlo 
zdravotnický materiál pro ukázky první pomoci. Žáci 
s nejlepšími výsledky budou nominováni do 
oblastního kola dopravní soutěže.

autorem příspěvků ze ZŠ je 
Pavel Kučera

Tříkrálové bruslení

Jednou z povedených akcí letošní zimy 
bylo ,,Tříkrálové bruslení,“ které bylo 
pořádáno zastupiteli našeho obecního úřadu 
ve spolupráci se školou Tato akce byla 
původně plánována na sobotu 8. 1. 2011, ale 
kvůli nepříznivé předpovědi počasí, byla 
v podstatě ze dne na den přesunuta právě na 
čtvrtek 6. ledna. 

A ukázalo se to jako předvídavé 
rozhodnutí, neboť již v průběhu večera začalo 
pršet. 

Na ledové ploše za školou se ve čtvrtek odpoledne sešlo téměř šedesát dětí a dospělých. 
Byl zde pro ně byl připraven zábavný program, jako například překážková dráha nebo štafeta 
družstev a jak jinak než na bruslích. 

Do soutěží se zapojili děti i rodiče. Každý, kdo se zúčastnil byl odměněn nějakou 
laskominou. K tomu všemu nám pěkně hrála reprodukovaná hudba, mohli jsme si pochutnat 

na grilované klobásce a zahřát se 
horkým čajem a dospěláci i ru-
mový svařáčkem.

Užili jsme si pěkného spor-
tovního odpoledne, které se 
trošilinku protáhlo. Mnoha dětem 
ani dospělým se domů nechtělo, a 
tak využili možnosti bruslení až do 
večerních hodin za umělého 
osvětlení.

Řadu z nás zcela jistě zahřál 
čajík nebo rumový svařák, jiné 
zase hřál pocit z vydařené 
akce.
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Brána do světa se otevírá

Ještě pár týdnů a opět nás čeká slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku.  Už to nebudou 
žáčci - školáčci, ale studenti, kteří se odchodem ze základní školy začnou sami podílet na 
formování své budoucnosti. První velké rozhodnutí, výběr studijního nebo učebního oboru už 
mají za sebou. Čekají je velké změny, nová odpovědnost. Většina z nich tyto změny vítá a těší 
se na ně. Očekávají od nich něco nového, velkého, i když neznámého. Bude záležet jen na 
nich, jak se s těmito změnami vypořádají, jak se zhostí nových úkolů.

Proto jim popřejme, ať vykročí ze základní školy tou správnou nohou, ať naleznou obor, ve 
kterém se poznají, ať mají štěstí na správné lidi, aby se jim podařilo v tom velkém světě 
prosadit. Všechna tato přání se mohou vyplnit jen tehdy, pokud oni sami o to budou stát, přiloží 
ruku k dílu, budou cílevědomí a vytrvalí. Přejme jim tedy hodně štěstí!

Velikonoce na Šumné

Je velikonoční Zelený čtvrtek, kostelní zvony se odmlčely, říká se, že odletěly do Říma 
a jejich zvonění nahradily hrkačky, řehtačky a klapačky. Minulý rok jsem tuto tradici hodnotila 
z pohledu ženy, která byla do této výsady chlapců zasvěcena. Letos bych vám ráda přiblížila 
hrkání z pozice stárků. Stárky bývají zpravidla chlapci z nejvyššího ročníku základní školy, 
kteří si dobrovolně tuto tradici berou na svá bedra. Letos se tohoto úkolu zhostili Petr a Vojta. 

Měli na starosti zhruba 20 chlapců od 5 do 15 let. 
Pojďme si s nimi popovídat:

Od jakého věku jste chodili hrkat?
Petr: Od 4 let.
Vojta: Asi od první třídy, to je zhruba od 6-ti let.
Bylo tvým snem stát se jednou stárkem?
Petr: Jo.
Vojta: Ze začátku ano, ale časem jsem se začal 
bát odpovědnosti. Bylo to ale nakonec dobré.

