březen 2019

INFORMACE Z ÚŘADU

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

V sobotu 30. 3. 2019 proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Sběrné vozy budou přistaveny v těchto časech:
8:00 - 8:25 u Rychty
Stavební odpad a
8:30 - 9:25 dům služeb
střešní
krytiny zde
9:30 - 9:55 horní konec u Dubového
nepatří
!!!
10:00 - 10:25 Břevenec točna
Neskladujte, prosím, odpad na zemi, ale vyčkejte na příjezd
sběrných vozů a odpad odevzdávejte až pověřeným pracovníkům
svozové firmy nebo zaměstnancům obecního úřadu, kteří budou u
svozu asistovat.
Také upozorňujeme, že vysloužilé elektrospotřebiče (pračky,
lednice, sporáky, televizory ....) se odevzdávají na sběrném místě
za dílnami obecního úřadu, nikoliv při sobotním svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Děkujeme!

Oleje z domácností lze odevzdávat

Prosíme Vás, abyste tuk z domácností nevypouštěli do
odpadu a kanalizace. Dochází tím k ucpávání
kanalizačního řádu a jeho haváriím, jejichž odstraňování
stojí nemalé finanční prostředky.
Tuk můžete slít do obyčejných PET lahví a řádně
uzavřené je můžete odevzdat na sběrné místo za dílnami
pracovníků obecního úřadu. Takto odevzdaný tuk bude
předán k dalšímu zpracování. Děkujeme za pochopení.

Kovový odpad

Kovový odpad můžete odevzdávat na sběrné místo za
dílnami pracovníků obecního úřadu nebo při sběru pořádaném místními hasiči.

Pneumatiky nebudou při mobilním svozu odpadu odebírány!

Upozorňujeme občany, že při mobilním svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu nebudou
odebírány pneumatiky!!! Důvodem je skutečnost, že pneumatiky z automobilů jsou zařazeny do
systému zpětného odběru, který zajišťuje společnost ELTMA. Ta se specializuje na zpětný odběr
pneumatik a má nasmlouvané partnery – pneuservisy, ve kterých můžete pneumatiky bezplatně
odevzdávat po celý rok, bez ohledu na značku nebo na to, jestli jste na místě odběru zakoupili
pneumatiky nové. Nejbližšími takovými pneuservisy jsou:
Ing. Miroslav Filípek, Litovelská 1280, Uničov
AUTOCENTRUM KELICH s.r.o., Šumperská 536, Uničov
ARCOS s.r.o., Rybníček 487, Újezd
Miroslav Drozd DiS., Paseka 129
Svoz bioodpadu
DAK AGRIMO s.r.o., Klopina – areál ÚSOVSKO
Svoz bioodpadu bude zahájen od pondělí 15. dubna!

Jarní úklid vozovek

Oznamujeme, že jarní úklid vozovek obecním zametacím vozem
proběhne, pokud bude příznivé počasí, začátkem dubna. Prosíme
Vás, abyste štěrk z chodníků, pokud budete chtít, smetli ke kraji
vozovky. Hromádky však nedělejte, byla by to komplikace pro
zametací vůz. Děkujeme!

Výběr daňových přiznání

Vyplněná přiznání k dani z příjmu fyzických osob budou pracovnice šternberského finančního úřadu přebírat v uničovském kině
Družba ve čtvrtek 14. března 2019 od 8:00 do 15:00 hodin.

Upozornění

30. dubna 2019 končí splatnost poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a také
splatnost poplatku ze psů a ŠN.
Žádáme občany, aby při platbách v hotovosti v
pokladně obecního úřadu využívali v maximální možné
míře úřední dny, tj. pondělí a středa, vždy od 7:00 do
10:45 a od 11:45 do 17:00 hodin.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V březnu 2019 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Hartmannová Marie, č. 238
Vytřísalová Anna, č. 377
Bartoňková Marie, č. 227
Bradová Danuše, č. 253
Kaller Jan, č. 334
Malovaná Františka, č. 286
Horák Jan, č. 145
Štenclová Jaroslava, č. 230
Urbášková Miroslava, č. 343
Machalová Josefa, č. 298
Vepříková Jiřina, č. 144
Smrček Květoslav, č. 270
Navrátil Jaroslav, č. 356
Vorlová Marie, č. 266
Ing. Krestýn František, č. 71
Solovský Jaroslav, č. 98
Blažek Lubomír, č. 375

Břevence:

Brücknerová Milada, č. 45
Habermann Miloslav, č. 6

27. 3.
10. 3.
25. 3.
27. 3.
29. 3.
5. 3.
14. 3.
26. 3.
25. 3.
19. 3.
22. 3.
8. 3.
27. 3.
1. 3.
3. 3.
25. 3.
17. 3.

