květen 2019

INFORMACE Z ÚŘADU

Konkurzní řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Šumvald, příspěvkové organizace

Obec Šumvald, 783 85 Šumvald 17, IČ: 00 299 537, zastoupená starostou obce Ing. Josefem Šenkem, v souladu s vyhláškou č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Šumvald, okres Olomouc, příspěvkové organizace, 783 85 Šumvald 204, IČ: 70 978 590.
Předpoklady uchazeče:
• vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení) • občanská a morální
bezúhonnost • dobrý zdravotní stav • organizační a řídící schopnosti.
Termín nástupu do funkce: 1. září 2019

Termín podání přihlášek: do 30. května 2019 /včetně/

Bližší informace ke konkurznímu řízení jsou zveřejněny na webových stránkách obce v záložce "úřední deska"

**********

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Šumvald podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek 24. května 2019 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
- ve volebním okrsku č. 1 – Šumvald je volební místnost v budově OÚ Šumvald, č.p. 17 – zasedací místnost pro voliče bydlící v
Šumvaldě
- ve volebním okrsku č. 2 – Břevenec je volební místnost v budově KD Břevenec, č.p. 31 – klubovna pro voliče bydlící v
Břevenci
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost
a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu. Ve dnech voleb do
Evropského parlamentu může volič obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti.
5. V případě potřeby (zdravotní důvody) navštíví po domluvě okrsková volební komise voliče přímo v místě jeho bydliště.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V květnu 2019 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Šenk Josef, č. 74
Ošťádal Jaroslav, č. 267
Kallerová Jarmila, č. 139
Brachtlová Anna, č. 28
Vyhnálková Milada, č. 326
Housírková Božena, č. 66
Kyselý Radomír, č. 374
Vepříková Jaroslava, č. 49
Kyselý Bořivoj, č. 290
Sušeňová Jarmila, č. 383
Smrčková Věra, č. 295
Straková Ludmila, č. 350
Tužičková Anna, č. 137
Smékalová Drahomíra, č. 303

Břevence:

Kallerová Blažena, č. 26
Brachtl Jaroslav, č. 62

22. 5.
18. 5.
26. 5.
9. 5.
25. 5.
7. 5.
5. 5.
25. 5.
13. 5.
20. 5.
25. 5.
4. 5.
6. 5.
7. 5.

98 roků
87 roků
85 roků
83 roků
83 roků
78 roků
78 roků
78 roků
72 roků
71 roků
69 roků
69 roků
67 roků
64 roků

14. 5. 80 roků
12. 5. 74 roků

Krestýnová Ludmila, č. 220
Grus Jaromír, č. 26
Šenk Jaroslav, č. 165
Berka Ladislav, č. 7
Maitnerová Irena, č. 206
Brňáková Marie, č. 16
Brachtl Jaroslav, č. 59
Bartoňková Karla, č. 166
Plšek Milan, č. 254
Štybnerová Zdeňka, č. 341
Machala Roman, č. 298
Filipová Ivana, č. 404
Vogel Drahoslav, č. 332
Hejná Jana, č. 301

18. 5.
12. 5.
20. 5.
1. 5.
20. 5.
9. 5.
7. 5.
20. 5.
31. 5.
3. 5.
14. 5.
22. 5.
25. 5.
2. 5.

64 roků
63 roků
60 roků
59 roků
59 roků
55 roků
54 roků
54 roků
54 roků
53 roků
53 roků
53 roků
51 roků
50 roků

Šenková Dáša, č. 18
Kristin Zdeněk, č. 7
Kantorová Pavla, č. 12

13. 5. 59 roků
29. 5. 58 roků
13. 5. 50 roků

Ke všem gratulantům se připojuje redakce Šumvaldských novin
s přáním dobrého zdraví a spokojenosti!
Vítání občánků 14. dubna 2019

Vážení rodiče, pro vaše novorozená děvčátka Radunku Šajbenovou, Karolínku Žáčkovou, Magdalenku
Bedravovou a Dominičku Bartošovou jste vším. Znamenáte rodinu, jistotu, laskavou náruč.
… Rodina není významnou věcí. Rodina je všechno. (Michael J. Fox)

Máma a táta.