Co pro vás jako  pro kluky hrkání znamená?
Petr: Zábava.
Vojta: Výdělek za to, že 6x obejdeme vesnici. Ale za ty starosti a čas je to asi zasloužené.
Jak jste se cítili v této pozici?
Petr: Dobře, mohl jsem se strhat.
Vojta: Bylo to nad moje očkávání. Kluci poslouchali, zopakoval bych si to.
Jaké jste měli povinnosti jako stárci?
Petr: Starat se o děcka.
Vojta: Hlídat děti, aby je něco nesrazilo, nepoprali se a hrkali.
Není žádným tajemstvím, že při sobotním vyhrkávání dostáváte při obcházení domů 
vajíčka, peníze nebo sladkosti. Podle čeho si vyhrkané ,,dary“ dělíte?
Petr: Podle počtu hrkačů.
Vojta: Podle toho, jak si to kdo zaslouží.

Tak to byly zkušenosti kluků, kteří se postarali o zachování tradice v naší obci. Podle 
toho jak jsem je pozorovala, tak opět bylo vše dokonala zorganizované. Věřím, že kluci své 
zkušenosti předají dál a budoucí stárci budou stejně dobře sehraní jako ti letošní.

Lucie Stehlíková

Petr Vojta
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Slet čarodějnic v mateřské škole

Stalo se již tradicí, že každý rok na konci měsíce dubna, proběhne v naší školce „Slet 
čarodějnic“. V tento den přicházejí děti do školky převlečené za čarodějnice. Bylo tomu i letos. 
Děti přišly v krásných kostýmech, které jim připravily maminky. V průběhu dne plnily zábavné 
a tajuplné úkoly, aby jim mohl být předán certifikát správné čarodějnice či čaroděje. Učily se 
čarodějnický tanec, vyráběly pomocníky čarodějnic a nakonec musely předvést své 
čarodějnické dovednosti. Odměnou za splněné úkoly bylo hledání pokladu čarodějnice 
Belzebuby, který si děti na závěr mezi sebe spravedlivě rozdělily. Velké poděkování patří 
maminkám, které se přípravou kostýmu podílely na našem reji a pomohly dětem připravit 
pěknou akci. Děti se díky kostýmům cítily jako opravdové čarodějnice a strávily tak v naší 
školce den plný legrace, kouzel a splněných přání.

Jana Chaloupková, Hana Fučíková, učitelky MŠ

Ze Sportovního klubu

Co jsme letos podnikli?
§ 18. - 20. 2. 2011 lyžovačka na Lipně 
§ 5. 3. 2011 vycházka na Vranovskou 

přehradu spojená s oslavou „MDŽ“
§ 29. 4. 2011 pálení čarodějnic v zahradě DDM

Co plánujeme?
§
§ květen - červen cyklovýlet, termín dle počasí
§ 28. září Václavský cyklovýlet
§ listopad Martinská zábava
§ 17. listopad 6. ročník turistické vycházky
/přesné termíny a podrobnosti k jednotlivým akcím budou včas zveřejněny/

Pozóóóóór !!!

Výsledky soutěže z minulého čísla: Úkolem bylo vyluštit tajenky. A kdo byl nejšikovnější 
luštitel? No přeci Martin Král. Sladká odměna ho nemine.

Se sportovním klubem na Lipně

Termín a cíl byl všem členům šumenského sportovního klubu jasný. Skiareál Lipno, 18. 
– 20. únor 2011. Všichni se dopravili po vlastní ose, nikdo nezabloudil a na smluvené místo se 
dostavil a zanedlouho jsme se po celý den s ostatními účastníky našeho zájezdu potkávali jen 
na svahu, ve frontách na sedačky nebo ve frontách na teplé nápoje a jiné dobroty, které 
lyžařský areál nabízí. A jak jsme si to užívali?

