červenec/srpen 2019

INFORMACE Z ÚŘADU

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 19.6.2019

ZO schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne 19.6.2019.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jiří Kyselý, Ing. Martin Solovský; ověřovatele zápisu ve
složení: Eva Axmanová, MUDr. Vladimír Nikl a zapisovatele zápisu Mgr. Evu Richterovou.
ZO schvaluje správnost zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje účetní závěrku Obce Šumvald za rok 2018.
ZO schvaluje Závěrečný účet Obce Šumvald za rok 2018 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Šumvald za rok 2018 bez výhrad.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení automobilu jednotky sboru dobrovolných hasičů Šumvald, uzavřenou
mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/4a, Olomouc - Hodolany, PSČ 779 00, IČO: 60609460 a Obcí Šumvald a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na rekonstrukci kulturního domu v Šumvaldě, uzavřenou mezi Olomouckým krajem,
Jeremenkova 1191/4a, Olomouc - Hodolany, PSČ 779 00, IČO: 60609460 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na rekonstrukci víceúčelového hřiště v Šumvaldě, uzavřenou mezi Olomouckým
krajem, Jeremenkova 1191/4a, Olomouc - Hodolany, PSČ 779 00, IČO: 60609460 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky "Vodovod Šumvald a Břevenec", uzavřenou mezi Obcí Šumvald a
společností ARCO-MOBIKO-ŠUMVALD (společník 1: ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, Brno, PSČ 619 00, IČO
00219169; společník 2: MOBIKO plus, a.s., Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 267 88
675) a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí poradenské služby, uzavřenou mezi Obcí Šumvald a Ing. Ludvíkem Pavlíčkem, Nový
Hrozenkov 822, PSČ 756 04, IČO 67683070 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8015253/VB/001, uzavřenou mezi Obcí Šumvald a
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, zastoupená na základě písemně udělené
plné moci společností EMONTAS s.r.o., Jiráskova 1273/7A, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 25883551 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
ZO souhlasí s pořízením změny č. 8 územního plánu obce zkráceným způsobem za podmínky úplné úhrady nákladů na pořízení
změny navrhovateli. Předmětem změny územního plánu obce bude:
• zařazení pozemku parc. č. 516/1 v kat. území Břevenec do ploch a objektů obytných,
• převedení nemovitosti č.p. 37 v kat. území Břevenec z občanského vybavení do ploch a objektů obytných.
ZO pověřuje pro spolupráci s úřadem územního plánování starostu obce.
ZO schvaluje Oznámení o záměru pronájmu bytu č. 2 v domě č.p. 199 a bytu č. 1 v domě č.p. 222, oba v obci Šumvald a byt č. 1
v Břevenci v domě č.p. 96.

Svatební obřady u nás

Tituly několika českých „pamětnických“ filmů, Dívka v modrém, Alena, Prstýnek, Letní romance, Život je krásný, Šťastnou cestu…
nám přišly na mysl několikrát v červnu, v parčíku našeho obecního úřadu.
Ptáte se kdy a proč? Náš parčík, z něhož je nádherný pohled na dominantu Šumvaldu – kostel sv. Mikuláše, se totiž stal místem
svatebních obřadů nejprve snoubenců Martiny a Jana, o několik dní později také snoubenců Aleny a Miroslava. Před starostou obce
Ing. Josefem Šenkem, v přítomnosti předků i potomků, svědků a nejbližších přátel, složily oba páry snoubenců manželský slib. A pak
už se věž našeho kostela stala němým svědkem a patronem jejich prvních manželských políbení.
Novomanželům Ševčíkovým a Švajdovým ještě jedenkrát blahopřejeme, přejeme splnění všech snů a přání a připíjíme na spokojený
společný život.
A náš vzkaz dosud váhajícím snoubencům?
Také název jednoho z pamětnických filmů - Příklady táhnou ☺
(Karla Bartoňková, matrikářka)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V červenci a srpnu 2019 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Štencl Vladislav, č. 50
Bartoňková Libuše, č. 261
Kobzová Irena, č. 297
Másler František, č. 324
Bartoňková Filoména, č. 205
Plháková Renata, č. 3
Niklová Zdenka, č. 378
Zatloukalová Bohumila, č. 32
Havelková Hana, č. 331
Bartoněk Jan, č. 236

19. 7.
31. 7.
28. 7.
27. 7.
28. 7.
31. 7.
12. 7.
16. 7.
25. 7.
28. 7.

86 roků
83 roků
83 roků
82 roků
81 roků
76 roků
71 roků
71 roků
70 roků
65 roků

Ruprechtová Emilie, č. 169
Vyroubal František, č. 202
Grusová Naděžda, č. 26
Pazdera Petr, č. 309
Šenková Eva, č. 73
Špičková Bohumila, č. 209
Bahounková Milena, č. 171
Másler Jan, č. 405
Smrčková Alena, č. 402
Plšková Alena, č. 254

4. 7.
25. 7.
7. 7.
29. 7.
31. 7.
24. 7.
12. 7.
9. 7.
15. 7.
4. 7.

65 roků
65 roků
63 roků
62 roků
61 roků
60 roků
55 roků
54 roků
54 roků
53 roků

Smékalová Jarmila, č. 312
Kouřilová Milada, č. 196
Machala Jan, č. 298
Viktorinová Eliška, č. 317
Bartoněk Jaroslav, č. 341
Riedlová Libuše, č. 131
Smrčková Marie, č. 21
Čurdová Žofie, č. 310
Gregora Jiří, č. 5
Smrček Milan, č. 295

9. 8.
5. 8.
13. 8.
6. 8.
1. 8.
10. 8.
18. 8.
8. 8.
11. 8.
2. 8.

