duben 2019

INFORMACE Z ÚŘADU

Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 31.1.2019
ZO schvaluje pozměněný program 4. zasedání ZO Šumvald, konaného dne 31. 1. 2019.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení MUDr. Vladimír Nikl, Jiří Kyselý; ověřovatele zápisu ve
složení: Martin Čamek, Štěpán Wiedermann a zapisovatele zápisu Miroslava Kokošku.
ZO schvaluje správnost zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem v obci Šumvald a v katastrálním území
Břevenec parcelní č. st. 42, jehož součástí je stavba č.p. 20, parcelní č. 134/2, 135/1, 138/1, 138/2 a
138/3 v dražbě a pověřuje starostu obce Ing. Josefa Šenka, aby za obec určil nejvyšší podání.
ZO schvaluje podle Oznámení o záměru prodeje majetku prodej pozemku parc. č. 684/3 v kat. úz. Břevenec o výměře 835 m2,
druh pozemku zahrada, který vznikl rozdělením parcely č. 684/3 na základě geometrického plánu č. 208-19/2019 do vlastnictví
XXX, datum narození XXX bytem XXX a XXX, datum narození XXX bytem XXX za kupní cenu 200,-Kč/m2 bez DPH a za
úhradu nákladů souvisejících s prodejem pozemku, za účelem výstavby rodinného domu. Zastupitelstvo obce Šumvald pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy o nájmu a budoucí smlouvy kupní.
ZO schvaluje Licenční smlouvu k užívání softwarové aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení zastupitelstva obce, uzavřenou
mezi Mgr. Miroslavem Pizurem, XXX, RČ: XXX a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci: Rekonstrukce kulturního domu v Šumvaldě a prohlašuje, že je vlastníkem kulturního domu
a deklaruje závazek ponechání majetku, pořízeného z dotace po dobu minimálně 10-ti let v majetku obce a souhlasí s realizací
akce, na niž je požadována dotace.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci: Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Šumvald a deklaruje závazek ponechání
majetku, pořízeného z dotace po dobu minimálně 5 let v majetku obce a souhlasí s realizací akce, na niž je požadována dotace.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci: Regenerace víceúčelového hřiště v Šumvaldě a prohlašuje, že je vlastníkem víceúčelového
hřiště a deklaruje závazek ponechání majetku, pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce a souhlasí s realizací
akce, na niž je požadována dotace.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na projekt „Márnice Šumvald – rekonstrukce objektu“.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na projekt „ZŠ Šumvald- obnova podlah“.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na projekt „ZŠ Šumvald-modernizace školní tělocvičny“.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8021861/SoVB/1, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. EC služby, s.r.o., Havlíčkova 618/45, Zábřeh, PSČ 789
01, IČ: 29388040 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018033, uzavřené mezi AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, Olomouc – Hodolany,
PSČ 779 00, IČ: 05109469 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

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. Včas nezaplacené poplatky nebo části těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku (obecně závazná vyhláška č. 1/2015, část VI, čl. 26, odst. 2).
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 hodin a od 11:45 do 17:00 hodin.
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 (částka 396,-Kč osoba/rok), pro psy 1341 (částka 100,-Kč pes/rok),
pro ŠN 3349 (částka 55,-Kč na rok).
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V dubnu 2019 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Ullmannová Libuše, č. 216
Smékalová Anna, č. 128
Krestýnová Marie, č. 79
Popelka Vojtěch, č. 130
Štencl Miloslav, č. 230
Hechtová Marie, č. 361
Dubový Miloslav, č. 342
Kyselý František, č. 226
Ošťádalová Ludmila, č. 267
Ruprechtová Milena, č. 171
Honig Jan, č. 296
Popelka Vlastislav, č. 129
Kropáčová Milada, č. 108
Brachtlová Marie, č. 87
Gregora Zdeněk, č. 201
Sadovský Karel, č. 376
Wiedermannová Adolfa, č. 34

Břevence:

Pavelková Marie, č. 93

14. 4.
20. 4.
30. 4.
22. 4.
17. 4.
16. 4.
29. 4.
25. 4.
13. 4.
11. 4.
23. 4.
28. 4.
4. 4.
11. 4.
1. 4.
8. 4.
27. 4.