85 roků
84 roků
83 roků
82 roků
79 roků
78 roků
77 roků
77 roků
77 roků
75 roků
74 roků
72 roků
71 roků
70 roků
69 roků
68 roků
66 roků

15. 3. 78 roků
9. 3. 70 roků

Brachtl Jan, č. 167
Smékal František, č. 96
Smékalová Alžběta, č. 157
Brachtl Zdeněk, č. 29
Jílek Zdenek, č. 413
Janoušek Oldřich, č. 263
Valigurová Anna, č. 346
Hniličková Milena, č. 57
Ošťádal Jiří, č. 55
Bahounek Miroslav, č. 171
Nerušilová Milena, č. 368
Smékal Jindřich, č. 126
Ševčíková Jarmila, č. 382
Kupka Jiří, č. 394
Bartoněk Zdeněk, č. 166
Heřmanovský Ivo, č. 274
Schusserová Kamila, č. 121

21. 3.
15. 3.
7. 3.
28. 3.
15. 3.
26. 3.
10. 3.
23. 3.
5. 3.
31. 3.
16. 3.
20. 3.
31. 3.
26. 3.
22. 3.
13. 3.
19. 3.

65 roků
62 roků
60 roků
60 roků
59 roků
59 roků
58 roků
58 roků
57 roků
57 roků
56 roků
55 roků
55 roků
54 roků
53 roků
50 roků
50 roků

Štoppl Rostislav, č. 16
Štěpánek Pavel, č. 42
Kyselý Pavel, č. 77

24. 3. 62 roků
17. 3. 53 roků
10. 3. 52 roků

Redakce Šumvaldských novin se připojuje ke všem gratulantům a
přeje do dalších let pevné zdraví a životní pohodu !
KULTURA
Břevenecký vesnický spolek
Vás srdečně zve na

SRPŠ při Základní škole Šumvald
Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ PLES

SPOLEČENSKÝ PLES

v sobotu 9. března 2019 od 20:00 hodin
v Kulturním domě v Břevenci

který se koná v sobotu 23. března 2019
od 19:00 hodin v sále Kulturního domu

Hraje Duo Tylšar Uničov.

K tanci a poslechu hraje "ROSE BAND
OLOMOUC".

Vstupné 70,- Kč.
Přichystáno bude občerstvení, bohatá tombola a
čeká na Vás překvapení večera!
Srdečně zvou pořadatelé.

Vstupné 80,- Kč
Na programu bude polonéza vycházejících žáků a
taneční vystoupení žáků ZŠ.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Těší se na Vás a srdečně zvou pořadatelé.

Centrum pro rodiče s dětmi Delfínek o.s. za podpory Obce Šumvald Vás srdečně zve na
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
který se koná v neděli 24. března 2019 od 15:00 hodin v sále Kulturního domu v Šumvaldě
Šašek Viky si pro Vás připravil pestrý program plný soutěží, scének,
tanečků pro děti i rodiče, doprovázený pohádkovou diskotékou.
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Občerstvení zajištěno, bohatá tombola, fotokoutek. Vstupné 35,-Kč/dítě
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PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