85 roků
82 roků
80 roků
80 roků
79 roků
79 roků
77 roků
75 roků
75 roků
70 roků

Kyselá Ludmila, č. 290
Krestýnová Milada, č. 36
Suchý Josef, č. 299
Ing. Krestýn Jiří, č. 97
Schusser Hugo, č. 121
Jílková Anna, č. 413
Smrček František, č. 402
Housírek Milan, č. 66
Kyselý Dušan, č. 44
Brachtlová Jana, č. 83

2. 8.
5. 8.
9. 8.
31. 8.
31. 8.
22. 8.
25. 8.
25. 8.
29. 8.
12. 8.

69 roků
68 roků
63 roků
61 roků
57 roků
56 roků
56 roků
55 roků
52 roků
51 roků

Břevence:

Říha Jiří, č. 69
Vyroubal Pavel, č. 49
Matějová Milada, č. 41

30. 7. 80 roků
2. 7. 68 roků
16. 7. 66 roků

Vlček Luboš, č. 75
Ryšánková Olga, č. 28
Vyroubalová Zdeňka, č. 49

7. 7. 65 roků
28. 7. 63 roků
11. 7. 52 roků

Nikl Jan, č. 82
Niklová Helena, č. 82
Popelková Věra, č. 44

10. 8. 71 roků
1. 8. 64 roků
14. 8. 63 roků

Petříková Jana, č. 106
Šenk Zbyněk, č. 18

14. 8. 59 roků
31. 8. 59 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje jubilantům do dalších let zdraví, životní pohodu a spokojenost !
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou za účast a květinové dary při posledním rozloučení
s naším milovaným Antonínem Urbáškem ze Šumvaldu.
rodiny Urbáškovy
***************

Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti při posledním rozloučení
s panem Janem Honigem ze Šumvaldu.
zarmoucená rodina

INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Odpadová problematika

Sdělujeme občanům, že jsou na obecním úřadě stále k dispozici tašky na tříděný odpad. Zájemci si je
mohou vyzvednout u pí. Evy Richterové kdykoliv během úřední doby.
V této souvislosti prosíme, abyste věnovali větší pozornost odpadu ve vašich domácnostech a odpady také více třídili. V letošním roce za první pololetí narostlo množství komunálního odpadu oproti minulým
rokům, což je velká škoda. Přistupujte, prosím, k odpadové problematice zodpovědněji, pokud tento trend
bude pokračovat, nepodaří se udržet v příštím roce stávající poplatek za komunální odpad.
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Snížení dopravy přes naši obec

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás informoval o výsledku jednání s Ing. Jiřím Milkem, předsedou představenstva Úsovsko a.s.
o provozu zemědělské techniky v naší obci.
Dlouhodobě se naše obec potýkala se zvýšeným především nočním přejezdem techniky přes obec. Po několika jednáních, kdy velmi
pomohla žádost od občanů, se podařilo vyjednat následující snížení intenzity dopravy. Děkuji všem, kteří se zapojili do jednání a
přesto, že je zemědělství velmi závislé na počasí, tak doufám, že se podaří tyto podmínky dodržovat a že výjimek bude co nejméně.
Josef Šenk

Omlouváme se za zhoršenou kvalitu textu. Chtěli jsme zachovat autentičnost vyjádření společnosti ÚSOVSKO a. s. ,
proto je výše uvedený dopis naskenovaný v originálním vydání. Děkujeme za pochopení.
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Vlivem bleskové intenzivní
dešťové přeháňky v měsíci
červnu došlo k poškození
povrchu
víceúčelového
hřiště nánosem bahna splaveného z pole na Panském
kopci.
Děkujeme všem, kteří se
podíleli na odstranění
škod.

Vodovod Šumvald a Břevenec

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás informoval o aktuálním stavu projektu „Vodovod Šumvald a Břevenec“.
V uplynulých týdnech majitelé pozemků obdrželi situační výkres se zákresem umístění vodovodní přípojky, který je podmínkou pro
vydání hromadného povolení, které v současnosti probíhá na stavebním úřadě v Uničově. Pokud ještě někdo tento souhlas
neodevzdal, prosím učiňte tak co nejdříve, jinak nebude tato přípojka povolena.
Od března do června proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, při kterém jsme se museli vypořádat i s jednou námitkou. Po
lhůtě na odvolání došlo ke schválení smlouvy o dílo, kdy ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala Společnost ARKO – MOBIKO
– ŠUMVALD (jedná se o sdružení dvou firem: ARKO TECHNOLOGY, a. s. a MOBIKO plus, a. s.). Celková nabídková cena je 120
394 939,50 Kč vč. DPH.
Dalším velmi důležitým krokem před zahájením výstavby je kontrola tohoto výběrového řízení, která nyní probíhá na státním fondu
životního prostředí. Pokud tato kontrola dobře dopadne, mělo by dojít k předání staveniště v pondělí 29. července 2019 a v srpnu k
zahájení výstavby. Potom bude také upřesněn průběh samotné výstavby, o kterém budete v Šumvaldských novinách nebo na
stránkách obce informováni. Je plánované i další veřejné projednání.
Pro získání času nás zhotovitel požádal o možnost provádět přípravné práce a proto od pondělí 8. července 2019 bude v naší obci
probíhat pasportizace objektů v souvislosti s veřejnou zakázkou „Vodovod Šumvald a Břevenec“. Jedná se o pořízení
fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací a pozemků sousedících se stavbou, před
zahájením prací. Pasportizaci budou provádět ing. Josef Březina a ing. Anna Sedláčková z firmy Arko Technology, a.s. Je potřeba
zdokumentovat co nejlépe stávající stav nemovitostí dotčených stavbou, proto prosí občany o pochopení, pokud budou detailně fotit
jejich domy, nebo ploty. Na soukromé pozemky samozřejmě nebudou vstupovat.
Josef Šenk

