leden 2019

INFORMACE Z ÚŘADU

PF 2019

Vážení spoluobčané,
jsme na prahu nového roku 2019, ve kterém si připomeneme již 30 let od návratu demokracie do našeho
státu. I když jsou ve světě i jiné systémy, tak tento je určitě ten nejsvobodnější a za svobodu je potřeba
bojovat a chovat se čestně.
V demokracii si většinou nemorální lidé myslí, že si mohou dělat, co chtějí a naopak pro většinu slušných
lidí je v demokracii velmi svazující pocit odpovědnosti za další vývoj společnosti. Je velmi důležité chovat
se tak, abych svým jednáním neomezoval druhé.
Stále je co zlepšovat a vždy se najde něco, co by se dalo udělat jinak, ale to už je minulost, ze které se musíme poučit a snažit se
chyby neopakovat. Důležité je dívat se dopředu a prožívat současnost, ale hlavně žít svůj vlastní život a ne za pomoci všech
možných sociálních sítí životy jiných a za pomoci různých podpor na úkor druhých. Každý zdravý jedinec v produktivním věku, by
se měl umět o sebe postarat a pomáhat potřebným.
Žádný z nás neví, co nám přinese budoucnost, proto musíme využívat všech zkušeností, abychom se mohli co nejlépe rozhodovat.
Nikdo není dokonalý, ale snažme se stále zlepšovat a važme si těch, kteří v životě něco dokázali vlastní pílí a poctivostí.
Přeji nám všem vše dobré.
JosefŠenk, starosta obce

Upozornění

Upozorňujeme občany, že zákonem stanovené poplatky pro
rok 2019 mohou uhradit v hotovosti v pokladně OÚ z
technických důvodů až po 1.2.2019, nejpozději však do
30.4.2019.
V případě platby převodem na účet je možné provést úhradu již v
lednu, nejpozději tak, aby byla částka připsána na účet obce do
30.4.2019. Výše poplatků se oproti minulým letům nezměnily a
pro rok 2018 činí: poplatek za odpady 396,-Kč/osoba, poplatek
za psy 100,-Kč/pes, předplatné ŠN 55,-Kč/rok. Platební údaje:
číslo účtu 1801155349, kód banky 0800, jako specifický symbol
uveďte vaše číslo popisné, variabilní symbol pro odpady 1340,
pro psy 1341, pro ŠN 3349.

Výroční sňatky

Vítání občánků

Vytváření seznamu k vítání občánků obecním úřadem
je v rozporu s pravidly ochrany osobních údajů
zakotvenými v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů v platném
znění a také v rozporu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění. Z výše uvedeného vyplývá, že
vítání občánků nelze připravit jinak, než na základě
písemných žádostí rodičů o pozvání k vítání. Z
tohoto důvodu žádáme rodiče (současné i budoucí),
kteří se chtějí se svým miminkem zúčastnit vítání
občánků, aby se dostavili na obecní úřad, kde
písemnou formou potvrdí svůj souhlas s pozváním k
tomuto neformálnímu aktu.

Vážení spoluobčané.
Mnozí z Vás si v příštím roce připomenou významné výročí svatby. Budete se rozhodovat, zda oslavíte toto vzácné jubileum jen v
kruhu Vašich nejbližších nebo obnovíte Váš manželský slib před zástupcem církve nebo před zástupcem místní samosprávy. Pokud se
rozhodnete připomenout si významné výročí sňatku v obřadní síni Obecního úřadu v Šumvaldě, rádi pro Vás jubilejní obřad
připravíme – stačí jen kontaktovat, osobně či telefonicky, obecní úřad. Ať bude Vaše rozhodnutí jakékoli, přijměte prosím k tomuto
významnému životnímu jubileu naši upřímnou gratulaci a přání všeho nejlepšího do dalších společně prožitých let.