Já věřím, že každý podle svých představ, že se snad trochu líbilo si zalyžovat a strávit 
společně pár dní. Sešlo se nakonec celkem 41 dospěláků  i s dětičkami, a to už je myslím 
docela pěkná skupinka. Počasí nám sice moc nepřálo, sněhu bylo víc technického než toho 

 10. června pouťová zábava, hraje Víkend Hostěradice
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„pravého“, místo aby sněžilo tak trochu i 
pršelo a sluníčko si taky v tyhle dny hrálo 
hodně na schovávanou. Nebylo to zrovna 
ideální,  ale na náladě a chuti do lyžování to 
moc neubralo. Skiareál Lipno nabídl v rámci 
možností pěkné sjezdovky a kvalitní zázemí 
a my si koukali užít času, kdy nemusíme 
pracovat, můžeme klidně vypnout mobily 
a užívat si volna. A to platilo i pro ty, kteří 
nepřijeli vybaveni prkýnkami, ale turistickými 
holemi a čas trávili výšlapem po okolí. A že po 
celodenních sportovních výkonech bylo 
příjemné se večer sejít, společně posedět 
a trochu si zazpívat, o tom nebylo pochyb. 
Skupinka to byla rozmanitá, věkové rozpětí 
hodně široké a bylo to příjemné poznání, lépe 
řečeno znovu poznání, že na věku vůbec 
nezáleží, když nechybí chuť komunikovat 
a bavit se. A na tomhle místě by se patřilo 
napsat, že se moc těším na nějakou další 
společnou akci. Jenže to ještě nemůžu, pro-
tože moje povídání ještě nekončí. Musím na-
psat, že chuť se bavit nám rozhodně nechybí 
a tak jsme ještě na Lipně stihli společně 
„upéct“ další akci a potvrdit tak, že nám 
nechybí ani smysl pro humor a recesi. A že 
slavit můžeme cokoli, to je nasnadě a MDŽ se 
samo nabízelo. O dva týdny později jsme si 
tedy vyšli hned po sobotním obědě pěšky na 
Vranovskou přehradu. A že nám tentokrát 
sluníčko přálo, to je znát z fotografií. Šlapalo 
se dobře mrňatům i nám dospělákům. A i ten-
tokrát byl cíl všem jasný – restaurace U Pře-
vozu. Tam už na nás byli připraveni a čekalo 
nás množství dobrot. Od uzených žebírek, 

ryb, výborného gulášku až po slaďoučký 
zmrzlinový pohár. A tak jsme tento krásný den 
řádně oslavili dobrým jídlem, pitím, zpěvem 
i tancem. A hlavně výbornou náladou a ne-
končícím smíchem. Všichni víme, že smích 
prodlužuje život, a tady jsme pro to udělali 
maximum. 

A to je přece báječné!!! 

Lipno

Čarodějnice

MDŽ

Pálení čarodějnic
V jedné říkance se praví březen, za kamna vlezem, 

duben ještě tam budem… Pokud někdo skutečně zalezl 
za kamna, pak rozhodně 29. dubna tam už nebyl.

Nebyl důvod, bylo krásně, sluníčko jarně svítilo 
a hřálo a spousta lidiček přišla večer na zahradu DDM 
společně opéct buřty, ochutnat čarodějné lektvary 
a upálit čarodějnici. Menší účastníky čekala zkouška 
odvahy na noční stezce. Všichni statečně obstáli a byli 
odměněni. U ohně se nám dobře sedělo, zpívalo 
a povídalo a mnozí vydrželi přes půlnoc. Doufám, že se 
všem aspoň trochu líbilo a za rok přijdou nebo „přiletí“ 
zase. Budou vítáni.

D. Cihlářová
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MDŽ

Z naší farnosti

Šumná má zvláštním způsobem 
blízko k blahoslavenému Janu Pavlu II.

Možná se s tím setkáváte i vy, že se stále další a další lidé zajímají o kostel na Šumné.  
A máme co nabídnout a ukázat. Rád bych připomenul jeden prvek, který zřejmě ještě poroste 
časem na hodnotě. Jedná se o základní kámen. V roce 1997 jej požehnal v Hradci Králové Jan 
Pavel II. při své návštěvě v naší zemi. Patří velký dík všem zastupitelům obce, kteří se o to 
zasloužili. Skutečnost, že Jan Pavel II. byl letos 1. 5. letošního roku blahořečen zcela mění 
pohled na vše co s ním přímo souvisí a tedy i na tento kámen. Těžko bychom v okolních obcích 
hledali podobný předmět, který bychom mohli dávat do souvislosti s blahoslaveným Janem 
pavlem II.. A jedná se o „poctivý“ základní kámen. Jistě mnozí vzpomenou, jak dva silní muži 
jej měli co nést.

