červen 2019

INFORMACE Z ÚŘADU

Šumvald získal ocenění v třídění odpadu

Města a obce v Olomouckém kraji, jejichž obyvatelé nejlépe třídí odpady, obdržely ve čtvrtek 16. května v prostorách fortové
pevnosti v Křelově-Břuchotíně ocenění za uplynulý rok. Ve 14. ročníku tradiční soutěže s názvem „O KERAMICKOU POPELNICI“
se udělovaly ceny v celkem čtyřech velikostních skupinách a jedné speciální kategorii.
V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel jsou v třídění plastů, papíru, skla a nápojových kartonů opět nejlepší občané Ostružné,
kteří obhájili své prvenství z loňska, rovněž kategorie obcí od 501 do 2 000 má staronového vítěze - Majetín. Šumvald se v této
kategorii umístil na pěkném 4. místě a ocenění tak převzal starosta naší obce poprvé v historii soutěže.
V kategorii obcí od 2 001 do 15 000 obyvatel zvítězila Litovel. Mezi městy nad 15 000 obyvatel třídí stejně jako v loňském roce
nejlépe lidé v krajské metropoli Olomouci.
V celorepublikovém srovnání je Olomoucký kraj na pomyslném pátém místě. Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, na
jednoho obyvatele kraje připadlo v roce 2018 celkem 51 kg vytříděného odpadu, průměr celé ČR je přitom 49 kg, tedy o několik
kilogramů nižší.
Do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Olomoucký kraj společně s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo
zapojeno 396 obcí a měst Olomouckého kraje. V samotném klání se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především
o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla
mimo jiné i hustota sběrné sítě nebo sběr nápojových kartonů či kovových odpadů.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KERAMICKOU POPELNICI - OLOMOUCKÝ KRAJ

Kategorie do 500 obyvatel
1. místo Obec Ostružná, okres Jeseník
2. místo Obec Hradčany-Kobeřice, o. Prostějov
3. místo Obec Palonín, okres Šumperk
4. místo Obec Haňovice, okres Olomouc
5. místo Obec Ústín, okres Olomouc
Kategorie 501 – 2 000 obyvatel
1. místo Obec Majetín, okres Olomouc
2. místo Obec Grygov, okres Olomouc
3. místo Obec Senice na Hané, okres Olomouc
4. místo Obec Šumvald, okres Olomouc
5. místo Obec Charváty, okres Olomouc
Kategorie 2 001 - 15 000 obyvatel
1. místo Město Litovel, okres Olomouc
2. místo Město Jeseník, okres Jeseník
3. místo Město Zábřeh, okres Šumperk
4. místo Město Velká Bystřice, okres Olomouc
5. místo Obec Nový Malín, okres Šumperk

Kategorie nad 15 000 obyvatel
1. místo Statutární město Olomouc
2. místo Statutární město Přerov
3. místo Statutární město Prostějov
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V červnu 2019 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Bartoňková Marie, č. 226
Hrubá Marie, č. 381
Kobylková Libuše, č. 314
Mgr. Bartoněk František, č. 228
Šenk Bohumil, č. 346
Smékal Jindřich, č. 232
Konečná Miroslava, č. 106
Krestýnová Milada, č. 239
Svobodová Helena, č. 415
Nimrichter Leopold, č. 332

Břevence:

Solař Albert, č. 99
Kovář Miroslav, č. 116
Tužička Stanislav, č. 6

14. 6.
29. 6.
24. 6.
27. 6.
8. 6.
9. 6.
1. 6.
20. 6.
28. 6.
15. 6.

95 roků
89 roků
88 roků
85 roků
83 roků
81 roků
80 roků
80 roků
78 roků
77 roků

29. 6. 79 roků
14. 6. 68 roků
7. 6. 65 roků

Maitnerová Marie, č. 10
Smékalová Karla, č. 232
Nikl Vladimír, č. 378
Krajíčková Jaroslava, č. 294
Zatloukalová Marie, č. 359
Šenk Josef, č. 73
Zámečník Stanislav, č. 178
Bartoněk Pavel, č. 258
Chudá Libuše, č. 382
Goláňová Zdenka, č. 382
Loutocký Lubomír, č. 264

9. 6.
27. 6.
9. 6.
1. 6.
18. 6.
12. 6.
1. 6.
26. 6.
17. 6.
9. 6.
16. 6.

76 roků
76 roků
70 roků
68 roků
68 roků
65 roků
62 roků
62 roků
58 roků
56 roků
54 roků

Ulmann Radek, č. 3
Kobza Jan, č. 33

19. 6. 55 roků
2. 6. 54 roků

Redakce Šumvaldských novin se připojuje k dalším gratulantům a
přeje oslavencům zdraví, životní pohodu a spokojenost!
INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Tašky na tříděný odpad

Jednou z cen, které starosta za naši obec v soutěži převzal, je poukaz na 50 sad tašek na
tříděný odpad. Jde o pevné, omyvatelné tašky modré, žluté a zelené barvy na tříděné
komodity - na papír, plasty a sklo. Tyto tašky usnadní třídění odpadu v domácnostech,
můžete do nich průběžně separované komodity odkládat a po naplnění je pohodlně odnést
ke kontejnerům na sběrných místech a zde vysypat. Plasty musíte samozřejmě přesypat
do žlutých pytlů.
Pokud budete mít někdo z Vás o tašky zájem, přihlaste se o ně osobně na obecním úřadě
u pí. Richterové. Získá je prvních padesát zájemců, kteří mají uhrazený poplatek za odpady. Vydávat se bude jedna sada tašek na jedno číslo popisné. Tašky nelze vydávat hromadně.
Dovolte mi poděkovat Vám za ochotu a vůli třídit odpad, také za pořádek, který udržujete
na sběrných stanovištích. Získané ocenění pro naši obec je Vaše zásluha!