Dotace z rozpočtu obce

Zastupitelstvo obce schválilo Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce na podporu aktivit v oblasti zájmové činnosti pro
spolky v územní působnosti obce Šumvald a Břevenec. Lhůta pro podání žádosti je do 1.2.2019.
Bližší informace najdete na webu obce www.sumvald.cz nebo osobně na obecním úřadě.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V lednu 2019 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Blažková Marie, č. 25
Špička Vlastislav, č. 209
Kobylková Jarmila, č. 119
Šenková Věra, č. 346
Heřmanovský František, č. 274
Vepřík Karel, č. 144
Dubová Božena, č. 342
Pospíšil František, č. 76
Mecnarovská Libuše, č. 404
Zatloukal Ladislav, č. 359
Kyselý Jiří, č. 64
Bartoňková Jiřina, č. 228

Břevence:

Říhová Marie, č. 69
Solařová Ludmila, č. 99
Axmanová Alena, č. 86
Habrmannová Dana, č. 6

20. 1.
30. 1.
15. 1.
14. 1.
21. 1.
13. 1.
14. 1.
26. 1.
9. 1.
1. 1.
29. 1.
14. 1.

97 roků
93 roků
86 roků
83 roků
76 roků
74 roků
73 roků
73 roků
72 roků
70 roků
66 roků
65 roků

Smrčková Ivana, č. 225
Krestýnová Jiřina, č. 281
Blažková Marta, č. 375
Špička Jan, č. 209
Brachtlová Zdenka, č. 197
Straka Stanislav, č. 324
Ruprecht Radomír, č. 169
Krestýnová Věra, č. 382
Straka Zdeněk, č. 334
Libánková Nataša, č. 390
Vepřík Karel, č. 80
Brada Břetislav, č. 253

20. 1.
17. 1.
16. 1.
13. 1.
16. 1.
27. 1.
2. 1.
31. 1.
20. 1.
29. 1.
3. 1.
9. 1.

65 roků
63 roků
62 roků
62 roků
61 roků
59 roků
57 roků
57 roků
57 roků
54 roků
52 roků
52 roků

8. 1.
24. 1.
1. 1.
6. 1.

78 roků
75 roků
68 roků
66 roků

Poštulková Ludmila, č. 24
Kašpárková Ludmila, č. 40
Kobzová Renata, č. 33
Večeřa Petr, č. 107

13. 1.
22. 1.
9. 1.
3. 1.

62 roků
55 roků
52 roků
51 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje všem jubilantům do dalších let
hojnost zdraví, životní pohody a spokojenosti!
Není větší štěstí, než-li vidět štěstí v očích a tvářích svých dětí. Taková chvíle je velkým darem.
V čase předvánočního shonu se snoubenci Veronika a Jan rozhodli obdarovat nejen sami sebe, ale také své rodiče, přátele, své
nejbližší a obdarovali je tím nejcennějším – pohledem do rozzářených, šťastných očí.
Ta chvíle nastala v obřadní síni našeho úřadu, kde si, dnes již manželé Žáčkovi, řekli své „ANO“ před starostou obce Ing. Josefem
Šenkem. Stalo se 7. prosince. Sedmička je všeobecně považována za šťastné číslo. Přejme tedy novomanželům, ať je tento den jejich
prvním z nekonečné řady společně prožitých šťastných dnů. Blahopřejeme.
(Karla Bartoňková, matrikářka)

INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Svoz vánočních stromků

Sdělujeme občanům, kteří se chtějí zbavit odstrojených
vánočních stromků, aby je odložili před svoji nemovitost v pondělí 14. nebo 21. ledna. Zaměstnanci obce je
budou bezplatně odvážet.

Oznamujeme občanům, že cena stočného na rok 2019 zůstává
nezměněná.
Stočné bude účtováno částkou 21,85 Kč vč. DPH/1m3 .