VOSA připravuje:
CESTOVATELSKÝ FESTIVAL
V sobotu 16.3. Vás zveme do KD Šumvald na společné cestování kolem světa, kde se dozvíme plno zajímavých informací, příběhů a
inspirací.
Program:
15:00 hod. Adam Koňárek (Šumvald) - Promítání zábavné road movie – Expedice až AŠ 2018
16:10 hod. Jiří Bartoněk (Šumvald) – Jak jsem pracoval na zaoceánské lodi
17:00 hod. Helena Odstrčilová (Uničov) – Stopem po Skotsku
18:00 hod. Marek a Věra Vomočilovi (Praha) – Kariérní pauza na cestování / Hawaii / Barma
19:30 hod. Matěj Balga (Hodonín) – Cesta kolem světa na kole a kajaku aneb tři roky na cestě za láskou a dobrodružstvím
Tento příběh v knižní podobě byl zvolen jako nejlepší cestopis roku 2018.
Doprovodný program: Výstava fotografií Antonína Mikšíka (Paseka) s názvem CESTA.
Afterpárty: Kozel (Livin) rock and roll na oslavu dne svatého Patrika
Vstupné: 100 Kč, - v předprodeji pohostinství Na Nové (KD Šumvald), MIC Uničov

KLUBOVÉ TURNÉ 2018/2019 KAPELY PIPES AND PINTS
Madrid, Barcelona, Curych, Paříž, Praha, Skopje, Budapešť, Berlin, Ostrava..... Šumvald. Nejlepší česká punk-rocková kapela právě
jede Evropské turné a krom velkých evropských měst zavítá exkluzivně i do naší vesničky.
Akce se uskuteční v sobotu 30. března od 20:00 hodin v kulturním domě v Šumvaldě.
Tato kapela, která se prosadila i daleko za hranicemi naší země, Vám předvede, proč patří mezi nejlepší české živé kapely a její show
strhne opravdu každého návštěvníka koncertu. V čele s irským zpěvákem Travisem O´Neillem a zakladatelem kapely Vojtou Kalinou
hrajícím na dudy, přijede i úderný kytarista Ivo Traxmandl, který mimo jiné hrává s kapelou Kabát, dále jeden z nejlepších českých
bubeníku – Lukáš Vincour a skvělý basista Ondra Balvín.
Máme se opravdu na co těšit! Tohle bude rock and roll se zvukem dud.
Jako předkapely vystoupí Rubbish People (Šternberk) a The Unbroken Will (Uničov) – v obou kapelách hrají místní rodáci a určitě
stojí za pozornost.
O afterpárty se postará kapela LIVIN.
Vstupenky za skvělých 190,- k zakoupení v pohostinství na nové (KD Šumvald) a v MIC Uničov.
Pro více informací můžete navštívit naše facebookové stranky VOSA Šumvald.

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Hodnocení I. pololetí školního roku v ZŠ Šumvald
Ve čtvrtek 31. ledna jsme ukončili I. pololetí šk. roku 2018/19.
Celkem 127 žáků si odneslo domů „Výpis vysvědčení“. Pro
naprostou většinu žáků to byl důvod k radosti a spokojenosti.
Pro ostatní, kteří zaznamenali dílčí neúspěchy a nezdary, není
důvod k panice a předčasným závěrům. Vše se dá ještě napravit.
Za účast v kroužcích nebo udělení pochvaly třídního učitele
dostala velká většina dětí ještě „Pochvalný list“.
Jak dopadlo hodnocení I. pololetí řečí čísel?
Celkem 91 (72%) žáků dosáhlo na vyznamenání. Z toho na I. st.

63 (80%) a na II. st. 28 (58%). Je to celkově obdobný výsledek
jako v předchozích letech. Jeden žák neprospěl.
Na pololetní pedagogické radě jsme projednávali také chování
žáků. Jednoznačně zde převládalo kladné hodnocení. Celkem 49
žáků (39%) obdrželo pochvalu třídního učitele především za
píli, dobrou práci a reprezentaci školy v různých soutěžích. Tady
jsme zaznamenali výrazné navýšení aktivity žáků.
Za celé pololetí nebyla udělena důtka třídního učitele nebo
ředitele školy. Tento výsledek svědčí o minimu negativních jevů
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a dobré preventivní práci v této oblasti.
Za celé pololetí nebyla udělena důtka třídního učitele nebo
ředitele školy. Tento výsledek svědčí o minimu negativních jevů
a dobré preventivní práci v této oblasti.
Celkem 3 926 zameškaných omluvených hodin (průměr 31
hodin na žáka) znamená mírné zhoršení docházky. Nejlepší byli
šesťáci – pouhých 9,8 hodiny na žáka!!! Nejhorší docházku
měli deváťáci 64,3 hodiny na žáka.
Do konce února podali žáci deváté třídy přihlášky na vybrané
střední školy. Veškeré úsilí nyní směřují k co nejlepší přípravě
na přijímací řízení. K tomu jim pomáhají učitelé nabídkou