… Můj život začal tím, že jsem se probudila a milovala matčinu tvář. (George Eliot)
… Žádný polštář není tak měkký, jako otcovo silné rameno. (Richard L. Evans)

Maminky, tátové, věřte, že jednou z nejcennějších investic, co můžete dát svým dětem, je váš čas.

… Jsou dvě věci, které bychom měli dát svým dětem. Jednou věcí jsou kořeny a druhou věcí jsou křídla. (Hodding Carter)
… Můj otec mi dal ten největší dar, jaký mohl kdo kdy jinému dát: věřil mi. (Jim Valvano)

Nemůžeme a nechceme konkurovat těm největším rodičovským darům a tak jsme alespoň s maličkostí ve formě fotografií, fotoalba,
finančního dárku a pamětní knížky Vaše děti přivítali mezi šumvaldské spoluobčany, budoucí kamarádky ze školní družiny vašim
holčičkám zazpívaly a zarecitovaly, pan starosta Ing. Josef Šenk pronesl několik slavnostních slov. Přejeme Vašim dívenkám šťastný
a spokojený život, usměvavé a chápající rodiče, rodinnou pohodu a klid.
A ještě jeden citát, tentokrát anonymního autora: … Růže může říct „ Miluji tě“, orchideje mohou okouzlit, ale kytice plevele sevřená v
buclaté pěstičce, ta řekne vše. Přeji vám, milí rodiče, všechny vázy zaplněné takovými kyticemi.
Karla Bartoňková, matrikářka

KULTURA

Letní karneval ve Skalce

SDH Břevenec Vás zve na letní karneval, který se uskuteční v
sobotu 25. května 2019 od 20:00 hodin ve Skalce. Hraje skupina Arconat. Občerstvení zajištěno.

Koncert Dechového orchestru ZUŠ Uničov

Položení kytice ke hrobu neznámého vojína

Položení kytice ke hrobu neznámého vojína na hřbitově
v Břevenci se koná v neděli 5. května 2019 v 18:00
hodin. Sraz je v 18:00 hodin u kulturního domu v
Břevenci.

Kulturní komise obce Šumvald pořádá u příležitosti Dne matek koncert Dechového orchestru ZUŠ
Uničov a to v neděli 12. května v 16:00 hodin v sále kulturního domu v Šumvaldě. Vstupné 30,- Kč.
Srdečně zveme všechny občany.
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PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Školní sport