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 4.12.2018
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ZO schvaluje program 3. zasedání ZO Šumvald, konaného dne 4. 12. 2018.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení Martin Čamek, Eva Axmanová; ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Lubomír
Balcárek, Ing. Martin Solovský a zapisovatele zápisu Mgr. Evu Richterovou.
ZO schvaluje správnost zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje Program pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Šumvald.
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu přenesené působnosti, uzavřenou mezi Městem Uničovem,
Masarykovo náměstí 1, Uničov, PSČ 783 91, IČO 00299634 a Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO 00299537 a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Plán inventur na rok 2018 a schvaluje jmenování členů inventarizačních komisí.
ZO schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald v souvislosti s prezentací při soutěži Vesnice roku 2018
spolku ST Šumvald – Břevenec, Šumvald č. 143, PSČ 783 85, IČ 01698265 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření
Darovací smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
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ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald v souvislosti s prezentací při soutěži Vesnice roku 2018
Tělocvičné jednotě SOKOL Šumvald, Šumvald č. 10, PSČ 783 85, IČ 60800500 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje
uzavření Darovací smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald v souvislosti s prezentací při soutěži Vesnice roku 2018 Spolku
rodičů a přátel školy při Základní škole Šumvald, Šumvald č. 204, PSČ 783 85, IČ 64990800 ve výši 10.000,- Kč. Současně
schvaluje uzavření Darovací smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald v souvislosti s prezentací při soutěži Vesnice roku 2018
Mysliveckému sdružení Šumvald z.s., Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ 48807095 v požadované výši, a to 10.000,- Kč. Současně
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald v souvislosti s prezentací při soutěži Vesnice roku 2018 spolku
Pulchra Silva, o.s., Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ 01284843 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Darovací smlouvy
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald v souvislosti s prezentací při soutěži Vesnice roku 2018
Sportovnímu klubu Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ 60781050 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření
Darovací smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald v souvislosti s prezentací při soutěži Vesnice roku 2018 SH
ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Břevenec, Břevenec č. 31, PSČ 783 85, IČ 64991326 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje
uzavření Darovací smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald v souvislosti s prezentací při soutěži Vesnice roku 2018 SH
ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ 64991580 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje
uzavření Darovací smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald v souvislosti s prezentací při soutěži Vesnice roku 2018 ČSV
ZO Šumvald, Šumvald č. 71, PSČ 783 85, IČ 45658676 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Darovací smlouvy a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald v souvislosti s prezentací při soutěži Vesnice roku 2018 Centru
pro rodiče s dětmi Delfínek, o.s., Šumvald č. 199, PSČ 783 85, IČ 22673580 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření
Darovací smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald v souvislosti s prezentací při soutěži Vesnice roku 2018
Břeveneckému vesnickému spolku, Břevenec č. 31, PSČ 783 85, IČ 04795636 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření
Darovací smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald v souvislosti s prezentací při soutěži Vesnice roku 2018 VOSA
Šumvald, z.s., Šumvald č. 403, PSČ 783 85, IČ 07601361 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Darovací smlouvy a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Smlouvu o vystoupení na akci „Adventní koncert“, uzavřenou mezi Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85,
IČO 00299537 a pí. R M, dat. narození XXX, bytem XXX a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Smlouvu o vystoupení na akci „Adventní koncert“, uzavřenou mezi Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85,
IČO 00299537 a pí. K D, dat. narozeníXXX, bytem XXX a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Smlouvu o vystoupení na akci „Adventní koncert“, uzavřenou mezi Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85,
IČO 00299537 a pí. V N, dat. narození XXX, bytem XXX a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

KULTURA
SDH Šumvald pořádá
26. ledna 2019 od 19:00 hodin v sále Kulturního domu v Šumvaldě

HASIČSKÝ BÁL
K tanci a poslechu hraje L.I.F.
V průběhu plesu vystoupí taneční skupina STYL DANCE UNIČOV.
Bohaté občerstvení zajištěno. Vstupné 80,- Kč v předprodeji; na místě 100,- Kč.
SDH Břevenec zve občany a příznivce na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
v sobotu 2. února 2019 od 20:00 hodin
do Kulturního domu v Břevenci.
Hraje TRIGON.
Přichystáno je bohaté občerstvení a tombola.
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PODĚKOVÁNÍ
Paní Jiřina Pavelková děkuje pěveckému sboru ŠUM-ŠUM ze Šumvaldu, který ji potěšil zpěvem
v Domově pro seniory v Dolní Sukolomi.