KULTURA, AKCE
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
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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
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20. července 2019 by se dožil 100 let Páter ROMUALD FILIP.
Romuald Filip se narodil 19. 7. 1919 v rolnické rodině v Šumvaldě. Studoval gymnázium, kněžská studia
zakončil vysvěcením 25. 3. 1944 ve Vratislavi. Působil v Uničově v letech 1944-1948, poté sloužil v Palkovicích
a Metylovicích. Zemřel 19. 9. 1967 ve věku 48 let, pochován je v rodinném hrobě v Šumvaldě.
K této příležitosti Vás zveme na SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBU v sobotu 20. července 2019 v 10:00 hodin
v chrámu Svatého Mikuláše v Šumvaldě.

Pozvánka do letního kina
Sportovní klub Šumvald zve všechny fanoušky dobrého
filmu do letního kina na skvělou českou komedii "Ženy
v běhu". Promítání se koná v sobotu 3.8.2019 od 21:00
hodin na hřišti v Šumvaldě.
Vstupné 80,- Kč. Občerstvení zajištěno.

Kulturní komise obce pořádá cyklus přednášek o
zdraví, výživě, prevenci civilizačních chorob a
životním stylu. Lektory seminářů budou členové
Klubu zdraví Uničov. Termíny akcí: 9., 23. září a
7. října 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu
vždy v 18:00 hodin. Vstupné 30,- Kč.

Kurz společenských tanců

Kulturní komise obce Šumvald si Vás dovoluje pozvat na lekce základů společenských tanců pod vedením
tanečního mistra p. Stránského a jeho taneční partnerky. Cena kurzu je 1.000,- Kč za pár a zahrnuje 6 lekcí
+ 1 prodlouženou taneční hodinu. Plánované lekce budou probíhat pravidelně ve čtvrtky od 19:30 do
21:00 hodin v sále Blahákova hostince (den i hodinu lze po vzájemné dohodě po první lekci upravit).
Začínáme ve čtvrtek 17.10.2019 v 19:30 hodin. Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se prosím
prostřednictvím e-mailu na adrese: ivetakokoskova@seznam.cz nejpozději do 15. září 2019.

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Atleti první v Uničově!!!

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Ve středu 15. 5. 2019 se konala v Uničově soutěž v atletickém víceboji pro žáky II. stupně. Zúčastnilo se jí 7 škol z uničovského
regionu (ZŠ U Stadionu, ZŠ Pionýrů, ZŠ Dl. Loučka, ZŠ Medlov, ZŠ Haškova, ZŠ Šumvald a ZŠ Újezd). Družstva chlapců a dívek
soutěžila v disciplínách: běh 60m, skok daleký, hod granátem (chlapci) nebo míčkem (dívky a mladší chlapci) a běh 1500m (chlapci)
nebo 1000m (dívky). Všichni podali skvělý výkon a v celkovém hodnocení škol jsme obsadili 1. místo. Dominovala především
děvčata. Například ve starší kategorii obsadila Barča, Kristýna a Markétka všechna tři medailová místa v jednotlivcích.
Výsledky družstev
Výsledky jednotlivců

Celkové pořadí škol:
1. ZŠ Šumvald (2738 b.), 2. ZŠ U Stadionu (2718 b.), 3. ZŠ Pionýrů (2604 b.), 4.
ZŠ Medlov (2406 b.), 5. ZŠ Haškova (2397 b.), 6. ZŠ DL. Loučka (2244 b.), 7. ZŠ
Újezd (1031 b. – škola neměla zastoupení ve všech kategoriích)

Atletický trojboj 3. - 5. ročník

(Mgr. Eva Navrátilová)

V pátek 17. 5. 2019 si žáci ze 4. a 5. třídy jeli ověřit své sportovní výkony do Uničova. Závodili v běhu na 50 m, házeli kriketovým
míčkem a skákali do dálky. Družstvo čtvrťáků, Štěpán Jílek, Sebastián Axman, Josef Gerhát, Lucie Churavá, Adéla Krestýnová a
Matylda Kaňáková, obsadilo 5. místo.
Za 5. třídu soutěžili Alexandr Wiedermann, Miroslav Šléška, Vojtěch Kasal, Karolína Mendlíková, Adriana Jakešová, Ema
Krestýnová a získali bramborovou medaili - 4. místo. Všem dětem děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy a přejeme hodně
úspěchů v dalších soutěžích.
Všem žákům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
(J. Krestýnová)