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

24. 4. Turnaj v Troubelicích – košíková dívky
Děvčata využila možnosti zahrát si s tradičními soupeřkami. Vzhledem k počtu tří účastníků se hrálo na dvě kola. I přes veliké
pokroky troubelických dívek jsme si s domácím týmem poradili. Nad naše síly byla děvčata z Libiny. Tým opět velikou střeleckou
produktivitou táhla Barča Wiedermannová.
1.kolo: Šumvald – Troubelice 26:4, Šumvald – Libina 4:16, Libina – Troubelice 41:4
2.kolo: Šumvald – Troubelice 22:6, Šumvald – Libina 12:24, Libina – Troubelice 41:12
Pořadí: 1. ZŠ Libina, 2. ZŠ Šumvald, 3. ZŠ Troubelice
Sestava a body: B. Wiedermannová 40, L. Zatloukalová 2, A. Mazurová 10, N. Štěpaníková, T. Maitnerová, K. Navrátilová 2, N.
Bartoňková, M. Galetková 4, N. Coufalová 4, K. Gállová, K. Grmelová, A. Smékalová 2
25. 4. Turnaj v Troubelicích – košíková chlapci
Také chlapci využili možnosti zahrát si reprízu turnaje ze Šternberka (6.3.). A byla to odveta se vším všudy. I nyní došlo k situaci, kdy
se všichni porazili navzájem. O pořadí tedy rozhodovalo poslední kritérium – celkové skóre. To vzhledem k vysoké výhře v
posledním zápase (Troubelice – Stadion) měli domácí.
1. kolo: Šu – Troubelice 10:4, Šu – Uničov Stadion 8:9, Troubelice – Uničov Stadion 4:12
2. kolo: Šu – Troubelice 6:9, Šu – Uničov Stadion 10:7, Troubelice – Uničov Stadion 22:4
Pořadí: 1. ZŠ Troubelice, 2. Šumvald, 3. Uničov U Stadionu
Sestava a body: J. Petřík 8, P. Reichert 8, V. Ryšavý 2, L. Zatloukal 14, P. Malík, Š. Tužička, Š. Smékal 2, A. Navrátil, D. Kasal
26. 4. Fotbalový turnaj McDonaldś Cup se konal tradičně v Uničově na „umělce“
Celkem 7 týmů bylo rozděleno do dvou skupin. Statečně jsme se poprali se situací, že jsme se ocitli v těžší čtyřčlenné skupině A. Zde
jsme uhráli velice cennou remízu 0:0 s
pozdějším celkovým vítězem Uničovem
Haškova. Třetí místo ve skupině nám
zaručilo „pouze“ boj o 5.-7. místo. V
tom jsme jednoznačně porazili
Troubelice.
Skupina A: Šu – Dl. Loučka 2:0, Šu –
Uničov Haškova 0:0, Šu – Uničov
Pionýrů 0:5
Pořadí skupiny A: 1. Uničov Pionýrů,
2. Uničov Haškova, 3. Šumvald, 4. Dl.
Loučka
Pořadí skupiny B: 1. Uničov U
Stadionu, 2. Luká, 3. Troubelice
Utkání o 5.-7. místo: Šumvald –
Troubelice 8:0
Celkové pořadí: 1. Uničov Haškova, 2.
Uničov Pionýrů, 3. Luká, 4. Uničov
Stadion, 5. Šumvald, 6. Dl. Loučka, 7.
Troubelice
Sestava a branky: A. Kolda 1, Š. Jílek
3, A. Libánková, S. Axmann 1, D.
Hofmann, V. Kasal, M. Šléška 3, A.
Wiedermann 1, J. Halata, K. Nikl 1, A.
Javůrek
DĚKUJI VŠEM ŽÁKŮM ZA VÝBORNOU REPREZENTACI ŠKOLY

Druhý stupeň v Praze

(Mgr. Ladislav Vyhnálek)

Někdo staví poslední dubnový den májku, někdo pálí čarodějnice, žáci druhého stupně naší školy měli mimořádný den. Jeli do Prahy.
A mimořádná byla už cesta. Strojvůdce Regiojetu nám při příjezdu na Červenku mával na znamení, že nás vidí a že nám opravdu
přibrzdí. Kupé s obsluhou a wifi byl pro žáky první skvělý zážitek. Druhý byl ten, že se při přestupování v metru nikdo neztratil a
všichni jsme vystoupili v Malostranské stanici. Na konci Starých zámeckých schodů nás čekalo další překvapení – osobní prohlídka
při vstupu do areálu Hradu. Hradní ochranka byla nekompromisní, kontrolovala každého, včetně batohů. Pak už jsme mohli jít
obdivovat Zlatou uličku, Vladislavský sál a chrám sv.Víta. Další velké překvapení nás čekalo u Matyášovy brány, kde jsme zažili
výměnu stráží i s vojenskou hudbou. S Pražským hradem jsme se loučili společnou fotkou, kterou nám pořídil Jiří Babica. Nerudovou
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ulicí jsme prošli kolem chrámu sv. Mikuláše až ke Karlovu mostu s malou zastávkou v McDonald´s. Pak jsme se zastavili v
Betlémské kapli, kde nám historička Karlovy univerzity povídala podrobnosti o tomto významném místě. I když se žáci několikrát
ptali, kdy už budeme v tom Palladiu (chrám konzumu), ještě jsme jim museli ukázat Staroměstské náměstí, Týnský chrám, Židovskou
čtvrť, Stavovské divadlo a Karolinum. Odměnou za nachozené kilometry a vstřebané historické informace byl rozchod v nákupním
centru. Po cestě na nádraží jsme ještě stihli prohlídku Václavského náměstí a dali jsme dohromady všechny české světce, kteří ho pod
Muzeem stráží. Při čekání na vlak jsme si prohlédli secesní Fantovu kavárnu a památky na úžasný čin sira Wintona. Zpáteční cesta
Regiojetem byla krásnou tečkou za vydařeným dnem.
(Mgr. Vladimíra Piková)
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Šumvald ve spolupráci s Mateřskou a Základní školou
Vás srdečně zvou na