Naše plavba na Titaniku

pravidelného doučování a přípravy na testování.
Další připravovanou velkou akcí, kterou pořádá SRPŠ ve
spolupráci se školou, je SPOLEČENSKÝ PLES. Koná se v
sobotu 23. března od 19 hodin v KD Šumvald. Všichni jste
srdečně zváni.
Také chystáme Zápis žáků do 1. třídy. Bude se konat ve středu
10. dubna 2019.
Veškeré podrobné informace o činnosti školy včetně bohaté
fotogalerie najdete na našich webových stránkách:
www.zssumvald.cz a také v pravidelných článcích v
Šumvaldských novinách.

(Mgr. Ladislav Vyhnálek, ředitel ZŠ )

Ve dnech 24. 1. a 5. 2. měli možnost žáci 3. - 9. třídy zhlédnout unikátní světovou expozici Titanic na výstavišti v Brně. Tato výstava
nám měla přiblížit reálné příběhy, prostory a artefakty spojené s legendárním plavidlem, které roku 1912 kleslo na dno Atlantiku.
Vyjeli jsme v časných ranních hodinách autobusem a plni netrpělivého očekávání jsme dorazili na místo. V pavilonu C jsme si pak
mohli prohlédnout stovky nejrůznějších exponátů vytažených přímo ze dna oceánu, kajuty první až třetí třídy, luxusní salonky s
veškerým vybavením, ale i část strojovny, ochladili jsme se o velký model ledovce a navštívili kinosál s projekcí zaměřenou na stavbu
samotné obří lodi. Zajímavé a mnohdy smutné byly příběhy reálných cestujících, jejichž jména se objevila i na našich vstupenkách palubních lístcích a díky tomu jsme na konci jmenovitě zjistili, jestli jsme zánik "nepotopitelného" parníku přežili. To vše bylo ještě
obohaceno úkoly a hádankami a možností koupě suvenýrů nebo vstupu do 3D sálu.
Plni dojmů jsme v odpoledních hodinách dorazili zpátky ke škole, jízda autobusem byla plně hrazena z grantu Olomouckého kraje.

Zimní ozdravný pobyt v Karlově
Už nějaký čas je milou tradicí, že se žáci 4. a 5.třídy vydají na
týdenní zimní ozdravný pobyt do Karlova pod Pradědem. Letos
tomu nebylo jinak. V neděli 17. února nasedlo celkem 41 dětí
společně s instruktory do autobusu a vyrazily vstříc horskému
dobrodružství.
Původní plán vyvést všechna zavadla a lyže až nahoru k chatě
selhal. Cesta byla zledovatělá a nebylo možné s tak plným
autem vyjet až nahoru. Nezbylo než se chopit tašek a nějakého
nákladu a vynosit společnými silami skoro vše až nahoru do
chaty. Máme zkrátka šikovné děti!
Čekal nás týden plný legrace nejen na lyžích a běžkách, ale také
při večerním programu. Chata Pod Kloboukem praskala ve
švech, ale díky krásnému a slunečnému počasí jsme trávili celé
dny venku na svahu nebo na běžkách. Děti čekalo také
překvapení v podobě ranní rozcvičky a ti největší odvážlivci
nasadili ve středu večer čelovky a zúčastnili se nočního
běžkování.