5

Šumvaldské noviny - červenec/srpen 2019

Tělovýchovná akademie 2019

V sobotu 1. června 2019 se na stadionu v Šumvaldě konala
tradiční Tělovýchovná akademie mateřské a základní školy.
Hned po slavnostním nástupu na plochu nastala dojemná chvíle
loučení. Pan ředitel Ladislav Vyhnálek odchází do důchodu.
Předsedkyně SRPŠ, paní Michaela Hejná, pronesla k panu
řediteli krásnou řeč a jako dárek od nich obdržel poukaz na
wellness pobyt. Poté se oficiálně s veřejností rozloučil i pan
ředitel. Aby toho loučení nebylo málo, ve své funkci končí i
předsedkyně SRPŠ, paní Michaela Hejná. Novou předsedkyní
SRPŠ byla představena paní Olga Havelková. Panu řediteli
přejeme hlavně spoustu zdraví, pohody a málo starostí, těch měl
ve škole víc než dost. Paní Hejné děkujeme za výbornou
spolupráci a přejeme hodně pohody s rodinou.
Na úvod se jako každý rok představovali budoucí prvňáčci a
vycházející žáci z deváté třídy. Po nich byli vyhlášeni dva
nejlepší žáci. Letos se nejlepším žákem školy stala Tereza
Maitnerová a nejlepším sportovcem Barbora Wiedermannová
Vystoupení žáků zahájily jako vždy nejmladší děti z mateřské
školy, kteří se nám představili jako zahradníci. Děti ze třídy
broučků nám ukázaly, že se strašidel nebojí a předškoláčci nás
zavedli do pohádkové zahrady, ve které krásná princezna
potkala svého prince.
Prvňáci a druháci se nám představili v rytmické skladbě se
židličkami, třeťáci předvedli vojenské cvičení. Trošku ochlazení
přineslo vystoupení čtvrťáků, neboť na stadion dorazil Mrazík a
postavičky ze stejnojmenné pohádky a s páťáky jsme se přenesli
do podmořského světa.
Děti ze školní družiny nám ukázaly, že za láskou nemusíte
chodit až na kraj světa, české dívky jsou přece nejkrásnější na
světě. Dívky ze 6. a 7. třídy se převtělily do francouzských
mimů a pozadu rozhodně nezůstali jejich spolužáci, kteří měli
nádherné taneční vystoupení na písně legendární skupiny Abba.
Dívky z 8. a 9. třídy se staly Barbie a nechyběl ani Ken.
Taneční kroužky měly 3 vystoupení – nejmladší dívky byly
baletky a vystupovali s nimi 3 rockeři, starší dívky měly 2
originální vystoupení se zajímavými prvky.
Všem učitelům patří velké poděkování za nácvik vystoupení a
výrobu zajímavých kulis.
Na závěr Tělovýchovné akademie se konala skokanská soutěž o

Šumvaldské srdce. Poprvé se jí zúčastnili i žáci 7. třídy a
rozhodně nezůstali za staršími spolužáky pozadu. Letos
skokanskou soutěž vyhrál Patrik Reichert výkonem 153 cm, na
druhém místě se umístil Luděk Zatloukal výkonem 149 cm a na
třetím Jan Petřík, který zdolal výšku 145 cm. Všem
zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme.
Velikánský dík patří spolupořadatelům celé akce – Spolku
rodičů a přátel školy, který zabezpečil hladký průběh akce,
odměny, občerstvení pro děti a dárkové předměty vycházejícím
žákům.
Tak za rok zase nashledanou!!!
(Mgr. Karla Luňáčková)

Zdraví vás všechny dětičky 9. tř. z cykloturistického výletu!

Ptáte se, jak se nám dařilo? Jednoduše, velice báječně! Zážitků plná kupa, co vám budeme povídat.
Jelikož to byl náš poslední výlet, užili jsme si ho opravdu naplno!
Začalo to velice krásně! První den jsme stále měli úsměvy na
rtech, taková ta „pohodička " zakončená skvělou koupačkou v
pískovně „Poděbrady“.
Další dny to bylo už trošičku náročnější, přece jen svítilo celý
týden slunce a trasa z Olomouce do Zábřehu byla dost dlouhá.
Troufám si říci, že stejně nejlepší byly ty naše večery. Nocování
v tělocvičnách má své kouzlo. Taková hromadná romantika s
doprovodem kytary našeho pana ředitele.
Další novou "srandou" pro nás všechny byly rafty. Musím ale
říci, že se nikdo, ale opravdu nikdo nepřevrátil! Prostě šikulky
vždy a všude. A náš cyklovýlet byl pomalu pryč. Je zvláštní, jak
rychle to uběhlo. Jako úplná tečka byl výlet na Rešovské
vodopády. O té cestě by se dalo říci, že to byla bahenní koupel.
Náš cyklák je pro nás střípkem malé, ale zároveň velké
vzpomínky za tu dobu, co jsme jako třída pohromadě!
Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, hlavně naší Paní učitelce Kájince, která s námi přežila vše ve zdraví.
Ještě jednou děkuji všem zúčastněným. Aneta Seidlová
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Ohlédnutí za Dětským pohádkovým dnem