TĚLOVÝCHOVNOU AKADEMII
která se uskuteční v sobotu 1.6.2019 ve 14:00 hodin na Sokolském stadioně v Šumvaldě.
Představíme Vám vycházející žáky MŠ a ZŠ a udělíme titul „Nejlepší žák“ a „Nejlepší sportovec školy“.
V hromadných vystoupeních uvidíte žáky MŠ a ZŠ a na závěr finále soutěže o „Šumvaldské srdce“.
Vstupné 30,- Kč

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.
Bohaté občerstvení zajištěno. Pro děti nafukovací skákací
chobotnice.
Přijďte povzbudit domácí družstva.

Jarní příval energie 2019

Běžecký terénní závod na Křížový vrch

V neděli 26. května 2019 se ve 13:00 hodin uskuteční 4.
ročník výběhu na Křížový vrch. Jedná se o běžecký závod se
startem v podhorské vesničce Břevenec, ležící na samém
okraji Olomouckého kraje a začátku přírodního parku Sovinecko, kterým se probíhá. Cíl se nachází na Křížovém vrchu,
jednom z nejhezčích turistických míst Jeseníků. Připraveny
jsou dvě trasy: 7 a 16 km.

6. dubna 2019 proběhl sedmý ročník jógového festivalu v Šumvaldě.
Hlavním programem jsou lekce jógy, čchi kungu, přednášky o zdravém a alternativním způsobu života, pozitivním myšlení,
bubnování pro radost, seznámení
veřejnosti s tvořivými lidmi z blízkého
okolí. Letos zdobily stěny místní školy
obrazy Anny Stejskalové a mandaly
Mirky Hodulákové.
Náš festival se stal oblíbenou a
vyhledávanou akcí počátku jara, kdy
se účastníci doslova „nabijí“ energií.
Svoje zkušenosti, inspiraci a nové
nápady si předávají také lektoři, které
máme pozváné z blízkého okolí i ze
vzdálenějších krajů naší republiky.
Někteří jsou stálicemi Jarního přívalu
energie, některé jsme letos oslovili
poprvé.
Mezi známé a zkušené lektory patří paní Zdeňka Holcová z Uničova, která je pro mnohé mladší lektory jógy učitelkou a velkou
inspirací. Paní Zdeňka vede své lekce jógy v Uničově přes třicet let, ve svých 74 letech je nadprůměrně vitální. Náš festival zahajovala sesta-vou „omlazujícího“ cvičení čínských císařů. Navíc si od Zdeňky každý vybral malý citát, který se vždy trefil.
Nováčkem na letošním festivalu byla paní Monika Demelová z Uničova. Zde také vede lekce jógy pro veřejnost podle Patanžalího
učení. 90 minut Ha Tha yogy plynulo v klidném tempu, jako náš dech.
Mgr. Michal Stratil je učitel a lektor jógy v Litovli, jeho srdeční záležitostí je čchi kung, kde se snoubí přesnost a ladnost pohybu,
soustředěná mysl. Michal je trenérem kanoistiky v TJ Vodní sporty Litovel. Na festivalu jsme se s ním setkali potřetí.