Tento kámen je zabudován v podlaze hned za vstupními dveřmi kostela. Je nepřehléd-
nutelný, i když dnes vypadá jen jako jedna z dlaždic. 

Mnozí jistě právem považují Jana Pavla II. za jednu z největších osobností 20. stol. Rád 
bych  připomenul jeden z jeho výroků, který může povzbudit i každého z nás: „Nebojte se, 
otevřete své srdce Kristu.“ 

Jedinečná příležitost k soukromé zastávce v kostele 

Už v loňském roce se osvědčilo, že hlavní dveře kostela byly v letních měsících přes den 
odemknuty. Je to výhodné, jak pro návštěvníky a turisty, kteří chtějí vidět kostel nejen zvenku, 
ale nahlédnout do něj i zevnitř, tak i pro ty, kdo hledají místo ke ztišení a k soukromé modlitbě.

Je doporučeníhodné zastavit se během dne na chvíli v kostele, poklečet nebo postát 
s vědomím, že jsem na posvátném místě a předložit zde Bohu svoje úmysly, vděčnost 
i prosby. Během svého kněžského života jsem se už mnohokrát setkal s tím, že i na člověka 
tzv. „nevěřícího“ přijdou chvíle, kdy cítí, že je třeba přijít před Boží Tvář. Jsou to okamžiky, kdy 
hledá sílu k rozhodnutí pro dobro k odpuštění, kdy chce odprosit Nejvyššího za svou vinu, kdy 
chce prosit za vyřešení lidsky už neřešitelných situací a nebo za zvláštní pomoc pro ty, které 
má rád. 



19

Proto bych tuto možnost  navštívit kostel během dne a vstoupit do prostoru před zádveřím 
rád nabídl všem, kteří pochopili kam nabídka směřuje. Zvlášť  samozřejmě zvu všechny 
věřící, vždyť před svatostánkem je možno vyprosit obrovské milosti.

O architektu šumenského kostela je stále víc slyšet

Není bez zajímavosti sledovat další dění kolem architekta šumenského kostela Marka 
Štěpána.  Zrealizoval již celou řadu zajímavých  staveb včetně několika kostelů. Např. je 
autorem kostela Svatého Ducha v Ostravě Zábřehu za 55 mil korun pro 650 osob, 
vyprojektoval vše potřebné pro areál letištní plochy v Tuřanech, dke se v září 2009 konala 
papežská mše svatá s Benediktem XVI, ale věnuje se i dalším  významným projektům např.  
se podílí na architektonických úpravách realizovaných v rámci pražského Hradu, katedrály 
sv. Víta v Praze a katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Zdá se však, že přes všechny úspěchy sám autor kostel na Šumné považuje za jedno ze 
svých nejzdařilejších děl. Vždyť v říjnu 2010 právě za šumenský kostel jako nejzdařilejší 
stavbu v ČR převzal jednu z nejprestižnějších cen „Za starou Prahu“, kterou udělují nejvýz-
namnější odborníci přes architekturu. A ve svém díle pokračuje i v nejbližším okolí: Pro nově 
opravený interiér kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově n. Dyjí navrhl nový kamenný 
obětní stůl (2,5 t), který posvětí 29. 5. v 15 hodin brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. 

Z jednoho zajímavého rozhovoru s Markem Štěpánem uveřejněným v časopisu ASB. 
Uvádíme odpověď na tři otázky.

Jak jste se dostal k navrhování sakrální architektury?
Základ mi určitě dalo rodinné zázemí a křesťanské prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. Na 

škole jsem se ihned, jakmile to bylo možné, vrhnul do návrhu prvního kostela – bylo to v rámci 
diplomové práce. Od té doby navrhuji sakrální stavby stále, většina jich ale leží v šupleti nebo 
v koši. Nutno však říci, že je při tom nutné obrnit se velikou trpělivostí. 

Jaká jsou specifika sakrální architektury oproti profánní? Čím se liší chrám 
například od koncertního sálu?