88 roků
85 roků
83 roků
83 roků
80 roků
79 roků
79 roků
79 roků
78 roků
77 roků
75 roků
73 roků
72 roků
71 roků
69 roků
68 roků
67 roků

21. 4. 69 roků

Brachtl Jiří, č. 197
Petřík Vlastimil, č. 212
Axmann Milan, č. 181
Brachtl Pavel, č. 136
Kyselý František, č. 31
Mgr. Vyhnálek Ladislav, č. 408
Zámečníková Jana, č. 178
Táborská Helena, č. 259
Jedlička Bohumil, č. 252
Richterová Hana, č. 174
Chudý Karel, č. 382
Coufal František, č. 382
Jabůrek Vladimír, č. 416
Smékal Zdeněk, č. 128
Břoušek Karel, č. 17
Sedláčková Dana, č. 179
Smékalová Dana, č. 126
Horváth Imrich, č. 16

27. 4.
24. 4.
27. 4.
27. 4.
14. 4.
27. 4.
5. 4.
23. 4.
10. 4.
21. 4.
26. 4.
28. 4.
2. 4.
25. 4.
16. 4.
15. 4.
4. 4.
12. 4.

66 roků
65 roků
64 roků
64 roků
64 roků
63 roků
62 roků
61 roků
60 roků
60 roků
59 roků
58 roků
57 roků
56 roků
53 roků
52 roků
50 roků
50 roků

Šenk Josef, č. 76

20. 4. 69 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje jubilantům do dalších let
pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu !
PODĚKOVÁNÍ
Rodina Smékalova a Brachtlova děkuje za účast, upřímná slova útěchy a květinové dary
při posledním rozloučení s panem Milanem Smékalem.

INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 27.3.2019
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ZO schvaluje program 5. zasedání ZO Šumvald, konaného dne 27. 3. 2019.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Eva Axmanová, Mgr. Lubomír Balcárek; ověřovatele zápisu ve složení: Jiří Kyselý,
Štěpán Widermann a zapisovatele zápisu Mgr. Evu Richterovou.
ZO schvaluje správnost zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje předložený návrh rozpočtu Obce Šumvald na rok 2019 dle návrhu podle paragrafů včetně uvedených oprav ve
výdajové části, který je sestaven jako deficitní se zapojením části přebytku hospodaření z minulých období v těchto objemech:
Příjmy:
59 932 428,- Kč
Tř. 8 – financování (zapojení části přebytku minulých období):
40 967 572,- Kč
Výdaje:
100 900 000,- Kč
Oprava návrhu rozpočtu ve výdajové části dle skutečností roku 2019 na paragrafech:
5213 – navýšení o 1.000,- Kč na krizová opatření
6399 – navýšení DPPO o 3.230,- Kč
6402 – vrácení dotace Olomouckému kraji – navýšení o 42.606,- Kč
6409 – použití rezervy – snížení o 46.836,- Kč.
ZO schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2018.
ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Šumvald.
ZO souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MŠ Šumvald za rok 2018, který činí 118 853,98 Kč a souhlasí s převedením
částky takto: do rezervního fondu: 118 853,98 Kč; do fondu odměn: 0,- Kč
ZO schvaluje Návrh rozpočtu MŠ Šumvald na rok 2019, Šumvald č. 199, PSČ 783 85, IČ 75026627. Provozní dotace na rok
2019 z rozpočtu Obce Šumvald činí 518.000,- Kč.
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ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Šumvald, Šumvald č. 199, PSČ 783 85, IČ 75026627 na
roky 2020 a 2021.
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ Šumvald.
ZO souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ Šumvald za rok 2018, který činí 286.862,36 Kč a souhlasí s převedením
částky takto: do rezervního fondu: 270.862,36 Kč; do fondu odměn: 16.000,-- Kč
ZO schvaluje Návrh rozpočtu ZŠ Šumvald na rok 2019, Šumvald č. 204, PSČ 783 85, IČ 70978590. Provozní dotace na rok 2019
z rozpočtu Obce Šumvald činí 3 209 000,- Kč.
ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Šumvald, Šumvald č. 204, PSČ 783 85, IČ 70978590 na
roky 2020 a 2021.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2019 ST Šumvald – Břevenec, Šumvald č. 143, PSČ 783 85, IČ
01698265 v požadované výši, a to 34.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2019 Tělocvičné jednotě SOKOL Šumvald, Šumvald č. 10, PSČ
783 85, IČ 60800500 v požadované výši, a to 13.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2019 Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Šumvald,
Šumvald č. 204, PSČ 783 85, IČ 64990800 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 dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2019 spolku Pulchra Silva, o.s., Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ
01284843 v upravené výši, a to 55.000,- Kč, z důvodu úhrady části nákladů přímo z rozpočtu obce. Současně schvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2019 Sportovnímu klubu Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85,
IČ 60781050 v požadované výši, a to 200.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2019 SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Břevenec,
Břevenec č. 31, PSČ 783 85, IČ 64991326 v požadované výši, a to 30.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2019 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Šumvald, Šumvald
č. 17, PSČ 783 85, IČ 64991580 v upravené výši, a to 60.000,- Kč, z důvodu úhrady části nákladů přímo z rozpočtu obce.
Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2019 ČSV ZO Šumvald, Šumvald č. 71, PSČ 783 85, IČ
45658676 v požadované výši, a to 5.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2019 Centru pro rodiče s dětmi Delfínek, o.s., Šumvald č. 199,
PSČ 783 85, IČ 22673580 v požadované výši, a to 8.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2019 Břeveneckému vesnickému spolku, Břevenec č. 31, PSČ
783 85, IČ 04795636 v požadované výši, a to 15.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2019 Mysliveckému sdružení Šumvald z.s., Šumvald č. 17, PSČ
783 85, IČ 48807095 v požadované výši, a to 30.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2019 VOSA Šumvald, z.s., Šumvald č. 403, PSČ 783 85, IČ
07601361 v požadované výši, a to 26.000,- 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 na rok 2019 Jasněnce, z.s., Jiráskova 772, Uničov, PSČ 783
91, IČ 63729521 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 na rok 2019 Hospici na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24,
PSČ 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček, IČ 73634671 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 na rok 2019 Klokánku Dlouhá Loučka, Švehlova 316, PSČ
783 86, IČ 00499277 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 na rok 2019 Charitě Šternberk, Opavská 13, PSČ 785 01, IČ
45238642 ve výši 20.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Darovací smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald na rok 2019 Domovu pro seniory Červenka, příspěvková
organizace, Nádražní 105, PSČ 784 01 Litovel, IČ 75004402 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Darovací
smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 2 a č. 3 Smlouvy o sběru a svozu odpadu č. 44, uzavřené mezi EKO-UNIMED s.r.o., Medlov č. 187,
PSČ 783 91 Uničov, IČO 62303431 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce jejich podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 4 a č. 5 ke Smlouvě o ukládání odpadu č. 5, uzavřené mezi EKO-UNIMED s.r.o., Medlov č. 187, PSČ
783 91 Uničov, IČO 62303431 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce jejich podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 8.10.2007, uzavřené mezi Českou poštou, s.p.,
Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, IČO 47114983 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
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Oznámení lékařů

Oznamujeme, že ke dni 31.5.2019 bude i přes snahu o
předání celé ordinace z vážných osobních důvodů
ukončeno poskytování zdravotních služeb dětské
ordinace Pediatr Dlouhá Loučka s.r.o. MUDr. Gity
Fritscherové.
V případě, že se Vám nepodaří přejít a zaregistrovat se
k jinému dětskému lékaři, obraťte se na svoji zdravotní
pojišťovnu.
O situaci Vás budeme průběžně informovat v Šumvaldských novinách a na webových stránkách obce.