4

Šumvaldské noviny - květen 2019
Akrobatická jóga se letos na festivalu objevila počtvrté. Letos, jako v minulých letech, nás vedl lektor Michal Hanák ze Šternberka.
Své lekce vede v Olomouckém kraji a hostuje i v Opavě, odkud pochází. Jeho domovské studio je Sádhana Olomouc, v letních
měsících akrobatí v Olomouci v parku a Na Poděbradech.
Lektorka Alena Dittrichová vede lekce jógy v Libině a v Uničově, je členkou Sportovního klubu Šumvald, který celou akci zaštiťuje a
spoluorganizuje. Letošní lekce začala dynamicky a postupně se zjemňovala k závěrečné relaxaci. Zjistili jsme, že máme silné svaly,
pružné tělo a klidnou mysl.
Největším zážitkem a tahounem festivalu je bubnování pro radost s Dagmar Kratochvílovou a Ing. Vratislavem Kratochvílem z
Loučan. Manželé se věnují muzikoterapii pro dospělé a pro děti. Organizují pobytové tábory pro rodiny s dětmi a další hudebně
pohybové semináře. Letos se bubnovalo ve dvou skupinách pro 25 účastníků, kde se bubnuje - tam se žije, ve třídě to žilo intenzivně,
stavy radosti až extáze se nedají popsat, ty se musí prožít.
Podobně hravých bylo 120 minut strávených s Mgr. Máriem Večerkem a Ladislavem Hrazdilem, oba k nám zavítali z Opavy.
Pohybové hry pro děti a dospělé za zvuků balalajky. Tuto metodu vytvořil ruský etnolog, psycholog a mistr bojových umění Andrej
Karimov a my jsme se s ní na festivalu seznámili a opravdu jsme si to užili.
Letošní přednášky měly různá témata: psychofonetika, cykly ženy, emoční příčiny nemocí našeho fyzického těla, jaký vliv má mysl
na naše zdraví. Lektorky Mgr. Zdeňka Hauserová a Mgr. Eva Šrámková mají dlouholeté zkušenosti ve svých oborech, stále se
vzdělávají. Jsou pro náš festival velkým přínosem, další spolupráci využijeme do budoucna i mimo festival během roku.
Opět jsme festival posunuli o další level, posunuli jsme své možnosti, rozměry a vědomosti.
Poděkování patří lektorům, účastníkům, panu Blahákovi za zajištění poledního menu, všem dobrovolným pomocnicím při zajištění
hladkého průběhu akce a velmi nadstandartního výběru v bufetu. Děkujeme vedení ZŠ za poskytnutí prostor ve škole.
Děkujeme všem přispěvatelům za dary do naší minitomboly: Čokoládovna Troubelice – František Bačík, Zdravá výživa Uničov Lada Javorková, Vonné svíčky Party Lite – Irena Hlavičková, keramika - Anna Novotná, fotografie - Anna Stejskalová, háčkované
dekorace - Jitka Němečková, Drogerie Jiří Krestýn.
Být na festivalu jeho součástí je neopakovatelný zážitek a přínos pro každého. Příští rok zas!