V neděli 16.6.2019 se zraky desítek pořadatelů i účinkujících prosebně obracely k obloze, aby odvrátily bouřku, která nás zastihla v
tu nejméně vhodnou dobu, a to těsně před začátkem Dětské pohádkové cesty. Tu pro rodiče a děti opět připravili rodiče z mateřského
centra Delfínek v Šumvaldě a jejich příznivci. Bouřka se naštěstí přehnala a i přes to, že to ze začátku vypadalo, že se vše chystalo
zbytečně, tak si pohádkovou cestu užilo 81 dětí!
Na trase vedoucí od stadionu čekalo na děti 9 pohádkových stanovišť se zajímavými úkoly a krásnými maskami a kulisami.
Tentokrát to byli Bořek stavitel, Hasič Sam, Včelka Mája a Vilík, čerti, vodník, šmoulové, indiáni, čarodějnice a piráti. Na konci
trasy se děti mohly svézt na ponících. Po zvládnutí cesty i úkolů čekala na děti odměna ve formě perníkové medaile, kterou jim
spolu s diplomem předala Červená Karkulka a myslivec. Poté si děti mohly zdarma zaskákat na skákacím hradu, který měl velký
úspěch, nechat se krásně namalovat od manželů Navrátilových nebo využít výborné občerstvení, které připravil p. Michal Jirák.
Nelze vyjmenovat všechny, kterým bych chtěla poděkovat. Obrovský dík patří všem maminkám z mateřského centra, které se
zapojily do příprav. Také všem, kteří neváhali a vzali na sebe podobu masky. Věřím, že odměnou za jejich práci byly rozzářené oči
všech dětí a také pochvala od mnoha rodičů za skvěle strávené odpoledne. Nemůžu ale vynechat konkrétní poděkování….
Paní Lence Jořenkové, která nám zdarma upekla a nazdobila 150 medailí a 150 perníčků jako odměnu na stanoviště čarodějnic.
Hasičům Martinu Čamkovi a Monice a Kačce Gállovým, kteří se svého pohádkového stanoviště ujali i přesto, že předchozí 2 dny
strávili s dětmi na soustředění.
Panu Štopplovi, který přijel s poníky z Dolní Sukolomi i přes nepřízeň počasí.
Panu Michalu Jirákovi, který nám věnoval veškeré občerstvení pro pořadatele zdarma včetně výborného jídla pro všechny účinkující.
Panu Šenkovi, který každý rok ochotně a zdarma dokresluje atmosféru hudbou.
Honzovi Chlebníčkovi, který nám z celé akce udělal krásnou vzpomínku ve formě fotek.
A dalším čtyřiceti účinkujícím a pořadatelům…
Ještě jednou děkuji všem, kteří byli ochotni se do akce zapojit. Protože každý, kdo se snaží o organizaci takto náročné akce ví, že bez
ochotných lidí to nejde. A já si vážím toho, že takoví lidé mezi námi ještě stále jsou.
(za Centrum pro rodiče s dětmi Delfínek Ivana Kasalová)

Centrum pro rodiče s dětmi Delfínek, z.s.
oznamuje všem rodičům, že provoz centra
bude z důvodu rekonstrukce kotelny
přerušen od 1.7.2019 do 31.7.2019. Po
uvedení do provozu Vás budeme o
otevírací době informovat prostřednictvím
obecního rozhlasu. Děkujeme za
pochopení.

NĚCO Z HISTORIE ...

Zapadlí hrdinové, co se postavili k odporu

V pokračování „Bojovníků za svobodu“ pocházejících ze Šumvaldu začnu už jednou zmiňovanou
postavou, Antonínem Šenkem z č. p. 168 (v podruží). Co už víme, uprchl z nucených prací v Německu
domů. Za takový útěk hrozil trest umístění v pracovně-výchovném táboře, kde dozor vykonávalo
gestapo. V těchto táborech byly záměrně tvrdší podmínky než v koncentračních, hlídaných příslušníky
SS. Antonín Šenk se skrýval u přítele Stanislava Bartla na č. p. 120.
Tam se ale možného prozrazení Antonín moc neobával, když chodíval volně po vesnici, i po okolí (viz.
zápisky pana Kouřila). Na začátku roku 1944 se vydává po domluvě s dalším odbojářem ze Šumvaldu,
Jaroslavem Konečným z č. p. 106, který je vedoucí spojkou pro přechody, přes Rakousko do Jugoslávie,
na pomoc partyzánům. Skupina, ke které se Antonín přidává, nedbá ale vůbec přesného plánu a
vystoupí z vlaku už o stanici blíž „k frontě“, než je dopředu ujednáno. V okolí bojují mezi sebou
speciální jednotky Waffen SS s Titovými partyzány. Snad to udělali pro bližší cíl? Nebo k menší
možnosti prozrazení. Nic z toho ale nepomohlo. Hned jsou všichni pochytáni a převezeni na Moravu, na
nechvalně známé Kounicovy koleje a Špilberk, kde hrozné bití málokdo z nich vydrží. Antonín tady po
několikadenním výslechu a nelidském mučení prozrazuje ostatní členy skupiny. Gestapo ihned rozjíždí
rozsáhlou akci zatýkání. Utéci se podaří se štěstím jenom Bořivoji Kyselému a Josefu Hejnému (jeho
příběh byl psán v minulém čísle).
Antonín Šenk se z vězení nakonec vrátil. Po válce se ožení s dívkou německého původu, ale dlouho si štěstí neužívá. Brzy umírá na
zdravotní problémy, které utrpěl za nedobrovolného pobytu ve vězení.
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Kryl Josef, narozen 1920 na č. p. 168, povoláním zahradník.
Byl zatčen 20. 6. 1944 po prozrazení v jisté spojitosti s mučeným Antonínem Šenkem. Do konce roku 1944
je vězněn a vyslýchán v Šumperku. Tady přichází o několik zubů. Dalším zastavením je pro něho věznice
ve Vratislavi a ukončuje svoji bolestnou pouť ve věznici v Drážďanech. Zde s ostatními vězni obývají
starou kruhovou cihelnu, která je později ochrání při velikém bombardování města 13. 2. 1945 spojenci. Po
náletu se připojuje k uprchlíkům a utíká z města pryč. Až před městem Pirna (starší český název Perno),
jsou uprchlíci pochytáni a vráceni zpět do Drážďan. V Pirnu se pro zajímavost nacházel např. ústav pro
choromyslné, zámek Sonnenstein, který se stal místem likvidace tělesně i mentálně postižených a starých
lidí. Bylo zde zplynováno na 15 tisíc obětí.
V Drážďanech musí pomáhat v odklízení trosek a v pohřbívání mrtvých ve zcela zničeném městě.
Domů se Josef Kryl navrací pěšky a vlakem 16. května roku 1945. Později se přestěhovává do sousedního a
vysídleného Nemrlova u Oskavy, kde provozuje zahradnictví.
(zpracoval Lukáš Kyselý)

SPORT

Memoriál Jindřicha Popelky a Rostislava Smékala - závody v požárním útoku

SDH Šumvald Vás zve na závody v požárním útoku zařazené do BIOMAC HANÁCKÁ EXTRALIGA 2019.
Memoriál Jindřicha Popelky a Rostislava Smékala se uskuteční v sobotu 20. července 2019 v 11:00 hodin v
areálu SDH Šumvald.