(Mgr. Eva Richterová)

Kominické služby

Letos nově si kominické služby můžete objednat u Kominictví David Hejl, Šumvald, tel. 777 730 625. Další možností je
objednat kominické služby u Kominictví Ladislav Němeček,
Litovel-Unčovice, tel. 775 987 508.
Objednávejte individuálně dle vašeho výběru, obecní úřad
nebude objednávat hromadně.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu, které se
uskutečnily 24. a 25. května 2019 jsou zveřejněny na
webových stránkách obce.

KULTURA

Pozvánka do letního kina

Páteční večer 14. června si rezervujte
pro promítání letního kina v Šumvaldě,
na které vás zve SK Šumvald. V
případě příznivého počasí se promítá od
21:30 hodin tradičně na hřišti v
Šumvaldě český film Loveni.
Další promítání letního kina se připravuje na 4. srpna.
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Hody v Břevenci

Břevenecký vesnický spolek pořádá na hřišti v Břevenci v
sobotu 15. června od 14:00 hodin Hody sv. Antonína.
Celé odpoledne bude k tanci i poslechu hrát Duo Tylšar, se
svým tanečním vystoupením se Vám představí ženy z
Břeveneckého vesnického spolku, připraveno bude bohaté
občerstvení i dětské atrakce pro děti. Vstupné dobrovolné.
V neděli 16. června bude v 9:30 hodin v místní kapli sv. Antonína Paduánského sloužena hodovní mše svatá.
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Pozvánka na Dětskou pohádkovou cestu

Centrum pro rodiče s dětmi Delfínek, z.s. Vás ve spolupráci s veřejností zvou na Dětskou pohádkovou cestu, která
se koná v neděli 16.června 2019 od 14:00 hodin na Sokolském stadionu a okolí v Šumvaldě.
Děti i rodiče se mohou těšit na stanoviště s pohádkovými postavami, zajímavými úkoly a odměnou nakonec:-).
Další atrakce - skákací hrad, jízda na ponících, malování na obličej, soutěže pro děti.
Start je možný od 14:00 do 16:00 hod. Kartička na pohádkovou cestu: 35,- Kč/dítě. Občerstvení zajištěno.
Milí obyvatelé Šumvaldu,
od začátku svého působení u Vás jsem si lámal hlavu, jak bychom mohli slavit hody v Šumvaldě. Jsou v podstatě dvě možnosti.
Jedna je tzv. patrocinium kostela. Náš kostel je zasvěcen sv. Mikuláši, jehož najdeme v občanském i církevním kalendáři 6.
prosince. Je možnost přesunout hody do letních měsíců, ale zrovna u Mikuláše by to bylo, myslím, celkem úsměvné…Druhá
možnost je slavit výročí posvěcení kostela. Ovšem tady zase neznáme datum…Přesto je zde ještě třetí možnost, pro kterou jsme
se společně s farní radou rozhodli. U kostelů, jejichž datum posvěcení není známo, je možné slavit výročí posvěcení kostela 30.
června, případně blízko tomuto datu.
A tak Vás chci pozvat na ŠUMVALDSKÉ HODY v neděli 30. 6. 2019 V 10:00 hodin bude slavnostní mše svatá v kostele sv.
Mikuláše s hudebním doprovodem pěveckého sdružení PASSUM (Paseka-Šumvald) a zpěvem Šumvaldského sboru. Po mši
svaté jste všichni zváni k „Blahákovi“ na pohoštění a přátelské posezení.
.

Těším se na setkání s Vámi, P. Ladislav Sovadina, správce farnosti

Sbor dobrovolných hasičů Šumvald pořádá
5. - 6. července 2019 na Sokolském stadionu v Šumvaldě

10. ročník SLAVNOSTÍ PIVA
Pátek 5.7.
17:00 hodin
19:00 hodin

vstup zdarma
zahájení
JEŽKOVCI + host

15 druhů piv, speciality z grilu, udírny i kamene

Sobota 6.7.
14:00 hodin
15:00 hodin
17:00 hodin
19:00 hodin
21:00 hodin
23:00 hodin

vstupné 199,- Kč
zahájení
THE FOUR ELEMENTS
DEEP PURPLE + RAINBOW
JUDAS PRIEST
IRON MAIDEN
QUEEEN

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Beseda s lektory projektu E-bezpečí
Dopravní soutěž mladých cyklistů Uničov
Dne 17. 4. 2019 se žáci druhého stupně zúčastnili
besedy s lektory projektu E-bezpečí, který funguje
na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Tato
beseda byla zaměřena na prevenci v oblasti
rizikové komunikace realizované pomocí
internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy
byly otázky kyberšikany a kybergroomingu. Žáci
se dozvěděli, jak postupovat a jak se bránit a
chránit v krizových situacích. Kyberšikana i
kybergrooming byly demonstrovány na vybraných
kauzách jak ze světa, tak i z České republiky. Dle
reakcí některých žáků šlo poznat, že se již s danou
problematikou setkali a pozitivní je, že vědí, jak
reagovat a jak se bránit. Všichni obdrželi letáčky s
kontakty na organizace, které jim v případě
potřeby mohou pomoci.