(Organizační tým JPE, oddíl kondičního cvičení a jógy)

Kopaná SK Šumvald – odstartovala jarní část soutěží

M u ž i:
Jarní část sezóny jsme zahájili koncem března. Bez udání důvodů skončili Pavel a Honza Kupkovi. Jirka Prášil odešel do Dlouhé
Loučky. Věřme že dočasně skončil i Peťa Čamek.
Z Troubelic se vrátil Zdenek Šenk. Do týmu se zapojili naši hráči Matouš Cigánek , David Richter a Michal Novotný. Z Troubelic
přišel Martin Mucka.
Sestavu pravidelně doplňují dorostenci -Tomáš Wiedermann, Jaroslav Vozatár, Josef Bös, Vojta Petřík, Šimon Bednář , Martin Klein a
Daniel Mihailescu. Tímto bych jim chtěl poděkovat za ochotu pomoci mužstvu i přes již odehrané své zápasy.
Výkony se oproti podzimu zlepšily. Bohužel zatím bez bodového zisku. Mrzí především těsné jednobrankové prohry s Horkou, ve
Velkém Týnci (1. místo) a doma s Příkazy. Ty dokazují, že máme kvalitu hrát vyrovnaná utkání i s těmi nejlepšími. Věříme, že ke
zlepšenému výkonu se dostaví i vítězné zápasy a potřebné body.
Vedoucí týmu: Jiří Kyselý
30. 3. Červenka - Šumvald
6:2
(T. Wiedermann, Z. Šenk)
6. 4. Šumvald- Horka n.M. 0:1
14. 4. Velký Týnec - Šumvald 2:1
(R. Kuraj)
20. 4. Šumvald - Příkazy
2:3
(J. Kratochvíl, Z. Šenk)
27. 4. Přáslavice - Šumvald
4:0
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D o r o s t: Zimní kondiční příprava byla podřízena a sladěna s přípravou mužů, protože všichni chceme na jaře udělat maximum
pro náš fotbal. Většina hráčů absolvovala přípravné zápasy dospělého týmu a navíc se zapojila do zápasů a turnajů dorostenců. V
našich utkáních jsme porazili Litovel a na tradičním turnaji okresu + kraje (ten jsme loni vyhráli) jsme skončili na slušném 3. místě.
6. 4. Tovačov x Šumvald 1 : 1 (1 : 0), PK 5 : 6 (V. Petřík)
První jarní zápas jsme navštívili Tovačov, kde jsme hráli vůbec poprvé. Chyběli sice 4 hráči základní sestavy, ale tým skvěle doplnili
výborní žáci – J. Petřík, Bartoněk, Janoš. Utkání bylo zvládnuto na výbornou, všichni žáci v sestavě působili jistým dojmem a poměr
střel se zastavil v náš prospěch na 3 : 25, ale důrazné zakončení se ještě po zimě neprobudilo. Remízu zařídil z penalty na Kleina s
jistotou V. Petřík. V pokutové loterii jsme byli nakonec šťastnější a hodně důležitou penaltou se blýskl Patrik Janoš. Shrnuto
podtrženo, první zápas venku a 2 body pro nás do tabulky pravdy.
13. 4. Šumvald x Loštice 6 : 1 (4 : 0) (R. Dopita 2, M. Klein 2, J. Vozatár 2)
Tým Loštic je lídrem tabulky, svoje zápasy vyhrává s převahou a je zaslouženě v čele soutěže s velkým bodovým náskokem. Že to
nebude sranda, jsme věděli dlouho dopředu a naprosto jsme tomu přizpůsobili taktiku zápasu. Důrazně a nepříjemně vzadu, rychle a
smrtelně na brejky vpředu. Každý náš výpad musí být nekompromisně zakončen, po ztrátě okamžitě všichni za balon. Je to sice
fyzicky náročné, ale přesně tohle byli kluci ochotni do puntíku plnit. Po 6 rychlých akcích v první půli jsme vedli už o 4 branky, ale