ŠUTR 2019

V sobotu 8.6.2019 se konal v naší obci další ročník triatlonu ŠUTR a dětského závodu Kamínek. Kamínku se zúčastnilo přes 50 dětí,
které překonávaly překážkovou dráhu a vytvořily příjemnou sportovní atmosféru před hlavním závodem.
V 15:00 hod. odstartoval náš starosta, na hrázi rybníka v Mostkově, hlavní závod, kde účastníci museli nejdříve uplavat 300 m, pak se
vydali na 22 km dlouhou jízdu na kole a závěrečný 5.km běh přes naši obec. V cíli na fotbalovém hřišti se posléze vyhlašovaly
výsledky, probíhalo společné focení a panovala radostná atmosféra z překonání našeho závodu a vstřebávání pocitů.
Kompletní výsledky naleznete na stránkách www.czechsporttiming.cz
Kategorie o nejlepšího místního ŠUTRa (šumvaldského triatlonistu) byla velmi vyrovnaná a byl to napínavý boj do poslední chvíle,
který nakonec urval parádním finišem Pavel Vepřík, celkové výsledky zde:
1.
VEPŘÍK, Pavel
1:40:07
6.
RICHTER, Marek
1:46:54
2.
BERKA, Jiří
1:40:20
7.
VEPŘÍK, Patrik
1:51:30
3.
POLC, Jiří
1:40:47
8.
VOGEL, Drahoš
1:53:19
4.
ČÍKA, Jiří
1:42:11
9.
VEPŘÍK, Filip
1:55:15
5.
HEJL, Jiří
1:45:32
10.
PECHER, Jiří
1:59:42
V kategorii místních žen zvítězila po dalším parádním výkonu
1.
GÁLLOVÁ, Monika
1:49:53
V dalším roce chceme kategorii o nejlepší místní závodníky (bydliště Šumvald, Břevenec) rozšířit na klasické vyhlašování 3
nejlepších + nejlepší borec se zapíše na putovní pohár, takže věříme, že o motivaci nebude nouzi a v hojném počtu se sejdeme i v roce
2020.
Ještě jednou děkuji všem za účast a vynikající diváckou podporu, kterou si závodníci velmi chválili.
(Jakub Berka)
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Cestovatelům Hance Bednářové, Vojtovi Gerhátovi, Sylvii Masařové, Renatě Brachtlové a Adamu Koňárkovi přejeme
šťastnou cestu s "Postaršími vozidly" na jejich cestě do Severky Most!
Více info: https://www.facebook.com/Klub-Postarších-Vozidel-Uničov-788099114667527/

Atletické úspěchy našich cvičenců

Opět po roce se 12. května sešli v Olomouci cvičenci ASPV, aby
změřili své síly v regionální soutěži v atletickém čtyřboji. Z
našeho sportovního klubu se akce zúčastnilo 7 dětí. Soutěžily v
běhu na 50 m a 60 m, ve skoku dalekém, hodu a vytrvalostním
běhu.
Náš sportovní klub obhajoval loňské prvenství v soutěži
družstev. Přesto, že se děti velmi snažily, obhajoba se nám
nepodařila, obsadili jsme 2. místo a pohár jsme předali TJ
Olomouc - Město. Možná to ani nebylo samotnými výsledky,
ale spíše tím, že nám na poslední chvíli onemocněly 3 děti, které
by nám jistě vybojovaly další potřebné body.
Za dosažené výsledky je potřeba malé atlety moc pochválit, ve
svých kategoriích obsadili:
1.místo Ondra Vlček a Kačka Gállová,
4. místo Kuba Halata a Alenka Šalamounová ,
5. místo Barunka Vaňková,
6. místo Agátka Šalamounová,
8. místo Maťa Kaňáková.
Do krajského kola do Přerova postoupili Ondra Vlček a Kuba
Halata, bohužel z rodinných důvodů se nemohla zúčastnit
Kačka Gállová.

I zde se kluci neztratili, Ondra vybojoval suverénně 1. místo,
Kuba 3. místo, a oba postoupili do celostátního finále do
Třebíče.
To se konalo 8. června. Oba hoši reprezentovali nejen SK
Šumvald, ale hlavně Olomoucký kraj. Ondra znal atletický
stadion již z loňského roku, kde soutěžil také v kategorii mladší
žáci l. Výborný výsledek ve sprintu na 50 m, ve skoku dalekém,
hodu míčkem, korunovaný rychlým během na 400 m vynesl
Ondru na vynikající 8. místo z celkových 30 atletů ASPV z celé
republiky. Nováček Kuba zažil svůj premiérový start v
republikovém finále a v kategorii mladší žáci ll. Vybojoval 21.
místo.
Oba se zasloužili o to, že se Olomoucký kraj umístil na 10.
místě.
Všem malým sportovcům gratuluji a děkuji za vzornou
reprezentaci a výborné výsledky na všech stupních atletické
soutěže.
Rovněž děkuji Monice Gállové za celoroční práci s dětmi ve
sportovním klubu, rodičům Halatovým a Vlčkovým za pomoc
při dopravě dětí na soutěže a sportovní a psychickou podporu
při samotných soutěžích.
(za ASPV při SK Šumvald Zdeňka Solovská)

Fotbalový turnaj "O pohár starosty obce"

Sportovní klub Šumvald zve všechny fotbalové fanoušky na tradiční turnaj "O pohár starosty obce Šumvald",
tentokrát za účasti týmů: SK Šumvald, SK Šumvald - bývalí hráči, TJ Sokol Dlouhá Loučka, Jiskra Oskava.
Turnaj se koná v sobotu 27.7.2019, začátek prvního utkání ve 12:30 hodin. Vstupné 30,- Kč, vstupenky slosovatelné, první cena sud piva. Občerstvení zajištěno.