4

(Mgr. Hana Chudá)

Výlet do Bruntálu na bazén si užily všechny děti a kluci, kteří
zkusili v plaveckém závodu své štěstí a pokusili se porazit
jednoho z instruktorů. Po plaveckém užívání přišla řada i na
tradiční návštěvu cukrárny.
Poděkování patří všem! Dětem i instruktorům, díky nimž byl
týden na horách plný pohybu, legrace a také nových zkušeností.
Především se celý pobyt obešel bez větších zranění.
Zvláštní poděkování patří panu Gerhátovi, který již desátým
rokem jezdí jako instruktor a baví nejen děti, ale i všechny
ostatní. Vždy ochotně poskytne dodávku, která vyveze veškeré
běžky, lyže a kufry ze Šumvaldu až do Karlova a zase zpět. Na
svahu nám také pomáhala instruktorka a naše bývalá paní
učitelka Jitka Soviarová.
V pátek 22.února jsme přijeli ke škole znavení, ale št’astní a
plní nových zážitků.
(Aneta Jenáčková)
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Základní škola Šumvald pořádá ve středu 10. dubna 2019 od 12:00 do 18:00 hodin
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY
Naše škola nabízí: kvalitní školní vzdělávací program; povinnou výuku Aj od 3. ročníku; zájmový Aj od 1.
ročníku; konverzace Aj pro 8. a 9. ročník; projekt „Zdravá škola“ - Ovoce do škol, Mléko do škol; projekt
"Obědy zdarma", pestrou a bohatou nabídku zájmových kroužků; méně početné třídy = individuální práce s
žáky; zapojení žáků do vědomostních a sportovních aktivit a soutěží; ověřování znalostí a dovedností žáků
testy Scio; kurzy, zájezdy, exkurze, pobyty, školy v přírodě (plavecký, lyžařský pro I. a II. st., cyklokurz, prožitkové programy atd.);
aktivní zapojení žáků do života školy (projekty, granty); dlouhodobě velká úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na SŠ a SOU;
výborné materiální a prostorové vybavení školy; interaktivní tabule ve všech třídách; klidné a bezpečné „rodinné“ prostředí s
minimem negativních jevů; podpůrná opatření; dvě oddělení ŠD s bohatou zájmovou činností
Bližší informace Vám podá:
ředitel ZŠ Šumvald Mgr. Ladislav Vyhnálek, tel.: 585 041 057 nebo ředitelka MŠ Šumvald Mgr. Eliška Skácelová, tel.: 739 370 772
Další informace na www.zssumvald.cz

ZAJÍMAVOSTI

Dívka roku 2019
Dne 9.2.2019 se ve Šternberku konala soutěž Dívka roku 2019, které se zúčastnila
žákyně ZŠ Šumvald Kristýna Navrátilová.
Dívky soutěžily v 7 bodovaných disciplínách (vědomostní test, videoklip, rozhovor s
porotcem, promenáda, tancování pod vedením lektorky, volná disciplína a promenáda v
šatech).
Svým tanečním výkonem, šarmem a důvtipem si Kristýna Navrátilová získala
publikum i porotce a vyhrála titul Dívka sympatie 2019, který volili samotní diváci v
sále a poté i vyhrála celkovou soutěž a stala se Dívkou roku Šternberka 2019.
Teď jí čeká postup do celostátního kola Dívka roku 2019, kde bude 30.3.2019 bojovat
spolu s dalšími 52 dívkami o postup do finále, kam postupuje pouze 10 dívek.
Kristýnce blahopřejeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí do dalšího kola soutěže.

NĚCO Z HISTORIE ...

Malé vzpomínky nejen od Šumvaldu

Velké záslužné dílo, s velikým přispěním tehdejšího starosty
Gustava Brachtla (starostoval v obci v letech 1910 až 1928 ),
bylo odvodnění zamokřených polí směrem na Libinu. Započalo
se ještě za světové války v roce 1918, ručním výkopem
hlavního odvodňovacího příkopu Olešnice. Směřovala do něj
většina trativodů z polí k Libinám. Jen z polí v „Blatech“ a u
„Příkopky“ bylo menší vyústění trativodů do krátkého příkopu
z „Blat“ a do řeky Oskavy. Z „Příkopky“ zas do „Rasovny“ u
libinské silnice. Odvodňovací dílo se ukončilo roku 1922.
Dělníci, většinou bezzemci z „Chaloupek“, měli tímto téměř pět
let práci. Práce to byla těžká, v mokrém terénu, v blátě a vodě a
málo placená. Za jeden běžný metr rytiny či výkopu, sto dvacet
hluboko, byla jedna koruna. Kde se nacházelo více kamení, za
tři koruny. Pilní a otužilí „drenážníci“, potom ještě mnoho let
jezdili na drenážní práce po okolí. Kdo měl před odvodněním
většinu polí zamokřenou, dovedl nejlíp ocenit nastalé zlepšení.
Voda totiž v mokrý rok tekla za oráčem v brázdě a ve
studánkách, co byly v polích, zapadali koně po břicha do bláta.