(Mgr. Karla Luňáčková)

Ve čtvrtek 9.5.2019 jsme se zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže
mladých cyklistů v Uničově, které pořádal DDM Uničov a konalo se na
uničovském dopravním hřišti. Za nepříznivého počasí, celou dobu pršelo,
jsme se vrhli do poměřování sil se šesti základními školami z okolí (ZŠ
Dlouhá Loučka, ZŠ a MŠ Medlov, ZŠ Šumvald, ZŠ a MŠ Újezd u
Uničova, ZŠ Uničov Haškova, ZŠ Uničov Pionýrů). Z bezpečnostních
důvodů se letos nekonaly jízdy zručnosti, hrozilo riziko úrazu při
smýknutí kola na mokrých překážkách. Tudíž jsme soutěžili pouze ve
třech disciplínách – jízda po dopravním hřišti, zásady poskytování první
pomoci a dopravní testy. Naši žáci si vedli skvěle, družstvo 1.kategorie Lucie Répalová, Adéla Pěčková, Vojtěch Kasal a Alexandr
Wiedermann vybojovalo 2. místo a družstvo 2. kategorie – Natálie
Coufalová, Anna Axmannová, David Kasal a Vít Fiala získalo 3.
místo. Obě družstva nejlépe zvládla disciplínu poskytování první pomoci.
Děkuji všem zúčastněným žákům za pečlivou přípravu na soutěž, krásné
výsledky a vzornou reprezentaci naší školy.
(Mgr. Petra Šenková)
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Beseda s Policií ČR

V úterý 21.5.2019 navštívili naši školu zástupci dopravní policie ČR. Během besedy s nimi byly děti první, druhé a třetí třídy
poučeny o bezpečnosti při pohybu na silnici a jízdě na kole, poznávaly dopravní značky a podělily se o své zážitky z dopravních
nehod a jiných situací na silnici. Na památku dostaly omalovánku a reflexní odznáček. Poté si před školou vyzkoušely těžkou
zásahovou vestu a prohlédly policejní vůz.
(Mgr. Z. Kallerová)

Školní sport

NĚCO Z HISTORIE

Paměti Josefa Šenka

V letošním roce, stejně jako vloni, si připomínáme významná
výročí v historii našeho národa i osobnosti s nimi spjaté. V roce
tzv. devítkových výročí bych chtěl připomenout osobnost, která
nejvíce ovlivnila můj život, a která patří k historii naší obce.
Je to můj otec, Josef Šenk, starosta Šumvaldu v letech 19281938. Letos 14. září uplyne 150 let od jeho narození. Osmičky a
devítky v letopočtech hrály v jeho životě osudovou roli. Když
se tak zpětně dívám na jeho život, říkám si, že vlastně prožil
dva životy – jeden do roku 1918 a ten druhý po roce 1918.
Pocházel z početné rodiny mého děda Josefa Šenka (1842) a
jeho manželky Marie, která pocházela z Nové Dědiny. Během
devíti let se jim narodilo 9 dětí. Nejstarší dcera Hermína
narozena v r. 1868, zemřela v pouhých 8 letech. Zbývajících 8
sourozenců, 6 synů a 2 dcery, se dožilo dospělosti.
Otec se narodil 14. září 1869, František 1870, Eduard 1871,
Františka 1872, Donát 1873, Adolf 1874, Hermína 1875 (druhá
toho jména) a Bohuslav 1877.
Rodina žila v Šumvaldě na č. 19 (později u „Kudlů“). Měli
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obchod se smíšeným zbožím, k domu patřila velká zahrada.
Naproti přes silnici na č. 82 (u „Edinů“) jim patřila zemědělská
usedlost s polnostmi. Všechny děti se postupně zaučovali jak v
obchodě, tak v zemědělství.
Otec absolvoval kromě obecné školy několik let německého
gymnázia v Uničově, proto uměl perfektně německy. Stejně
dobře ovládali němčinu všichni jeho sourozenci. Otec a
postupně i bratři František, Adolf a Bohuš byli posláni na
doučení k příbuzným do Litovle. Tam žil strýc František Šenk,
vlastnil velkoobchod a koloniál se železářstvím. Učili se také u
strýce Smékala z matčiny strany, který vlastnil velkoobchod a
koloniál s textilním zbožím.
Bratr Eduard převzal zemědělskou usedlost na č. 82, kde pak žil
a hospodařil se svou rodinou. Donát vystudoval gymnázium a
stal se státním zaměstnancem v Uničově a později zemským
radou v Praze. Sestry se provdaly, Františka za Hynka Hejného
z č. 30 („Cervánek“), Hermína si vzala obchodníka Severina
Štolfu a až do jeho smrti se s ním věnovala obchodu.
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Otec od vyučení až do roku 1897 pracoval v obchodech v
Litovli, stejně jako bratři. Ve svých 28 letech se oženil s vdovou
Emilií Kyselou z č. 74, která zůstala sama se čtyřmi dětmi,
nejmladší Ludmile byly v té době pouhé 2 roky. Otec vedl
hospodářství a podílel se na výchově i budoucím zajištění
nevlastních dětí. Nejstarší syn Bořivoj, který měl převzít
hospodářství, však zemřel v pouhých 17 letech. Starší dcery
Božena se provdala za Františka Filipa na hospodářství č. 9.
Manželku Emílii v r. 1905 postihla mozková mrtvice. Bohužel
ochrnula a od té doby byla upoutána na invalidní vozík a
odkázána na pomoc druhých. Otec nemohl sám velké
hospodářství zvládat a proto se v r. 1907 rozhodl je pronajmout
a odstěhoval se s manželkou a nejmladší Ludmilou do Radotína.
Vzal si úvěr a s bratrem Františkem začali podnikat. Koupili
továrnu na výrobu cementového zboží, vyráběli např. vany,
umyvadla, z ušlechtěné sádry také sochy, busty a v té době
velmi módní trpaslíky a jiné figurky do zahrad. Továrna se
úspěšně rozvíjelo a rozšiřovali výrobu, později tam pracovali i
bratři Adolf a Bohuš. Vše skončilo v r. 1914, kdy vypukla 1.
světová válka, otec i bratři museli narukovat. Po válce už
nebylo možné továrnu obnovit, mezi lidmi byla bída a o zboží
nebyl zájem. Otec se musel s rodinou vrátit do Šumvaldu na
grunt. Nejmladší dcera Ludmila se v r. 1918 provdala za otcova
bratra Donáta, který byl jmenován zemským radou a
odstěhovala se za ním do Prahy. Ve stejném roce zemřela v 55
letech i jeho žena Emílie. Pro otce to bylo velmi těžké období.
Zdálo se, že jeho další život je bez perspektivy. Zůstal sám, měl
dluhy, hospodářství po nájemnících ve špatném stavu, pole, po
vyjití pachtu, byla vyčerpaná a zaplevelená. A tady právě končí
jeho „první život“ a začíná „druhý“, se kterým už nepočítal.
Ve svých 51 letech se v r. 1920 podruhé oženil a vzal si mou
matku Marií, roz. Svobodovou (1902 – 1995), bylo jí pouhých
18 let a byla tak o 33 let mladší než otec.
A teprve v tomto druhém manželství a v pozdním věku měl otec
své vlastní děti. Byly jsme čtyři děti rychle za sebou, já se
narodil v r. 1921, pak sestra Marie (1922 – 2002), sestra
Bohumila (1924-2013) a bratr Jaroslav (1925-2012).
Hospodářství bylo velké, měli jsme přes 20 ha pole, pracovali u
nás dva pacholci a dvě děvečky. Pro matku to byla velká zátěž,
musela všem vařit, k tomu malé děti. Dodnes se divím jak to
všechno postačila, když v té době neměla vodovod, pračku ani
jiné vymoženosti, které by jí usnadnily práci. Navíc, otec byl
velmi aktivní v různých spolcích a byl často mimo domov. Vedl
kostelní sbor, byl hasičem, aktivně pracoval v Sokole, a tak
starost a hospodářství, i o děti ležela velkou měrou na matce.
Od r. 1921 byl otec zastupitelem v obecní radě za působení
starosty Gustava Brachtla, kterého bych chtěl také krátce
připomenout je to významná osobnost naší obce. Narodil se
před 140 lety (1879-1938), byl starostou v letech 1910- 1928.
Za období jeho starostování se v Šumvaldě mnohé změnilo,
např. byly vybudovány silnice na Horku, do Troubelic,
postavena nová obecná škola, začala úprava potoka Dražůvky,
stavba silnice do Dlouhé Loučky, meliorace a mnohé další
důležité projekty, z nichž některé pak byly dokončeny za mého
otce.
Otec se tak podílel na přípravě všech plánovaných obecních
akcích rady a zastupitelstva, už v této době.
V roce 1921 se stal předsedou melioračního družstva Šumvald.
Meliorace se prováděla v letech 1921- 1924. Byla to odvážná
akce, většina rolníků se musela zadlužit na úhradu nákladů a v
době světové krize se dluhy velmi těžko splácely.
V roce 1928 se starosta G. Brachtl stal členem Okresního úřadu
ve Šternberku a novým starostou byl zvolen otec, funkci
starosty vykonával po dvě období od r. 1928 – 1938.
Za deset let jeho působení bylo dokončeno nebo zahájeno
mnoho projektů. Největší akcí bylo dokončení silnice do
Dlouhé Loučky v r. 1929, dostavbu velmi podporoval i bývalý
starosta z okresu. Zřízením silnice mohla být zrušena tzv.
Dražková cesta do Medeč. Bylo dokončeno napřímení potoka,

