únor 2019

INFORMACE Z ÚŘADU

Tříkrálová sbírka 2019

Charita Šternberk, středisko Uničov děkuje hlavnímu koordinátorovi paní Mgr. Šárce Kallerové, všem
vedoucím skupinek, všem koledníkům, panu starostovi i zaměstnancům obecního úřadu za pomoc při
organizaci Tříkrálové sbírky 2019 a za velmi příjemnou a vstřícnou spolupráci. Děkuje také všem, kteří do
Tříkrálové sbírky finančně přispěli.
Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2019 v obci Šumvald činí 35.809,- Kč.

Poplatky pro rok 2019
Poplatek za komunální odpady
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015, část V., ze dne
09.12.2015, schválilo Zastupitelstvo obce Šumvald poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše tohoto
poplatku se nezměnila a také pro rok 2019 se jedná o částku
396,-Kč na osobu a rok. Poplatek je splatný do 30.4.2019.
Předplatné ŠN
Předplatné ŠN se hradí do 30.4.2019. Při roznášce v
Šumvaldě a Břevenci jde o částku 55,- Kč, při doručování
prostřednictvím České pošty (netýká se předplatitelů ze
Šumvaldu a Břevence) činí předplatné 264,- Kč.

Poplatek ze psů
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015, část II., ze dne
09.12.2015, schválilo Zastupitelstvo obce Šumvald poplatek ze
psů. Poplatek ze psů platí držitel psa, jeho výše je stanovena na
částku 100,- Kč na jeden rok za každého psa staršího tří
měsíců. Poplatek je splatný do 30.4.2019. Pokud poplatková
povinnost zanikne (např. úhyn psa), nebo naopak nově vznikne
v průběhu roku, je třeba tuto skutečnost nahlásit v kanceláři
obecního úřadu.
Platební údaje pro bezhotovostní úhrady výše uvedených
poplatků: číslo účtu 1801155349, kód banky 0800, jako
specifický symbol uveďte vaše číslo popisné, variabilní
symbol pro odpady 1340, pro psy 1341, pro ŠN 3349.

Do kanalizace vypouštějte pouze odpadní vody!!!

V minulých dnech opět došlo k havárii kanalizace v naší obci, způsobené ucpáním kanalizačního řádu. Prosíme proto občany, aby do
kanalizace vypouštěli pouze odpadní vody, nikoliv odpady - ať již pevné nebo tekuté, které způsobují zanášení kanalizace, popřípadě její úplné ucpání.
Zde uvádíme přehled látek, které do kanalizace nepatří: zbytky jídel, zeleniny, ovoce a dalších potravin; odpady z kuchyňských drtičů; tuky, oleje; chemikálie a další nebezpečné látky; staré barvy, ředidla, lepidla; kyseliny, hydroxidy, detergenty; mazadla, oleje a
další ropné látky; zbytky čistících prostředků; stavební hmoty; léky; hadry; tampony, vložky, vlhčené ubrousky; domácí a zahradní
chemie; radioaktivní látky, infekční a karcinogenní látky.

MUDr. Válková - ordinační hodiny od 1.2.2019
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 - 10:00 akutní
7:00 - 10:00 akutní
7:00 - 10:00 akutní
7:00 - 10:00 akutní
7:00 - 10:00 akutní

10:00 - 12:30 objednaní
10:00 - 12:30 objednaní
10:00 - 12:30 objednaní
10:00 - 12:30 objednaní
10:00 - 11:00 objednaní

13:00 - 14:00 lázně, posudky, hodnoc INR
12:00 - 13:00 předoperační vyšetření, hodnoc INR
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V únoru 2019 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Krestýnová Františka, č. 102
Suchý Zdeněk, č. 78
Čurda Václav, č. 310
Suchá Jana, č. 345
Sušeň Jan, č. 383
Gregorová Marie, č. 201
Gux Josef, č. 382
Poštulka Ladislav, č. 224
Nerušilová Jana, č. 354

Břevence:

Geppertová Věra, č. 95
Riedlová Marie, č. 43
Bartoněk Petr, č. 15

16. 2.
11. 2.
15. 2.
22. 2.
22. 2.
10. 2.
24. 2.
18. 2.
21. 2.

90 roků
81 roků
78 roků
72 roků
71 roků
70 roků
69 roků
68 roků
67 roků

2. 2. 73 roků
25. 2. 61 roků
28. 2. 60 roků

Kyselá Danuše, č. 64
Holečková Hana, č. 395
Kyselý Miroslav, č. 16
Jedličková Jana, č. 252
Viktorinová Jarmila, č. 325
Havelka Jan, č. 330
Hejný Pavel, č. 393
Indráková Jana, č. 263
Štencl Slavomír, č. 101
Smékalová Lenka, č. 87

27. 2.
22. 2.
15. 2.
7. 2.
27. 2.
7. 2.
8. 2.
18. 2.
23. 2.
19. 2.

66 roků
61 roků
59 roků
58 roků
56 roků
55 roků
55 roků
51 roků
51 roků
50 roků

Červinková Irena, č. 72
Riedl Josef, č. 43

2. 2. 59 roků
14. 2. 53 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje všem jubilantům dobré zdraví a hojnost životní pohody !
ZAJÍMAVOSTI, STATISTIKA ....