Mají neuvěřitelné množství styčných bodů. Sakrální prostor je však pro mne prostorem 
ztišení, profánní ne. Sakrální prostor by měl usnadňovat příchozímu vnitřní vhled. Citlivější 
jedinci to zcela jistě poznají.

Má nějaký vliv podoba chrámu na utváření praktického života křesťana? Jaký 
význam má chrám pro lidský život?

Člověk má rád hmatatelné věci a právě takovým hmatatelným prostředkem ukazujícím 
cestu je kostel. Pro víru samozřejmě není nezbytností, bohoslužba může proběhnout i v lese. 
Je však nezbytností pro naše fyzická těla a jejich smysly – zrak, sluch či čich. A nesmírně 
důležitý je pro opakující se rituály, které nás ukotvují v prostoru a čase. Právě ty se tam 
odehrávají a dá se z toho vyvodit, že kostel je naše zhmotnělá duševní kotva. Tato ostravská 
kotva na obrovském sídlišti fakt funguje. Není to vlastně záležitostí architektury, ale především 
pastoračního týmu. Kostel jim dává co nejlepší zázemí.

P. Marek Dunda

Pozvánka na Noc kostelů

Každým rokem probíhá v České rebublice tzv. Noc kostelů. V kostelu, přihlášeného do této 
akce na nás čeká nějaký program. Může to být mše svatá, koncert, přednáška, promítání atd. 
Kostely budou otevřeny pro širokou veřejnost. Můžeme se podívat do míst, která běžně 
veřejnosti nejsou přístupná,  zúčastnit se programu, který nás zajímá. Nemusíme se nikam 
závazně přihlašovat. Stačí jen najít si čas a přijít.
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Kostel sv. Ducha v Šumné se letos, stejně jako loni, této akce zúčastní. Noc kostelů 
v tomto roce připadla na 27. 5. 2011. Čestnou záštitou pro Noc v kostelů v naší obci je pan 
starosta Petr Cejpek. 

A co nás v našem kostelíku čeká? Program na téma „ Poznej svůj kostel“:
18.15 Zvonění
18.30 Růženec
19.00 Mše svatá
20.00 Koncert Scholy sv. Bartoloměje z Blížkovic
21.00 Prezentace fotek z výstavby kostela
21.45 Občerstvení a ochutnávka mešního vína
22.00 Zábavný kvíz a prohlídka kostela
23.00 Předpokládaný konec

Srdečně vás všechny zveme.
Za tým pořadatelů  Lucie Stehlíková

Zprávičky

Mladí hasiči

V neděli 22. května se konala v Lesné soutěž 
okrsku č. 4 v požárním sportu, disciplině po-
žární útok. Podmínky pro soutěž byly ideální, 
sluníčko hřálo, sešlo se zde i spousta přízni-
vců, kteří přišli podpořit své zástupce. Pořá-
dání soutěže se ujal okrsek a SDH Lesná. 

Soutěže se zúčastnilo pět družstev mužů 
a dvě družstva žen. Družstvo šumenských 
hasičů se v konečném pořadí umístilo za 
družstvem Lesné na pěkném druhém místě, 
třetí místo obsadilo Zálesí, družstva Štítar 
a Vracovic měla neplatné pokusy.

V soutěži žen  se umístilo na prvním místě 
družstvo žen z Lesné před ženami ze Zálesí. 
Obě družstva žen a vítězné družstvo mužů 
postupují do obvodového kola, které se koná 
v sobotu 28. 5. 2011 v 10  hod. v Blížkovicích.

V průběhu soutěže se potvrdilo jak je 
důležitý trénink, disciplina a sehranost 
družstva, ale i to, že hodně záleží na 
momentálním štěstí, a to jak víme je často vrtkavé. Možná se některým soutěžícím nedařilo 
tak jak by si přáli, ale i to je motivace do příští soutěže. 

Pro nás, přihlížející, to každopádně byla až do konce soutěž napínavá, plná zajímavých 
momentů. Je pěkné sledovat zapálení všech soutěžících, malá či větší zklamání a naopak 
obrovskou radost vítězů. To všechno k soutěžím patří. Vítěz může být jen jeden a je jen dobře, 
že se o tento post ucházelo více družstev. Myslím, že každý kdo přišel zde strávil příjemné 
nedělní dopoledne. Přejme tedy našim mladým hasičům a nejen jim hodně úspěchů a hlavně 
chuti a sil do dalších soutěží.