který původně obtékal kolem Blaháčkovy (dnes zelená plocha)
a Horákovy usedlosti, dnes Dražůvka teče rovně kolem školky.
V r. 1929 byla postavena plemenná stanice tzv.“býkárna“ pro
chov obecních plemenných býků a kanců. Ke stanici patřil i
dům pro ošetřovatele. Součástí byl sklad sena a slámy,
přípravna krmiva se šrotovníkem, triér na čištění obilí, mořička
obilí, postřikovače na stromy. Bylo zde i moštárna se
šrotovníkem a velkým lisem na ovoce.
Otec byl také v přípravném výboru Rolnického družstevního
lihovaru, byl dostavěn v r. 1929. Současně se stavěla i silnice od
lihovaru do Lazců, protože členy byly i obce Lazce a
Troubelice. U lihovaru byl zakoupen mlýn v Horní Sukolomi,
zřízena pekárna. Rolníci měli možnost si nechat z mouky péct
chleba, pečivo rozvážel řidič nákladním autem do jednotlivých
obcí jednou týdně.
V roce 1928 obec nakoupila pozemek pro výstavbu sokolského
stadionu. Na jeho výstavbě se podílelo mnoho členů Sokola a
svou nezištnou prací přispěli velkou měrou, ke zdárnému
dokončení díla v r. 1929.
Ve stejném roce začaly práce na obnově omítky věže a kostela.
Bylo nutné postavit složitě vysoké lešení, vzniklo tak unikátní
dílo šumvaldských tesařů. Velkou akcí byla stavba nové zídky
kolem hřbitova. Původně polorozpadlou kamennou zídku
nahradila cihlová zeď, která dobře slouží i v dnešní době. S tím
ale zanikla jiná zvláštnost – řada výklenků s malovanými
biblickými výjevy. Pamatuji si je jako malé dítě, bylo to
zastavení křížové cesty. Byla dokončena v r. 1932.
Po pozemkové reformě vykoupila obec pozemky pro dvě ulice
nových domů tzv. „Chaloupky“. Původní název byl
„Pavlovičky“ podle prvních majitelů prvního domu – byl to
Pavel Urbášek a říkalo se jim „u Pavlů“. Začalo se výstavbou
silnic tzv. štětovou metodou (drcení kamene) a štěrkováním.
Silnice byly postaveny velmi důkladně, i když dnes jsou
vyasfaltovány, základ je původní. Na každé ulici vyrostlo 16
stejných domků, vždy po osmi po obou stranách silnice. Ke
každému patřila prostorná zahrada, před domy byly vysázeny
vysokokmeny třešní. Obec potřebovala místo pro lepší umístění
hasicího zařízení a k tomu účelu vykoupilo pozemek po již
nežijících majitelích. Do nové hasičárny byly umístěny
stříkačky, nové hasicí auto, součásti byla společenská místnost.
Pokračovala úprava Dražůvky, zpevňovaly se břehy tarasy,
stavěly se mosty. Některé si hospodáři postavili ze svých
prostředků, aby nemuseli s povozy jezdit na malou stranu a na
pole přes brody.
Povinností obce bylo starat se o nezaměstnané, hlavně ve 30.
letech. Poskytovala se jim poukázka, tzv. žebračenky, což bylo
asi 5 korun na den. Některá obec zaměstnávala částečně při
stavbě silnice a tarasů v potoce. V obci měla domovské právo
rodina Cikánů – Kirschů, i o ně se obec musela starat. Měli
pojízdnou boudu, se kterou stávali u obecního domu, tzv.
hrobárny, občas i odjeli. Otec zařídil, aby jim byl postaven
dřevěný domek s dvojitými stěnami v obecní skále Na truskách.
Starosta i zastupitelé vykonávali své málo placené funkce při
práci na svých hospodářstvích nebo při svém zaměstnání.
Trvalými zaměstnanci byli pouze tajemník, který měl na starosti
účetnictví a hospodaření obce a obecní sluha, který dohlížel na
pořádek v obci, svolával radu i zastupitelstvo, bubnováním
ohlašoval obecní zprávy.
Otec pracoval přes den doma na hospodářství, ale často musel
odjet vyřizovat různé obecní záležitosti do Uničova nebo do
Šternberka. Do Uničova jezdil většinou ve středu, tenkrát tam
byl totiž malý okres, sídlila tam pobočka okresního soudu,
okresního úřadu, byl tam berní (finanční) úřad, notáři, advokáti.
Nejdříve jezdil na svém kole a později na kole zakoupeném
obcí. Při špatném počasí jezdil povozem se svými koňmi.
Vykonávání funkce starosty bylo náročné jak pro otce, tak také
pro matku. Právě ona měla velkou zásluhu na tom, že se rodiče
dostali z dluhů a dokázali obnovit hospodářství, dál ji
zvelebovat a rozšiřovat.
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Otec skončil ve funkci starosty v r. 1938 ve svých 69 letech.
Potřetí již nekandidoval ze zdravotních důvodů. Postupně
ztrácel zrak a měl i jiné zdravotní problémy, vzdal se i ostatních
aktivit v obci. Dle svých možností se ještě věnoval
hospodářství, ale postupně většina práce a povinností
přecházely na mě.