V měsíci dubnu bude oční ambulance na Staškově ulici
v Uničově uzavřena.
Oční lékařka bude ordinovat v úterý a čtvrtek od 13:00
do 17:30 na poliklinice v Uničově v ordinaci MUDr.
Dragounové a v pondělí a ve středu na poliklinice v Rýmařově. Omlouváme se za dočasné omezení ordinace.
Tel. kontakt: 725 610 233; aktuální info na www.ocniunicov.cz

Praktická lékařka MUDr. Soňa Vašková oznamuje, že od května mění odpolední ordinace následovně:
středa:
12:00 - 16:00 pro neobjednané;
11:00 - 12:00 a 16:00 - 18:00 pro objednané

úterý:
8:00 - 11:00 pro neobjednané;
7:00 - 8:00 a 11:00 - 13:00 pro objednané.
Obec Šumvald vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
* Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
* Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
* Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
* Domácích potřeb-nádobí bílé i černé, skleničky
* Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
* Obuvi – veškeré nepoškozené
Věci, které vzít nemůžeme:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne:
12. 4. 2019
13. 4. 2019
12. 4. 2019
13. 4. 2019

od 17:00 do 19:00 hod.
od 9:30 do 11:30 hod. na faře v Šumvaldě
od 16:00 do 18:00 hod.
od 10:00 do 12:00 hod. v kulturním domě v Břevenci

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

.

Sbírka je určena pro Občanské sdružení Diakonie Broumov

.

Děkujeme za Vaši pomoc

Svoz bioodpadu

Oznamujeme, že v pondělí 15. dubna bude zahájen svoz bioodpadu. Popelnice přistavte již v ranních hodinách. Pokud jste káceli
nebo ořezávali stromy či keře na svých pozemcích a máte větší množství větví nebo trávy, nepalte je! Můžete si zapůjčit u obecního
úřadu kontejner, který vám po telefonické dohodě přistavíme na konkrétní místo. Cena za přistavení a odvoz jednoho kontejneru je
200,- Kč.
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Množství vytříděného odpadu v obci za rok 2018
Rok 2018
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
Celkem

Papír
2,23
9,74

Plast
9,009
9,488

Nápoj. karton
0,273
0,256

2,33
3,42

9,740
8,307
36,544

0,278
0,285
1,092

17,72

Sklo bílé
1,106
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Sklo barevné

Textil
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1,744
3,180
1,453
2,259
8,636

1,092
1,487
1,027
1,030
4,636

0
64,04
73,56
57,52
195,12

Vývoj hmotnosti komunálního odpadu v obci
Rok
Množství v t

2014

2015

2016

2017

2018

526,466

516,316

428,805

432,723

406,499

(zpracovala Mgr. Eva Richterová)

KULTURA
Kulturní komise Obce Šumvald Vás zve na retro muzikál

VLAK DO NEBE

v pátek 5. dubna 2019 v 18:00 hodin do Blahákova hostince
Vstupné 50,- Kč.
Účinkují: Tomáš Zindler, Vojtěch Pačák, Petra Zindler, Ivo Melkus, Richard Mlynář
Tři lidé na pokraji života se sejdou na železniční stanici. Tři lidské osudy. Zrodí se nová láska? Nastoupí do vlaku?
Jen pro ten dnešní den * Život je jen náhoda * Loudá se půlměsíc * Ach ty jsi úžasná * Slunečnice * Tereza * .... a jiné

Břevenecký vesnický spolek Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
v sobotu 6. dubna 2019 od 14:00 hodin v kulturním domě v Břevenci.
Odpoledne plné her a soutěží. Bohatá tombola. Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.
Spolek rodičů a přátel školy Vás srdečně zve na

REJ ČARODĚJNIC
v úterý 30.4.2019 od 16:00 hodin na Sokolském stadioně v Šumvaldě.
Na programu bude plnění úkolů o správnou čarodějnici a čaroděje.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 20 Kč. Odměna vás nemine!!!
V případě nepříznivého počasí se akce ruší!
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PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Šumvald oznamuje, že se v úterý 30. dubna
od 8:00 do 10:00 hodin uskuteční Den otevřených dveří,
který je určen nejen budoucím předškoláčkům a jejich
zákonným zástupcům, ale také široké veřejnosti.
V úterý 7. května se uskuteční Zápis k předškolnímu
vzdělávání na školní rok 2019/2020. Bližší informace k
zápisu budou zveřejněny v dostatečném předstihu na
webových stránkách školy ms.sumvald.cz, u vstupu do školy
a v obecních vývěskách.