D. Cihlářová
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Co mají společného Šumná a Korea

Na tomto místě vždy, bohužel už bývalý ředitel bohužel už bývalého Domu dětí a mládeže 
v Šumné pan Miloslav Šnajdar prezentoval činnost školy Taekwon-Do ITF Do-San Šumná. 
Připadá mi,  jako by to bylo včera, ale zanedlouho uplyne od jejího vzniku 5 let. Za tuto dobu 
prošlo jejími řadami 25 studentů a nyní má 11 členů. Škola Taekwon-Do ITF Do-San Šumná je 
součástí České Taekwon-Do ITF Asociace a pracuje při DDM Znojmo.

Taekwon-Do jako umění sebeobrany bylo poprvé oficiálně přestaveno v Koreji svým 
zakladatelem generálem Choi Hong Hi v roce 1955, který si vytýčil za cíl vytvořit originální 
vysoce účinný a ryze korejský bojový styl.

Studenti jsou vedeni nejenom ke zvládání jednotlivých technik, kterých Taekwon-Do 
obsahuje celkem 3200, ale důraz je kladen zároveň na dodržování kázně, zejména pak 
respektování zásad jako je zdvořilost, čestnost, sebeovládání a nezkrotný duch. Každý 
student je povinen před zahájením výuky složit slib, kterým se mimo jiné zavazuje k dodr-
žování zásad Taekwon-Do a nezneužití Taekwon-Do.

Během uplynulého roku provedli studenti naší školy exhibiční ukázky tohoto umění a to 
5. 6. 2010 při oslavě dne dětí v Šumné, dne 6.6.2010 při oslavě dne dětí v Lesné a dne 17. 7. 
2010 v Trstěnicích při příležitosti slavnostního otevření místního koupaliště. Dále se zúčastnili 
několika soutěží, z nichž největšího úspěchu dosáhli na III. Znojmo Open konaném ve Znojmě 
dne 12. 6. 2010.

Vrcholem sezóny pak byl start naší závodnice Kláry Zajacové na XI. světovém festivalu 
v Taekwon-Do ITF a WTF ve dnech 30. 6. – 4. 7. 2010, na kterém byly pořízeny i přiložené 
snímky. Hostitelskou zemí byla Jižní Korea a samotný festival probíhal ve městě Cheongju 
ležící v provincii Chungcheongbuk-do.

Umístění našich závodníků na soutěžích /více na www.itf-czech.cz/:

Regionální soutěž západního Slovenska, Sereď 6. 2. 2010
2. místo Jindřich Kandus Tul 
3. místo Jindřich Kandus Matsogi 

3. Jarní turnaj, Čebín 20. 3. 2010
1.místo Vít Kandus Tul           1.místo Jindřich Kandus Tul  
3. místo Michal Kandus Tul      3. místo Jindřich Kandus Matsogi    
3.místo Adam Vrška Matsogi
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III. mezinárodní otevřený turnaj, Znojmo
12. 6. 2010
1. místo Jindřich Kandus Tul
1. místo Jindřich Kandus Tul team
2. místo Kateřina Hetflaišová Tul
2. místo Radka Zajacová Matsogi
2. místo Iveta Hrdá Tul
3. místo Jan Kugler Tul
3. místo Klára Zajacová Tul
Nejúspěšnější žákovský závodník turnaje 
Jindřich Kandus
9. místo v celkovém umístnění škol
XI. World Taekwondo Festival, Cheongju. Korea 
30. 6. - 4. 7. 2010
1. místo Klára Zajacová T-Ki
3. místo Klára Zajacová Tul