V roce 1940 se u něj projevila naplno vážná nemoc, se kterou se
snažil bojovat za pomoci doktorů, matky i nás dětí. Byl to však
nerovný a bolestný zápas, který prohrál 31.1.1941.
(sepsal v roce 2019 JosefŠenk)

Zapadlí hrdinové, co se postavili k odporu

Jako téměř ve všech českých obcích na severní Moravě, v tzv. Sudetenlandě, vznikla i v naší obci roku 1941 z popudu pánů Hrazdila
a Malínka z Troubelic, organizace odbojářů.
Dle dostupných záznamů byl předsedou Josef Hejný (*1902) z č.p.38. Dalšími členy se postupně stávali:
František Dubový z č.p.121, Václav Šenk z č.p.222, Jaroslav Konečný z č.p.106, Stanislav Bartl z č.p.120,
Antonín Šenk z č.p.168, Bořivoj Kyselý z č.p.64, Josef Kryl z č.p.85, Vilém Dudek z č.p.176, J. Kouřil z
č.p.86. Právě dle zápisků pana Kouřila, který si vedl kroniku, se dočteme: „Mezi tolika mladými se našli
dobrodruzi, třebaže bez zlých úmyslů, ale mladíci, nepřipouštějící si kázeň a jednající na svou pěst. To bylo
jednou z příčin jejich pozdějšího prozrazení.“ Pan Kouřil narážel hlavně na Antonína Šenka (*1920), žijícího
se svojí matkou Emílií na č.p.168 v podruží. Vyučen byl holičem. Během války je poslán na nucené práce do
Německa, odkud prchl zpátky domů a ukrýval se u svého přítele Stanislava Bártla na č.p.120. Pan Kouřil mu v
zápiscích vyčítá, jak nedbal ani trochu možného nebezpečí z udání. Chodil bez obav po vesnici, čímž si
zahrával s osudem svým i svých přátel. Bohužel na tato slova také později dojde. Jeho osud se ale rozepíše až o JosefHejný
něco později.
Dalšími „bojovníky za svobodu“, členy odbojových organizací nebo příslušníky čs. jednotek v zahraničí, pocházející z naší obce byli:
Zdeněk Lachnit (roku 1943 vysídlen s rodinou do protektorátu), Bohumil Filip, Arnošt Kaller, Jaroslav Smazal, Josef Šenk (absolvent
paravýcviku ve VB, účastník bojů na západní frontě).
Rovněž nechci opomenout jistého Bohumila Rašendorfera, jenž zahynul při bombardování v Itálii, kde byl na nucené práce.
Dnes známe čtyři oběti války v naší obci, jejichž jména jsou zapsána na pomníku obětem válek na místním hřbitově. Zděněk Lachnit,
Bohumil Filip, Stanislav Bartl a Jaroslav Konečný. Zmíněný Bohumil Rašendorfer se mezi ně nezapočítal.
S rozpisem určitých postav začnu panem Josefem Hejným z č.p.38, předsedou skupiny odbojářů v Šumvaldě. Narodil se roku 1902,
syn Josefa Hejného a Anny roz. Wiedermanové z Dl. Loučky. Jak už bylo zmíněno, stal se předsedou skupiny. Roku 1944 je nejen
on prozrazen, po mučivých výsleších zatčeného Antonína Šenka gestapem v Brně (Kounicovy koleje). 22.6.1944 hned z rána
posádka šumperského gestapa s četníky jede „předsedu“ zatknout. Ale věru se štěstím a hrdinně, když vidí Josef Hejný četníky
přicházet, oknem rychle prchá do polí. Přes pole to vzal směrem k Eduardovi Šenkovi z č.p.82, kde hledá už dopředu domluvený
úkryt. V komůrce bez okénka s důmyslným vchodem. Tady přežívá v utajení až do konce války. Po ní se bohužel velmi rychle
zapomene, jakou nebezpečnou funkci po dobu německé okupace vykonával. Vděku se nedočká, i vzhledem k
tomu, že jako zemědělec a nekomunista s větší výměrou půdy, po roce 1948 politicky a profesně končí.
František Dubový (*1915) z č.p.121. Syn Jana Dubu a Anny roz. Polcové z č.p.37. Aktivně se účastnil práce v
odbojářské organizaci Severomoravských vlastenců, jako např. zapalování stodol a vykolejování nákladních
vlaků na Šumpersku, čímž se snažili vyvolat strach a zmatek mezi Němci. 16.6.1944 je ale chycen četníky a
mučen na šumperském gestapu. Odtud převezen k soudu do Vratislavy (Breslau). Zde se rozsudku nedočká, a
když se v polovině února 1945 začíná přibližovat k městu Rudá armáda, je narychlo odvezen s ostatními vězni
do Cvikova na Českolipsku (nejspíše menší sběrný tábor). Zde se dočkává i s ostatními vytouženého
osvobození, ale musí v táboře zůstat nějakou dobu, tzv. karanténě. Později je převezen do Karlových Varů, aby
nabral nové sily. Až koncem června se navrací domů.
František Dubový
(zdroj: kronika pana J. Kouřila, SOkA Olomouc-badatelna, VUA Praha)