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Florbalový turnaj v Medlově

Ve čtvrtek 7.3. 2019 se v Medlově zúčastnili naši žáci florbalového turnaje.
Naše družstvo se v konkurenci starších a zkušenějších protihráčů neztratilo. Žáci bojovali statečně a získali cenné zkušenosti do
dalších zápasů. Po statečných bojích s těžkými soupeři získali třetí místo.
Zápasy:
ZŠ Šumvlad – ZŠ Medlov (2:7), ZŠ Šumvlad – ZŠ Libina (2:8), ZŠ Šumvald- ZŠ Dl. Loučka (2:2)
Pořadí škol:
1. ZŠ Medlov, 2. ZŠ Libina, 3. ZŠ Šumvald, 4. ZŠ DL. Loučka
Sestava:
Hofman M. (1), Navrátil A., Smékal Š., Kasal D., Kasal V., Tužička Š. (2), Kolda M., Brachtl L., Wiedermann A. (3)
(Mgr. Eva Navrátilová)

Přebor škol okresu Olomouc v košíkové

Kvalifikační okrskové kolo v košíkové chlapců mělo letos dvě změny proti předchozím ročníkům.
1. - konalo se ve Šternberku (6. 3. 2019), protože se nenašel organizátor v Uničově.
2. - premiérovou účast měli chlapci z Troubelic, kteří s basketbalem teprve začali.
Ve Šternberku na ZŠ Dr. Hrubého se tedy sešlo 6 škol. Byly rozlosovány do dvou samostatných skupin. Ve skupině B (Uničovské)
jsme se nejprve utkali s Troubelicemi. Vyrovnaný zápas nakonec rozhodla naše větší zkušenost a technická převaha. Druhý
rozhodující zápas se ZŠ U Stadionu se od začátku vyvíjel v náš neprospěch. Náročnou fyzickou hru a agresivitu na hranici pravidel
podpořili uničovští výbornou střelbou a v poločase jsme prohrávali 2:8. Ve druhém jsme se dostali do tempa, dařila se i střelba.
Bohužel to stačilo jen na těsnou prohru 8:10. O velké překvapení se postarali troubeličtí. Výrazným rozdílem 15:6 zvítězili nad
Stadionem. Téměř vše zařídil jeden hráč K. Gabriel.
Tím vznikla situace, kdy se týmy porazili navzájem. O pořadí rozhodlo skóre.
Všichni chlapci zaslouží pochvalu za maximální snahu a bojovnost.
Pořadí skupiny A (Šternberská): 1. ZŠ nám. Svobody, 2. ZŠ Dr. Hrubého, 3. ZŠ Svatoplukova
Pořadí skupiny B (Uničovská): 1. ZŠ Troubelice, 2. ZŠ Šumvald, 3. ZŠ U Stadionu Uničov
Výsledky skupiny B: Šu – Troubelice 9:6, Šu – Stadion 8:10, Troubelice – Stadion 15:6
Sestava a body: L. Zatloukal 8, P. Reichert 4, J. Petřík 5, V. Ryšavý, Š. Smékal, A. Navrátil, D. Kasal, V. Fiala, Š. Tužička