Obyvatelstvo v roce 2018
Počet obyvatel k 31.12.2017

1676

Počet narozených dětí
chlapci
dívky
celkem
Šumvald
7
4
11
Břevenec
0
1
1
Celkem
7
5
12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet zesnulých
muži
ženy
celkem
Šumvald
6
6
12
Břevenec
2
1
3
Celkem
8
7
15
průměrný věk
muži
ženy
celkem
73,1
75,3
74,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet přistěhovaných
muži
ženy
celkem
Šumvald
3
6
9
Břevenec
4
4
8
Celkem
7
10
17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet odstěhovaných
muži
ženy
celkem
Šumvald
14
18
32
Břevenec
2
4
6
Celkem
16
22
38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------K 31.12.2018 obec tedy čítala
1652 obyvatel (M 828, Ž 824)
z toho v Břevenci
311 obyvatel (M 155, Ž 156)
v Šumvaldě
1341 obyvatel (M 673, Ž 668)
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(zpracovala: Karla Bartoňková, matrikářka)
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KULTURA
SK ŠUMVALD si Vás tímto dovoluje pozvat na tradiční

SPORTOVNÍ PLES
který pořádá v sobotu 23. 2. 2019 od 20:00 hodin v Kulturním domě v Šumvaldě.
K tanci a poslechu hraje skupina JEN TAK II.
Bohatá tombola a zajímavé vystoupení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
Předprodej vstupenek od 11.2.2019 na OÚ Šumvald, paní Bartoňková.
Cena v předprodeji 80,- Kč, vstupné na místě 100,- Kč.

Břevenecký vesnický spolek Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ PLES
který se koná v sobotu 9. března 2019 od 20:00 hodin v Kulturním domě v Břevenci.
Přichystáno bude občerstvení, bohatá tombola a čeká na Vás překvapení večera!
Hraje Duo Tylšar, vstupné 70,- Kč.

16. 3. poletí VOSA kolem světa!

V KD Šumvald se uskuteční cestovatelský festival, kde přijal pozvání Matěj Barga, který nám bude vyprávět o svých neuvěřitelných
příbězích cesty kolem světa na kole a v kajaku. Dále přímo ze svých cest přijedou manželé Vomočilovi, vyprávět jaké to je si dát
karierní pauzu na vycestování do světa, co je k tomu kromě odhodlání potřeba a popíší nám kontrast mezi Hawaí a Barmou. A také
nám Helenka Odstrčilová povypráví, jaké to je cestovat stopem po Skotsku.
Matěj Barga: Tři roky na cestě za láskou a dobrodružstvím:
Na začátku byla jedna dívka, zlomené srdce, vážná nemoc a kolo z bazaru. Psal se říjen 2014, když jsem vybral osm set dolarů a
vydal se hledat ztracenou lásku a léčit své rány tam, kde ožívají romány Jacka Kerouaca a dny začínají dříve.
Hedvábnou stezkou jsem projel Evropou a Asií, pracoval v čínském baru, projel pod polární září Aljašky a Yukonu, stal se
bezdomovcem v San Franciscu, vyzval neprostupnou džungli Darién, na nafukovacím člunu přeplul Karibské moře z Panamy do
Kolumbie, ztroskotal a přišel o všechno, abych začal zase znovu a proplul Amazonskou džunglí od Pacifiku až k Atlantiku a nakonec
projel Saharou až zpět k břehům Evropy.
To je moje tříletá filosofická cesta nejen kolem světa, ale především do nitra mojí duše za poetikou a smyslem života.
Více informací se dozvíte na našem fb profilu VOSA Šumvald.

(Jakub Berka)

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Druhý stupeň viděl Psa baskervillského

Po uzavření známek za první pololetí ve středu 23. ledna dostali žáci druhého stupně šanci osvěžit se na duchu v šumperském divadle
při představení Pes baskervillský. Krvelačnou bestii samozřejmě vypátral a vše objasnil největší detektiv všech dob – Sherlock
Holmes. Spisovatel Arthur Conan Doyle si vytvořením postavy slavného detektiva zajistil celosvětovou nehynoucí slávu.
V divadle nám ale nenaskakovala husí kůže ani nevstávaly vlasy hrůzou, protože šumperští pojali představení jako hravý příběh plný
humoru, nadsázky, neotřelých nápadů, úžasné práce s rekvizitami…prostě zábavu. Z divadla jsme ale odjížděli mírně otráveni, jelikož
iluzi mlh na blatech vytvářel nevoňavý kouřový efekt a my jsme seděli v předních řadách, čímž byl hluboký zážitek z představení
ještě umocněn….
(Mgr. Vladimíra Piková)
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SPORT

VOSA Šumvald

V lednu se člen našeho oddílu vytrvalostních sportů - Jiří Prášil - zúčastnil závodů Sparťan Winter race ve Vratislavicích u Liberce.
Jirka v kategorii Open skončil na pěkném 19. místě z 1494 účastníků. Bohužel tentokrát nezvládl překonat při závodě 3. překažky a
tím se připravil o boj o stupně nejvyšší. Závod provázelo od rána mrazivé a jasné počasí s teplotami kolem -9°C s krásnými výhledy
na zcela zasněženou krajinu s dominantou Ještědsko-kozákovského hřbetu – televizním vysílačem Ještěd.
Celý závod v kopcovitém a zasněženém terénu byl opravdu náročný a Jirka zahájil letošní sezonu bojovným výkonem a velkým
příslibem skvělých výsledků do dalších závodů.
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