SPORT

Stolní tenis - výsledky soutěží

Regionální přebor 1. třídy
1. Šumperk C
2. Postřelmov B
3. Bludov B
4. Jestřebí B
5. Šumvald A
6. Mohelnice C
7. Dolní Studénky A
8. Nový Malín B
9. Palonín A
10. Štíty B
11. Bludov C
12. Velké Losiny B

Kopaná SK

Regionální přebor 2. třídy:
1. Jedlí B
2. Lišnice - Mohelnice A
3. Postřelmov C
4. Linhartice A
5. Nový Malín C
6. Dubicko B
7. Dlouhomilov A
8. Jestřebí C
9. Šumvald B
10. Štíty C
11. Kolšov C
12. Mohelnice D

Regionální přebor 4. třídy:
1. Orel Zábřeh A
2. Dolní Studénky B
3. Slavoj Loštice B
4. SCB Petrov A
5. Úsov B
6. Postřelmov D
7. Lukavice - Zábřeh A
8. Šumvald C
Družstvo Šumvald C sestupuje a padá
Regionálního přeboru 5. třídy
.

(Petr Berka)

M u ž i: Nic není ztraceno. Ve čtyřech květnových zápasech jsme získali 7 bodů. Tedy o jeden víc než za celý podzim. Jako utkání
sezóny lze označit každý zápas.
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S posledními Babicemi (5 bodů) jsme jako předposlední (6 bodů) jeli jedině pro výhru, abychom se neocitli poslední. Skvělým
začátkem plným pohybu, kombinací a řadou šancí jsme soupeře zaskočili. Ve 20´to bylo „jen“ 2:0 v náš prospěch. Domácí se
postupně, vinou našich nepřesností, dostávali do hry a několikrát musel situaci hasit Vojta Vybíhal. Bohužel po přestávce jsme kupili
chyby, jednoduché situace řešili složitě a začali se strachovat o výsledek. Domácí snížili po zbytečném trestňáku a hlavičce
nekrytého hráče. A 5 minut před koncem srovnali na 2:2. Penalty dokonaly zmar, který znamenal posun na poslední místo.
Sigma Hodolany podporovaná početnou skupinou „fans“ nám nedala šanci. Sborové skandování a bubny byly slyšet po celé vesnici.
Dýmovnicí potom hosté oslavili osm gólů v naší síti.
Zvednout sebevědomí se nám podařilo v Drahanovicích, které se také pohybují v dolní části tabulky. První vítězství v sezóně bylo
především výsledkem vůle, bojovnosti i štěstí. Petr Kyselý dosáhl branky drzou krouceno střelou přímo z rohu.
Výhra nad Újezdem byla z říše snů. Hosté se dlouho pohybovali na špici tabulky. Přijeli si tedy, byť v nekompletní sestavě (nemají
brankáře – chytá hráč atd.), pro jasné vítězství. Jenže již v 11´to bylo 2:0, když pohotově, bez zbytečných kliček, nekompromisně
zakončoval Z. Šenk. Když jim ještě rozhodčí odmával 2 sporné ofsajdy vzplály emoce, které odnesl červenou kartou hostující Z.
Demeter. Do přestávky ještě neštˇastně tečovali hosté dalekonosnou střelu D. Richtera a do šaten se šlo za stavu 3:0. Když v 57´z
trestného kopu vymetl pavučinu Jirka Kratochvíl hosté zcela rezignovali. Bohužel místo klidné dohrávky přišel za stavu 5:0
nesmyslný zkrat Michala Brady. Po vzájemné strkanici jako v boxerském ringu knokautoval soupeře a předčasně skončil ve
sprchách. Poslední branka v 89´jen korunovala exhibici. L. Štencl si vychutnal i brankáře a do prázdné brány dal nejsnadnější gól
kariéry.
Touto výhrou jsme se bodově dotáhli na Dlouhou Loučku. S tou se příště (1.6.) utkáme o únik ze sestupových pozic. Sousedské
derby tedy bude mít mimořádný náboj.
4. 5.
11. 5.
19. 5.
25.5.