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Pozvánka na bylinkový workshop

SK Šumvald, oddíl kondičního cvičení a jógy pořádá v pátek 11. a sobotu 12.
ledna Bylinkový workshop s lektorkou Mgr. Evou Dojavovou.
Koná se v prostorách obecního úřadu v Šumvaldě.
V pátek 11.1. v čase 17:00 až 21:00 hod. je na programu přednáška a teorie o
bylinách, jejich sběru, sušení, skladování, účincích.
V sobotu 12.1. si můžete sami vyrobit různé bylinné masti – čas 9:30 až
16:00 hod.
Cena je 1.200,- Kč a zahrnuje rovněž vše potřebné pro vaši výrobu.
Na workshop je nutná rezervace místa, a to na adrese
pohyb.cviceni@seznam.cz nebo aldittrichova@volny.cz

Vánoční příběh

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Třetí adventní neděle 16. 12. 2018 byla příležitostí ke krásnému kulturnímu oddechu v předvánočním shonu. Zcela zaplněný místní
kostel sv. Mikuláše tentokrát nerozezněly písně tradičního vánočního koncertu.
Děti pěveckého kroužku ZŠ
společně
se
zpěváky
Šumvaldského
pěveckého
sboru se představili s
divadelním
zpracováním
starodávného
biblického
příběhu. Herecké výkony
Josefa a Marie (Saša
Wiedermannn a Veronika
Nováková), krále Heroda
(Lucka Répalová), pasáčků
(Aneta Kokošková, Anna
Krestýnová, Mikuláš Straka,
Barbora Vaňková, Hana
Luňáčková), andělů (Evelína a
Matylda Kaňákovy, Anna
Šenková, Hana Polcová), Tří
králů (Ondřej Podešva, Štěpán
Urban, Jan Schreier) a dalších
(Adéla Libánková, Rozárka
Štěpaníková,
Nikola
Ponížilová, Adéla Krestýnová)
zaslouží obdiv. Roli vypravěče
bravurně zvládl Kryštof Nikl.
Vše umocňoval společný zpěv nejmladší a nejstarší generace.
Na úvod zazněla z kůru sólová vystoupení Lenky Zatloukalové (trumpeta), Gabriely Koldové (zpěv), Pavla Urbáška (varhany) a
Anety Jenáčkové (zpěv).
Veliké poděkování, alespoň touto formou, zaslouží učitelky Šárka Kallerová a Jaroslava Krestýnová, které nádhernou akci připravily.
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(Mgr. Ladislav Vyhnálek)
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Vánočka 2018

V sobotu 15. prosince se Anička Axmannová (8. tř.) a Lenka Zatloukalová (9.tř.) zúčastnily soutěže základních škol o nejlepší
vánočku. Týmy žáků se na náměstí v Uničově, v dosti mrazivém počasí, snažily uplést, ozdobit a upéct vánočku z vlastnoručně
připraveného doneseného těsta. Vánočky se pak pekly v konvektomatu přímo na podiu. Našim děvčatům se povedla moc krásná a
chutná vánočka, kterou pochválil i známý šéfkuchař Radek Šubrt. Nakonec se vydražila za 200 korun. Děkujeme děvčatům za snahu
a reprezentaci naší školy.

Školní sport

(Mgr. Šárka Kallerová)