Na polích se hlavně pěstovala cukrovka pro cukrovar v Uničově
a brambory pro lihovar.
V roce 1919 se vystavěla silnice do Horní Sukolomi. Práce pro
dělníky a majitele koňských potahů bylo tímto dost, nejen s
odvážením kamene z lomu v nedaleké Horce. Zde se právě
čtvrtého června 1919 stalo neštěstí. Josef Krestýn, 48 let, dobrý
hospodář z č.p.36 v Šumvaldě, se smrtelně zranil, když byl
přejet svým vozem s nákladem kamene. Zůstala po něm
nešťastná vdova a čtyři děti.
V roce 1921 v okolí nastala nebývalá sucha. Kromě několika
málo přeháněk, nezapršelo pořádně od jara do podzimu.
Dobytek se vybíjel, zbylý zakoušel hladu. Stelivo lidé sháněli
všemi způsoby. Například se podplatil porybný, aby povolil
posekat kus rákosí kolem rybníka, nebo se dovážely piliny
koňskými potahy od Bouzova až po Rýmařov. Pro nedostatek
vody v řekách, pily na vodní pohon v Oskavách a v Bedřichově
nemohly jet. Fungovala jenom parní pila u Háje.
Podobné sucho bylo i v roce 1894, kdy v obcích na Uničovsku
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museli lidé odprodávat dobytek na maso v důsledku nedostatku
píce (krmiva).
Roku 1876 byl Horák Martin, četník na stanici v Uničově,
potrestán osmi dny vězení pro opakovanou výtržnost v hostinci
u Černého Orla. Vždy v podnapilém stavu.
Po bujarých Velikonocích 26.4.1897 někdo úmyslně poškodil

obraz císaře Františka Josefa I. v nádražní čekárně v
Troubelicích. Neznámého pachatele se uničovským četníkům
nepodařilo nikdy vypátrat.
(čerpáno ze vzpomínek pana Seidla, kroniky pana Kouřila a z
archívu v Olomouci)
(Lukáš Kyselý)

SPORT

Valná hromada Sportovního klubu

V sobotu 9.2.2019 se v KD Šumvald konala valná hromada Sportovního klubu Šumvald za hojné účasti členů a hostů.
Po zahájení a přivítání všech přítomných předseda SK, pan Pavel Dostál přednesl zprávu o činnosti za rok 2018. Seznámil přítomné s
činnostmi oddílu kopané, ASPV a oddílu kondičního cvičení, počtem členů SK a o provozu a údržbě sportovního areálu v uplynulém
období. Ocenil práci vedoucích a trenérů jednotlivých oddílů a poděkoval za výbornou práci s mládeží.
Podrobnou zprávu o hospodaření SK Šumvald za rok 2018 přednesla ve svém příspěvku Alena Dittrichová.
Zástupci oddílů ASPV, kondičního cvičení a kopané (mladších benjamínků, starších benjamínků, starších žáků, dorostu a mužů)
přednesli zprávy o jejich činnosti v uplynulém roce a seznámili přítomné s plány na rok 2019. Proběhlo vyhodnocení nejlepších
zástupců jednotlivých oddílů.
Ocenění získali:
- mladší benjamínci Pavel Seidl
- starší benjamínci Sebastian Axman
- starší žáci František Bartoněk
- dorost Martin Klein
- muži Pavel Kubík
- ASPV Kateřina Gálová, Ondřej Vlček, Adam Kolář
Zmíněna byla také účast - prezentace „Sportovního klubu“ na významné akci „Vesnice roku“.
Na závěr předseda SK poděkoval všem podporovatelům a sponzorům a popřál všem sportovcům hodně úspěchů v nadcházejícím
roce.
(Pavel Dostál, SK Šumvald)
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