Babice - Šumvald
Šumvald- Sigma Hodolany
Drahanovice - Šumvald
Šumvald- Újezd u Un.

2:2 (p 3:2)
0:8
2:3
6:0

(Z. Šenk, M. Novotný)
(P.Kyselý, J.Kratochvíl, D.Richter)
(Z.Šenk 2, J.Kratochvíl, D.Richter, M.Novotný, L.Štencl)

D o r o s t:
Dub nad Moravou x Šumvald = 9 : 5 (4 : 1)
Domácí mají dravý důrazný tým, který je velmi silový na každém postu. Nevyniká výškou hráčů, ale je nesmírně rychlý a tvrdý. Do
utkání jsme vstoupili dobře a po zásluze jsme také vedli. Z levé strany se po rychlém náběhu za obranu a individuální technice
výborně trefil na zadní tyč D. Wiedermann. Dub však nepolevil v aktivitě a začala se projevovat únava našich hráčů, kteří měli v
nohách zápas mužů v Babicích. Do poločasu tam našemu gólmanovi padli zase 4 branky. Přestávka byla věnována hlavně regeneraci
a odpočinku, což se pak hned projevilo snížením na 4 : 3. Pak už zase zaúřadovala únava, ještě jsme se vzchopili na 7 : 5, ale na
vyrovnání jsme neměli. Po otevření obrany jsme ještě 2x inkasovali, což už je celkem nepodstatné. Dát 5 branek venku a nemít žádné
body je sice smůla, ale tak už to v mládežnických soutěžích chodí. Branky mají tentokrát na svědomí: Dopita 2x, D. Wiedermann,
Klein, Vozatár. První prohra na jaře venku je tentokrát zasloužená, domácí chtěli víc.
Šternberk x Šumvald = 3 : 5 (1 : 3)
Utkání se předehrávalo netradičně ve středu 8.5.2019, a to místo 1.6.2019. Ve sváteční atmosféře jsme na hlavní hrací ploše ve
Šternberku předvedli pohledný kolektivní výkon s převahou po celých 90 minut. Do hry se opět zapojili výborní žáci (Janoš,
Bartoněk, Petřík J.) a jejich výkony jsou velkým příslibem do budoucnosti. O branky se podělili Klein 2x, Petřík V., Ryšavý, Janoš
Šumvald x Hněvotín = 1 : 4 (1 : 2)
Hosté jsou naším neoblíbeným soupeřem, již od žáků jsme s nimi moc zápasů nevyhráli. Ale každý zápas je jiný, proto jsme je chtěli
překvapit jako Loštice disciplinovaným výkonem. Zatímco my jsme svoje první šance hlavně po standardkách neproměnili,
Hněvotín naše chyby nekompromisně trestal. Před přestávkou ještě snížil po hezké individuální akci Klein, ale ve druhé půli jsme
svoje šance nedokázali přetavit v branku. Po otevření hry a našich chybách zvítězili hosté po zásluze. Proto jsou také na druhém
místě tabulky.
Brodek u Přerova x Šumvald = 4 : 5 (3 : 2)
Příjemný velký areál, velké, rovné, pokropené a skvěle připravené hřiště. Ideální podmínky pro fotbalovou bitvu. Sice jsme se rychle
dostali do vedení, ale vlastními chybami v obraně jsme 3x inkasovali. Poločas nakonec skončil jen o branku pro domácí, ale nic
nebylo ztraceno. Druhá půle začala klasicky naší chybou a zase to bylo o 2 góly. Teprve pak se dostavil potřebný budíček a silou vůle
jsme přetlačili nešťastné domácí. Vítězný zásah zasadil elegantně 8 minut před koncem na jaře střelecky neskutečně aktivní Martin
Klein. Přehled střelců zápasu – Klein 2x, Petřík V., Dopita, Heralt.
5. 5.
8. 5.
11.5.
18.5.
25.5.

Dub n. M. - Šumvald
Šternberk - Šumvald
Šumvald- Hněvotín
Brodek u Př. - Šumvald
Šumvald- Bohuňovice

9:5
3:5
1:4
4:5
0:5

(Dopita 2, D. Wiedermann, M. Klein, J. Vozatár)
(M. Klein 2, V. Petřík, V. Ryšavý, P. Janoš)-předehrávka 1.6.
(M. Klein)
(M.Klein 2, V.Petřík, R.Dopita,M.Heralt)

S t a r š í ž á c i: Po skvělém výkonu i výsledku v Troubelicích jsme zajížděli do Nákla k přímému souboji o 2. místo v okrese
Olomouc. V úvodu jsme měli dvě velké šance, bohužel bez brankového efektu. Naše chyby pak domácí potrestali a zkušeně si
pohlídali důležité vítězství. Do utkání s Grygovem jsme vlétli jako uragán a již ve 12´ zkompletoval hatrick P. Janoš. I když hosté
snížili, výhru jsme si pohlídali. Naopak z Horky jsme odjížděli s vysokou výhrou, vše za domácí zařídil jediný hráč.
5. 5.
11.5.
19.5.
25.5.