mohlo to být klidně 8 : 0, jen mít přesnou koncovku. Protože jsme hráli i ve druhé půli pořád stejně, měli hosté velké problémy a
počínali si bezradně. Nakonec je výsledek pro Loštice ještě příznivý, pokud by tam padlo všechno, co mělo, byla by to asi desítka.
Zasloužená pochvala pro všechny borce, bez rozdílu, tohle si totiž každý poctivě odmakal! Branky měli na svědomí Vozatár, Klein,
Dopita, a to každý 2x. Shrnuto podtrženo, první zápas doma a další 3 body pro nás. Zůstáváme však nohama na zemi a příště budeme
zase bojovat, tentokráte v Olšanech.
Soupiska: Mihailescu F. – Mihailescu D., Hubáček, Bös, Heralt, Wiedermann T., Binder, Vozatár, Petřík V., Wiedermann D., Bednář,
Klein, Dopita, Ryšavý, Unger
20. 4. Olšany – Šumvald 1:3 (M. Klein, R. ‚Dopita, vlastní)
27. 4. Šumvald – Sulko Zábřeh 3:5 (J. Vozatár, Š. Bednář, R. Dopita)
S t a r š í ž á c i: V nadstavbové části bojují žáci v nejlepší skupině, tedy o 1.- 6. místo v okrese Olomouc. Vyrovnanost a kvalita je
tedy vysoká. Pod vedením trenérů J. Smékala, Z. Bartoňka ml. a J. Gábora jsme ze tří zápasů získali 4 body.
13. 4. Grygov - Šumvald
2 : 2 (pk 3:2) (P. Janoš, D. Ošlejšek)
20. 4. Šumvald- Horka/Chomoutov
0:1
27. 4. Tršice A - Šumvald
2 : 8 (P.Janoš 3, J.Körner 3, F. Bartoněk, J. Petřík)
B e n j a m í n c i s t a r š í: Tým získává další cenné zkušenosti v krajské soutěži s těžkými a renomovanými soupeři. Herně i
výsledkově se dokáže rovnat celkům z Olomouce, Uničova, Zábřehu nebo Přerova. Brankář Saša Wiedermann opět reprezentoval
náš okres na turnaji Olomouckého kraje. Trenéři P. Petřík a M. Šléška a také všichni hráči se těší na vaši podporu na domácím
turnaji. V neděli 19. 5. přijedou: Zubr Přerov, Olšany a Kojetín – Kovalovice.
13. 4. v Černovíře:
Šu – Zábřeh 4:2, Šu – Medlov (Uničov) 1:4, Šu – Černovír 13:4
Střelci: A. Wiedermann 4, V. Kasal 4, M. Šléška 3, D. Hofmann 3, S. Axmann 3, A. Libánková 1
21. 4. v Uničově:
Šu – Kozlovice 3:1, Šu – Uničov 2:7, Šu – Nové Sady 2:4
Střelci: M. Šléška 3, S. Axmann 1, D. Hofmann 1, V. Kasal 1, A. Wiedermann 1
28. 4. v Kozlovicích:
Šu – Šternberk 1:1, Šu – Kozlovice 1:6, Šu – Zubr Přerov 1:2
Střelci: M. Šléška 2, S. Axmann 1
M l a d š í p ř í p r a v k a: Naši nejmenší dělají první postupné fotbalové krůčky. Pod vedením trenéra M. Koldy a jeho asistentů P.
Seidla a J. Koňárka zahájili na podzim okresní soutěž. Soupeři jsou vesměs o 1-2 roky starší. Důležitější než výsledky je chuť a zápal
do hry.
13. 4. ve Velké Bystřici:
Šu – Velká Bystřice 1:4, Šu – Šternberk 2:17, Šu – Bohuňovice 3:8
Střelci: O. Vlček 4, P. Seidl 1, L. Malina 1
20. 4. v Šumvaldě:
Šu – V. Bystřice 2:2, Šu – Dl. Loučka 3:5, Šu – Šternberk 2:4
Střelci: O. Vlček 5, P. Seidl 1, Š. Urban 1
28. 4. v Bohuňovicích:
Šu – Dl. Loučka 2:12, Šu – V. Bystřice 3:10, Šu – Bohuňovice 3:12
Střelci: O. Vlček 5, P. Seidl 3
(zpracoval Mgr. Ladislav Vyhnálek)
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