Okresní finále v košíkové dívek se konalo na stejné škole 7. 3. 2019. Děvčata od začátku potvrzovala, že tentokrát patříme k
favoritům turnaje. Zkušeně zvládla malé zaváhání v prvním utkání s domácími – Dr. Hrubého. Nedařilo se nám proměňovat i
vyložené příležitosti a rozhodnutí padlo až v prodloužení 4:2. Dvě jasná vítězství nad Šternberkem Svatoplukova a Troubelicemi
(12:0 a 10:2) dala možnost ke střídání celých pětek. Do hry se tak dostala i děvčata ze 7. třídy. Před námi byl rozhodující duel s
Gymnáziem Hejčín. Uspět proti ligovým hráčkám Olomouce byl z říše snů. Proč se o splnění snu nepokusit. Ještě minutu před
koncem jsme tomu byli blízko. Za stavu 3:6 byl taktický pokyn jasný – trojbodový koš. Dva nadějné pokusy se nezdařily a děvčata z
Hejčína v závěru zkušeně potvrdila vítězství. Také v posledním zápase (ZŠ nám. Svobody Štbk) se do hry dostala všechna děvčata.
Nejvyšší výhrou 15:2 jsme potvrdili vynikající úspěch – 2. místo v okrese Olomouc!!!
Tento výsledek je velkou odměnou všem děvčatům za celoroční poctivou přípravu.
Výsledky: Šu – Dr. Hrubého Štbk 4:2, Šu – Svatoplukova Štbk 12:0, Šu – Troubelice 10:2, Šu – Gymn. Hejčín 3:10, Šu – Nám.
Svobody Štbk 15:2
Pořadí: 1. Gymnázium Hejčín Olomouc, 2. ZŠ Šumvald, 3. ZŠ Dr. Hrubého Šternberk, 4. ZŠ Troubelice, 5. ZŠ Svatoplukova
Šternberk, 6. ZŠ nám. Svobody Šternberk
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Sestava a body: B. Wiedermannová 27!!!, A. Mazurová 11, A. Fojtů 2, M. Galetková 2, N. Bartoňková, K. Navrátilová, N.
Coufalová 2, K. Gállová, K. Grmelová, A. Smékalová.

Dívky třetí v Olomouckém kraji!!!

Úspěšná vystoupení týmu dívek v košíkové měla další skvělé pokračování. Vítěz okresu Olomouc (Gymnázium Hejčín Olomouc) se
vzdal účasti v krajském finále a tato možnost byla nabídnuta našim děvčatům. Což jsme samozřejmě neodmítli a v pondělí 25. 3.
2019 jsme se vypravili do Prostějova. V extraligové hale Sportcentra DDM se sešli vítězové okresů Jeseník (ZŠ Javorník), Šumperk
(ZŠ Vodní Mohelnice), Prostějov (ZŠ Horáka Prostějov) a naše vesnická sestava. Do turnaje se nepřihlásil vítěz okresu Přerov.
Konkurence a kvalita obrovská. Prakticky všechna děvčata našich soupeřek nastupují v ligových soutěžích dívek nebo dorostenek.
Vůbec jsme se toho nelekli a v turnaji sehráli důstojnou roli se skvělým výsledkem – třetím místem v Olomouckém kraji.
Jak k tomu došlo? Hned v prvním zápase s pozdějším vítězem (ZŠ Horáka Prostějov) jsme aktivitou a dobrým zakončením soupeře
zaskočili a v polovině prvního poločasu dokonce vedli 7:6. Kvalita se však postupně projevila především ve střelbě. Čekal nás
Javorník – loňský vítěz celorepublikového finále!!! Do zápasu jsme vlétli jako uragán. Po pár minutách jsme vedli 9:0 a zaskočený
Javorník pouze dotahoval. Zkušeně jsme zápas dotáhli k výhře 18:11. Ihned, bez přestávky k oddechu, pokračoval zápas s Mohelnicí.
Ta mimochodem porazila i Libinu. Také v tomto utkání i přes prohru 8:26 jsme byli důstojným soupeřem. Spíše nám po předchozí
výhře chyběla větší koncentrace. Vyrovnanou hru v poli rozhodovala opět kvalita střelby.
Výsledky: Šumvald – ZŠ Horáka Prostějov 8:30, Šumvald – ZŠ Javorník 18:11, Šumvald – ZŠ Vodní Mohlenice 8:26
Sestava a body: B. Wiedermannová 25!!!, A. Mazurová 9, L. Zatloukalová, N. Štěpaníková, N. Bartoňková, M. Galetková, N.
Coufalová, K. Gállová, K. Grmelová, A. Smékalová.
Pořadí: 1. ZŠ Horáka Prostějov, 2. ZŠ Vodní Mohelnice, 3. ZŠ Šumvald, 4. ZŠ Javorník
Skvělý výsledek je velikou odměnou za dlouholetou poctivou přípravu. Velikým zážitkem bylo společné focení s ligovým týmem
Olomoucka, který měl dopolední trénink.
Děkuji všem děvčatům za výtečnou propagaci Šumvaldu na okresní a krajské úrovni a také starostovi J. Šenkovi za pomoc s
dopravou hasičským autem.
(Mgr. Ladislav Vyhnálek)