Troubelice
- Šumvald
Šumvald- Náklo/Příkazy 1:2
Šumvald- Grygov
5:3
Horka/Chomoutov – Šumvald

1:5
(F. Bartoněk, J. Gábor, Sýkora, Ošlejšek, Jánoš)
(Ošlejšek)
(P.Janoš 2, J.Gábor, J.Petřík)
5:1
(J.Gábor)
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B e n j a m í n c i ST:
V krajské soutěži si držíme výbornou úroveň a získáváme body i s renomovanými soupeři. Do ukončení soutěže zbývá odehrát
poslední turnaj – 2. 6. na domácím hřišti.
4. 5. v Černovíře: Šu – Kojetín 5:1, Šu – Černovír 3:2, Šu – Zábřeh 11:1
Střelci: V. Kasal 10, M. Šléška 3, S. Wiedermann 1, A. Libánková 1, Š. Jílek 3, S. Axmann 1
11. 5. ve Šternberku: Šu – Nové Sady 6:1, Šu – Černovír 5:2, Šu – Šternberk 5:1
Střelci: Š. Jílek 9, S. Wiedermann 2, M. Šléška 2, V. Kasal 2, J. Richter 1
19.5. v Šumvaldě: Šu – Přerov 3:4, Šu – Olšany u Prost. 4:6, Šu – Kojetín 7:2
Střelci: M. Šléška
26.5. – VOLNO
29.5. v Medlově: Šu – Medlov 1:4, Šu – Uničov 2:5, Šu – Šternberk 3:0
Střelci: M. Šléška 3, Š. Jílek 2, V. Kasal 1
B e n j a m í n c i ML:
4. 5. v Dlouhé Loučce: Šu – Šternberk 3:12, Šu – Bohuňovice 2:5, Šu – Dl. Loučka 2:11
Střelci: O. Vlček 5, P. Seidl 2
19.5. v Bohuňovicích: Šu – Velká Bystřice 1:7, Šu – Bohuňovice 3:16, Šu – Pňovice 1:6
Střelci: Lukáš Malina 5
26.5. v Mladči: Šu – Mladeč 7:3, Šu – Bohuňovice 1:8, Šu – Velká Bystřice 4:11
Střelci: Ondra Vlček 10, Štěpán Urban 2

Fotbalový turnaj starších benjamínků

(zapsal Mgr. L. Vyhnálek)

SK Šumvald a Umělci z umělky vás zvou na další ročník fotbalového turnaje starších benjamínků, který pořádají, za podpory obce
Šumvald, na hřišti v Šumvaldě v sobotu 22.6.2019. Slavnostní zahájení v 9:00 hodin
.

Seznam přihlášených týmů:
1. SK Šumvald
2. SK Uničov 2009 modrá
3. FK Libina
4. FK Slavonín
5. TJ Sokol Sudkov

6. TJ Sokol Nový Malín
7. SK Uničov 2009 bílá
8. SK Chválkovice
9. Tatran Litovel
10. FK Hlubočky

Běžecký závod na Křížový vrch - výsledky

V neděli 26.5.2019 se v Břevenci uskutečnil 4. ročník běžeckého závodu Křižák. Za krásného slunečního dne se postavilo na start 7
km tratě 51 běžců a dalších 17 běžců vyběhlo na extrémní 16 km trať. V cíli na Křížovém vrchu se vyhlašovali nejlepší běžci,
opékaly špekáčky a vládla pohodová atmosféra nedělního slunečního poledne. Všem děkujeme za účast.
Nejlepší běžci na 7 km trati
Nejlepší běžci na trase 16 km
Kategorie muži do 40 let:
Kategorie muži nad 40 let:
Kategorie muži do 40 let:
1. Martin Borák - Libina
1. Martin Šenk - Uničov (VOSA Šumvald)
1. Michal Richtr - Lanškroun
2. Robert Němeček - Střeň
2. Richard Horák - Uničov
2. Lukáš Fiala - Uničov
3. Karel Bránka - Olomouc
3. Karel Gabriel - Troubelice
3. Ondřej Studnička - Libina
Kategorie ženy do 40 let:
Kategorie ženy nad 40 let:
Kategorie muži nad 40 let:
1. Kristýna Kamlerová - Újezd u Un. 1. Irena Ambrožová - Rýmařov
1. Ondřej Horák - Šternberk
2. Michaela Hejná - Šumvald
2. Eva Jirásková - Lanškroun
2. František Čmakal - Bludov
3. Dana Kastnerová - Rýmařov
3. Pavla Ungrová - Uničov
3. Martin Valigura - Nová Hradečná

ŠUTR 2019 - triatlonový závod pro širokou veřejnost

V sobotu 8.6.2019 se uskuteční další ročník triatlonu ŠUTR na fotbalovém hřišti SK Šumvald. Na trasách 300 m plavání, 22 km kolo
(18 km ženy) a 5 km běh se utkají amaterští sportovci z okolí. Start závodu (plavání) je na hrázi rybníka v Mostkově, cyklistická část
vede z Mostkova, přes Dolní Libinu, Břevenec a Plinkout do Šumvaldu a běžecká část vede přes naši obec Šumvald. Předem
děkujeme za případnou diváckou podporu, kterou si každoročně závodníci velmi chválí.
Hlavní triatlonový závod je určený pro jednotlivce a nebo tříčlenné štafety všech věkových kategorií.
Dětský závod je určený pro děti od 4 do 12 let.
Harmonogram:
9:30 hod. start dětského překážkového závodu Kamínek
12:00 hod. vyhlášení výsledků dětského závodu Kamínek
14:00 hod. start hlavního triatlonového závodu na přehradě rybníku v Mostkově.
17:00 hod. vyhlášení výsledků hlavního závodu na fotbalovém hřišti.
Těšíme se na viděnou na této sportovní události se všemi účastníky či diváky.
(Jakub Berka, VOSA Šumvald)
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