Gemmoterapie

Určitě jste někteří ( převážně asi ženy ) už někdy vyrazili na sběr léčivých rostlin do přírody 
nebo na vlastní zahradu. Potom jste doma podle knihy nebo různých osvědčených receptů 
vařili lektvary, čaje apod. Představuji Vám terapeutickou metodu využívající výtažky 
z rostlinných pupenů nebo jiných zárodečných tkání rostlin. Uvedené tkáně se zpracovávají 
přednostně čerstvé, sušenou drogu lze použít ve stavu nouze, např. při amatérské přípravě 
pro vlastní potřebu. Od klasické fytoterapie se metoda liší právě podáváním zárodečných 
tkání, v nichž se nacházejí mnohem účinnější substance než v rostlinách dospělých. Kromě 
pupenů se mohou použít rovněž mladé lístky, kořínky, výhonky a klíčky. Pupeny rostlin 
obsahují veškerou sílu budoucí rostliny. Obsahují více nukleových kyselin, minerálů, oligo-
prvky, vitamíny, růstové faktory, jako hormony a enzymy.

Gemmoterapie tedy představuje skutečnou fytoembryoterapii rostlinných tkání působící 
při regeneraci, stimulaci a buněčné drenáži. Gemmoterapeutický extrakt ( kapky ) představuje 
skutečný koncentrát informací, obsahuje v sobě všechny léčivé vlastnosti stromu, z něhož 
pupen pochází. Gemmoterapie se nevylučuje v kombinaci s klasickou fytoterapií nebo 
homeopatií. Pupenové výtažky začala poprvé vyrábět u nás Mgr. Jarmila Podhorná, firma 
Naděje z Brodku u Konice.  Při vývoji a výrobě používá nejmodernější poznatky a výzkumy 
z alternativní medicíny a bylinné léčby. Přípravky jsou bez nežádoucích účinků a cenově 
dostupné. Působí na organismus příznivě jako prevence i regenerace, detoxikace a zlepšení 
stavu při různých zdravotních problémech. Další formou produktů jsou masti, oleje, výluhy. 
Z jednotlivých lahviček lze sestavit kúru přímo na dané potíže. 

Pokud Vás to zajímá a máte nějaké dotazy, můžete přijít na přednášku paní Mgr. Jarmily 
Podhorné dne 7. 6. 2011 v  17 hodin do zasedací místnosti OÚ Šumná.   
Více informací najdete na  www.nadeje-byliny.eu ,  www.analyza-zdravi.cz.

Hrubá Jana, Šumná 215, tel. 731738915

II. Taekwon-Do Cup Italy, Pagani 
28. 11. 2010 
2. místo Jindřich Kandus Matsogi
3. místo Jindřich Kandus Tul  

V. otevřený Vánoční turnaj Chorvatska, 
Slavonski Brod 18. 12. 2010 
3. místo Adam Vrška Tul
3. místo Jindřich Kandus Matsogi

ing. Václav Hrubý
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DDM Znojmo, pracoviště Šumná, 

OÚ Šumná a Sportovní klub při ZŠ Šumná

vás zvou na

DEN DĚTÍ A KVĚTIN 2011
Sobota 4. června 2011 od 9.00 do 12.00 hodin

v zahradě DDM Znojmo – pracoviště Šumná v Šumné

Program:

vystoupení kroužků, skákací hrad, trampolína, soutěže

vystoupení kaskadérů, běh rodičů s dětmi „O perníkové srdce“

prodej zmrzliny a cukrové vaty, opékání špekáčků, tombola

V případě nepříznivého počasí bude zajištěn náhradní program v sále KD Šumná.

Děti,

podpořte rozkvetlý den květinovým doplňkem na Vašem oblečení. Ti, kteří budou 

mít květinový motiv na oděvu, obuvi či hlavě, obdrží při vstupu do zahrady zvlášť

slosovatelnou vstupenku o ceny.

Svěcení oltáře
v kostele Panny Marie Nanabevzaté

ve Vranově nad Dyjí

se uskuteční 

v neděli 29. 5. 2011 v 15.00 hodin.

Oltář posvětí Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.
Do oltáře budou uloženy ostatky 

svatého Jana Nepomuka Neumanna a dalších světců.

Všechny srdečně zveme.
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VOJTĚCH
ZEZULA
nar. 28. 9. 2010

ONDŘEJ
NOVÁK
nar. 25. 1. 2010

V roce 2010 se v naší obci
narodily tyto děti

KAROLÍNA
KOCIÁNOVÁ
nar. 3. 7. 2010

JÁCHYM
SLABÝ
nar. 29. 7. 2010
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