Mikulášský turnaj v košíkové dívek jsme pořádali 5. 12. 2018. Tentokrát se jej nezúčastnil tradiční účastník Libina. Naopak poprvé
přijela děvčata z Troubelic, která s basketem začínají. Abychom doplnili tabulku na čtyři účastníky, tým Rudy n. M. postavil tým
starších a mladších dívek.
Letos jsme společně s Rudou st. patřili k favoritům. Los určil toto důležité utkání jako první. Začali jsme skvěle trojkou Barči
Wiedermannové a do poločasu drželi vyrovnaný výsledek. Ve druhém však převzala iniciativu děvčata z Rudy. My jsme se dopustili
několika chyb, které soupeřky zkušeně trestaly. V dalších dvou zápasech jsme jednoznačně zvítězili a zahrála si celá sestava.
Střelecky tým opět táhla Barča Wiedermannová. K ní se přidala Aňa Mazurová, Adélka Fojtů a Markétka Galetková.
Všem děvčatům patří poděkování za krásné 2. místo. Vítězný dort si odvezla děvčata z Rudy.
Výsledky: Ruda st. – Šumvald 11:22, Troubelice – Ruda ml. 10:20, Ruda st. – Troubelice 42:9, Šumvald – Ruda ml. 43:4, Ruda ml. –
Ruda st. 8:34, Šumvald – Troubelice 40:10
Pořadí: 1. Ruda st., 2. Šumvald, 3. Ruda ml., 4. Troubelice
Sestava a body: B. Wiedermannová 48!!! A. Mazurová 16, L. Zatloukalová, A. Fojtů 8, N. Štěpaníková, M. Galetková 14, N.
Coufalová 4, K. Gállová 4, K. Grmelová, A. Smékalová
Vánoční turnaj v košíkové chlapců se konal ve středu 12. 12. 2018. Z různých důvodů odřekli účast chlapci ze ZŠ Pionýrů Uničov a
Libiny. Vzhledem ke třem účastníkům se hrálo systémem „každý s každým“ dvakrát. Chlapci, kteří vesměs provozují jiné sporty
(fotbal, florbal, hokej) hráli s velkým nasazením, kombinací a spoustou soubojů. Nedostatek basketbalové techniky nahrazovali
rychlostí a někdy i větší tvrdostí. Všichni se potýkali s úspěšností střelby. To bohužel platilo i o nás. Nakonec jsme však trpělivou a
technicky nejvyspělejší hrou slavili úspěch. Bez porážky jsme získali vynikající 1. místo a chlapci si smlsli na dortu pro vítěze.
Výsledky: Šumvald – U Stadionu Uničov 4:2, 10:6, Šumvald – Gymnázium Uničov 8:2, 14:5, U Stadionu Uničov – Gymnázium
Uničov 7:0, 20:0
Pořadí: 1. ZŠ Šumvald, 2. U Stadionu Uničov, 3. Gymnázium Uničov
Sestava a body: L. Zatloukal 6, P. Reichert 13, J. Petřík 9, V. Ryšavý 6, P. Malík 2, Š. Smékal, A. Navrátil, Š. Tužička, D. Kasal, F.
Vybíral, V. Fiala

(Mgr. Ladislav Vyhnálek)
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SPORT

17. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise

V sobotu 29. prosince se uskutečnil jako každoročně vánoční turnaj ve stolním tenise, který se konal v KD
v Šumvaldě, o hodnotné ceny soupeřilo celkem 55 hráčů. Hrálo se v 6 kategoriích, souboje byly vyrovnané, atmosféra soutěživá a
hráčům patří poděkování za předvedené výkony. Letošního ročníku se mohli zúčastnit, nejen rodilí Šumvaláci a Břeveňáci, jak tomu
bylo doposud, ale nově i zájemci z okolních obcí. Díky tomu se turnaj rozhodně zkvalitnil, přijelo několik hráčů z okolí a hra byla
pestřejší a i samotní hráči chválou nešetřili!
Rádi bychom rovněž poděkovali sponzorům, díky nimž bylo opravdu o co hrát.
Věříme, že se za rok opět sejdeme v početné sestavě.
(za ST Šumvald-Břevenec Petr Berka)

VÝSLEDKY:
Žáci – 5 hráčů
1. Spurný Lukáš
2. Petřík Jan
3. Spurný Tomáš

Dorost - 9 hráčů
1. Buřval Ondřej
2. Křížová Lucie
3. Vepřík Filip

Čtyřhra – 14 dvojic
1. Berka Martin, Bureš Adam
2. Sedláček Jaromír, Filip Ota
3. Poštulka Miroslav, Adamko František

Ženy – 10 hráček
1. Křížová Lucie
2. Bednářová Nikola
3. Nezvalová Ludmila

Muži – 21 hráčů
1. Konečný Leopold
2. Novosad Karel
3. Vaverka Martin

Registrovaní – 24 hráčů
1. Berka Petr
2. Bureš Adam
3. Křížová Irena
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