Společenský ples SRPŠ

Závěr plesové sezony v Šumvaldě jako každoročně uzavřel oblíbený Společesnký ples SRPŠ. Letos se konal v sobotu 23. března v
sále kulturního domu a představil naše "mazáky", vycházející žáky 9. třídy. Těch bylo letos dvanáct a díky přípravě paní učitelky
Šárky Kallerové předvedli opravdu bravurní kousek - diváci se mohli kochat dynamickým tancem z muzikálu Fantom opery.
Deváťáci se toho nebáli a sklidili proto obrovský potlesk. Při jejich představování jsme si ke každému z nich poslechli origiální
báseň, z nichž většinu složila Terezka Maitnerová.
Poté popřála za celou třídu i nám, učitelům, a dojemnou básní poděkovala třídní učitelce Karle Luňáčkové. Ošerpovaní absolventi si
poté zatančili se svými rodiči a ples se dále nesl ve víru klasických i moderních tanců skupiny Rose Band. Nechyběla také dvě
vystoupení tanečních kroužků, se kterými nacvičovaly paní učitelky Aneta Jenáčková a Petra Šenková. A tanečníci opět zabodovali!
O půlnoci ples vyvrcholil tombolou, a tímto patří poděkování všem sponzorům a za organizaci plesu také členům SRPŠ.
(Mgr. Hana Chudá)
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Sběr papíru v základní škole
Školní družina při ZŠ Šumvald pořádá ve dnech 16. – 17. 4. 2019 sběr papíru.
Kontejner bude přistavěn na školním dvoře (vchod od fary – od 6:00 do 18:00 hodin).
Výtěžek ze sběru papíru bude sloužit na nákup výtvarného materiálu do školní družiny. Děkujeme.

SPORT

Hasičské závody v Břevenci

SDH Břevenec Vás srdečně zve na hasičské závody v požárním útoku zařazené do seriálu BIOMAC
HANÁCKÁ EXTRALIGA 2019, které se konají na hřišti v Břevenci ve středu 8. května od 11:00 hodin.
Přijďte povzbudit domácí družstva. Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

Kopaná - SK Šumvald

Pestrou, náročnou a kvalitní přípravu pro muže i dorostence připravil nový trenér Miroslav Večeřa. Výsledky přípravných utkání
nelze přeceňovat ani podceňovat. Byly hodně ovlivněny sestavou a kvalitou soupeře. Především s Libinou nám chybělo 4-5 klíčových
hráčů a soupeř hraje špici I.B. třídy.
Jak jsme připraveni na důležité jarní zápasy ukáže hned první těžký zápas na Července 30. 3.
23. 2. Šumvald – Těšetice 5:3 (Vozatár 2, Bartoněk, M. Novotný, D. Richter)
3. 3. Šumvald – Mladeč 6: 3 (Z. Šenk 3, Bartoněk, Wiedermann, Klein)
9. 3. Šumvald – Libina 1 : 10 (V. Petřík)
23. 3. Šumvald – Lužice 3 : 6 (J. Kratochvíl, J. Vozatár, V. Petřík)

(zapsal Mgr. Ladislav Vyhnálek)
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