FOTBALOVÝ TURNAJ přípravek ročník 2008 a mladší - ŠUMVALD

V sobotu 22.6.2019 se v areálu SK Šumvald konal tradiční (již 9. ročník) turnaje benjamínků. Turnaje se v letošním roce zúčastnily
týmy: SK Šumvald, SK Chválkovice, SK Uničov 2009 modrá, SK Uničov 2009 bílá, FK Hlubočky, TJ Tatran Litovel, TJ Libina, TJ
Sokol Nový Malín a TJ Sokol Sudkov.
Přihlášené týmy hrály v soutěžním ročníku přípravek 2018/2019 rozdílné oblastní soutěže, což přispělo ke zpestření turnaje a došlo
také ke konfrontaci týmů ze soutěží KFS Olomouc, OFS Olomouc a OFS Šumperk.
Hrálo se systémem každý s každým, na dvou minihřištích zároveň, což zaručovalo rychlý spád a atraktivnost pro diváky. Celkem se
odehrálo 36 zápasů. Od prvních minut jsme pak mohli vidět spoustu krásných fotbalových akcí a nejednu pěknou branku. Těch bylo
nakonec za celý turnaj 340, což bylo průměrně téměř deset na zápas.
Nejlépe si od začátku vedly týmy domácího Šumvaldu a modrých barev Uničova. Právě jejich vzájemné utkání rozhodlo o tom, že
domácí se opět po delší době mohli radovat z celkového vítězství na turnaji.
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Velice vyrovnaný zápas, ve kterém nejtěsnějším rozdílem 2:1 zvítězili Šumvaldští, měl výbornou atmosféru, Šumvaldští na turnaji
ani jednou neokusili hořkost porážky a zaslouženě se stali vítězem celého turnaje.
Po dramatických a vyčerpávajících bojích čekala na hráče odměna v podobě konečného vyhlášení výsledků, ze kterého si všechna
mužstva odnesla krásné ceny. Kromě pohárů, fotbalových míčů a spousty sladkostí si každý hráč odnesl na krku medaili a v ruce
originální čokoládu. Na hráče čekalo i spoustu individuálních ocenění.
VÝSLEDKY TURNAJE BENJAMÍNKŮ 2019
Šumvald - Chválkovice 7:0 / Litovel - Uničov modrá 1:3 / Libina - Nový Malín 2:1 / Hlubočky - Sudkov 1:5 / Šumvald - Nový Malín
4:0 / Litovel - Uničov bílá 1:2 / Libina - Sudkov 3:3 / Hlubočky - Uničov modrá 0:7 / Nový Malín - Chválkovice 4:2 / Hlubočky Uničov bílá 0:7 / Šumvald - Sudkov 2:0 / Libina - Uničov modrá 1:6 / Sudkov - Chválkovice 4:0 / Litovel - Hlubočky 6:0 / Šumvald
- Uničov modrá 2:1 / Uničov bílá - Libina 4:2 / Nový Malín - Sudkov 0:3 / Libina - Litovel 2:4 / Šumvald - Uničov bílá 1:1 /
Chválkovice - Uničov modrá 0:6 / Nový Malín - Uničov modrá 0:1 / Libina - Hlubočky 4:5 / Šumvald - Litovel 2:1 / Chválkovice Uničov bílá 1:5 / Šumvald - Hlubočky 10:0 / Sudkov - Uničov modrá 1:4 / Nový Malín - Uničov bílá 1:3 / Litovel - Chválkovice 3:1
/ Šumvald - Libina 3:2 / Sudkov - Uničov bílá 4:2 / Nový Malín - Litovel 2:3 / Hlubočky - Chválkovice 4:1 / Uničov modrá - Uničov
bílá 1:0 / Chválkovice - Libina 0:4 / Nový Malín - Hlubočky 5:2 / Sudkov - Litovel 1:1
POŘADÍ TURNAJE BENJAMÍNKŮ 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SK Šumvald
Uničov 2009 modrá
Uničov 2009 bílá
Sudkov
Litovel
Libina
Nový Malín
Hlubočky
Chválkovice

Myslím, že turnaj splnil očekávání, spokojeni
byli všichni hráči a hráčky, trenéři, rodiče a
všichni fanoušci mládežnického fotbalu.
Společné foto na závěr udělalo tečku za 9.
ročníkem turnaje.
(za pořadatele Pavel Dostál)

Kopaná SK Šumvald – ukončení sezóny
MUŽI: ZLEPŠENÍ V JARNÍ ČÁSTI A VYDŘENÁ ZÁCHRANA V ZÁVĚRU
Od začátku jarní části jsme měli daný jediný cíl, a to udržení v okresním přeboru. Z počátku se nám moc nedařilo a začalo to
vypadat, že tento plán neuskutečníme. Po solidních výkonech jsme prohráli několik zápasů s dobrými týmy o 1 branku (Horka, Velký
Týnec, Příkazy). „Deka“ na nás spadla po zpackaném zápase v Babicích. Vše doznívalo potupnou porážkou 0:8 na domácím hřišti od
Hodolan.
Zlom a restart nastal v osudném zápase v Drahanovicích. Konečně jsme ukázali sílu našeho mladého týmu, a dokázali vyhrát 3:2. Jak
často citují naší trenéři -“všechno je to v hlavě”- se začalo prokazovat. Od této výhry jsme se výrazně zvedli a nálada v kabině byla
úplně jiná. Všichni jsme věděli, že máme na to, hrát s každým vyrovnané souboje.
Poté si pro výprask 6:0 přijel Újezd, který byl sice značně oslaben, ale na to se nikdo neptá.
Následně nás čekal jeden z nejočekávanějších zápasů sezóny a to ostře sledované derby v Dlouhé Louče. Bylo to derby s velkým D.
Zápas se vším všudy, hodně diváků, góly a šance na obou stranách, vyrovnaná hra. Tento zápas jsme zvládli a vyhráli na penalty a
dodali si ještě větší sebevědomí. To se odrazilo v závěrečných dvou zápasech, kdy jsme nejdříve porazili doma Blatec a potom
Lužice. Dílo bylo dokonáno a záchrana byla více než jistá.
Tímto bych chtěl poděkovat všem klukům, že to nevzdali, a to hlavně z řad dorostenců, protože bez nich bychom to určitě nezvládli.
V základu zcela pravidelně nastupovalo 5-6 dorostenců. Proto věřím, že máme velmi slibný kádr do budoucnosti.
Za celý tým děkuji našim trenérům Mirovi Večeřovi a Jirkovi Kyselému, že na nás nezanevřeli a snažili se z nás dostat to nejlepší i
přes to, že výsledky po většinu sezóny úplně ideální. A hlavně velké díky patří Pavlovi Dostálovi, za podporu a bez kterého by fotbal
v Šumvaldu nejspíš nefungoval tak jak funguje.
Velké díky patří i všem fanouškům, kteří nás jezdili podporovat i přes nepříznivé výkony jak doma tak hlavně i na venkovní zápasy.
Fotbal hrajeme hlavně pro vás. Děkujeme.
Celkově jsme tedy odehráli 26 zápasů s bilancí 9 výher a 17 proher a obsadili jsme 12. místo s 20 body.
Už teď se těším na začátek nové sezóny a myslím si, že máme co ukázat.
Soupiska: Jiří Kratochvíl (8 branek), Zdeněk Šenk (8), Martin Klein (3), Michal Novotný (3), Radek Kuraj (2), David Richter (2),
Petr Čamek (1), Jan Kupka (1), Petr Kyselý (1), Vojta Petřík (1), Lukáš Štencl (1), Tomáš Wiedermann (1), Pavel Kubík (1), Vojta
Vybíhal, Matouš Cigánek, Martin Mucka, Dan Mihailescu, Jaroslav Vozatár, Tomáš Bartoněk, Šimon Bednář, Miroslav Grohar, Josef
Bös, Michal Brada, Kyselý Jiří
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1.6.
Dl. Loučka - Šumvald 2:2 (p6:7)
(J. Kratochvíl, Z. Šenk)
9.6.
Šumvald- Blatec
1:1 (p4:3)
(J. Kratochvíl)
15.6. Šumvald- Lužice
4:3
(Z.Šenk 2, M. Novotný, P. Kubík)
D o r o s t:
První rok dorostu v krajské soutěži
Soupiska: Mihailescu F., Merta – Mihailescu D., Hubáček, Bös, Heralt, Wiedermann T., Binder, Vozatár, Petřík V., Petřík J.,
Wiedermann D., Bednář, Klein, Dopita, Ryšavý, Unger, Janoš, Bartoněk
Celý rok naši kluci postupně sbírali zkušenosti v zápasech s týmy z fotbalových míst – Zábřeh, Šternberk, Brodek u Přerova, Dub nad
Moravou, Olšany, Tovačov, Slavonín, Loštice, Bohuňovice, Hněvotín, Česká Ves. Na rozkoukání nedostali 100 dní hájení jako
politici, ale v ostrých soutěžních utkáních museli hezky od první minuty makat v rychlejším tempu a hlavně bez vynucených chyb,
protože ty se v kraji trestají okamžitě a spolehlivě. Od zkušených borců (Wiedermann T., Bednář, Klein, Vozatár, Bös, Petřík V.) až po
nadějné žáky (Petřík J., Janoš, Bartoněk, Merta) si museli mockrát všichni sáhnout až na dno, aby zápas vyzařoval fotbalovost a
přehled ve hře. V tomto věku je ale celkem normální zaspat na ranní zápas, prohrát s posledním celkem tabulky nebo rozdílem třídy
porazit vítěze soutěže. To všechno se nám během roku podařilo, a proto jsme také o rok zkušenější a chytřejší. V některých zápasech
jsme se museli obejít bez důležitých opor mužstva, protože hráli souběžně s týmem mužů, což hlavně na jaře byla jasná priorita.
Celkem jsme odehráli 22 zápasů, 11 vítězství, 11 proher, 33 bodů, což je slušné 6. místo v tabulce. V posledním zápase jsme v
přímém souboji o 6 pozici porazili doma Slavonín 7 : 1. Potěšující skutečností je fakt, že se postupně do týmu zapracovali celkem 4
žáci, kteří na velkém hřišti nezaostali ani důrazem ani přehledem.
O branky se nejvíce starali Klein (15), Vozatár (14), Dopita (13), Petřík V. (11), Wiedermann D. (6), v zadních řadách čistili prostor
Mihailescu F+D, Hubáček, Bös, Heralt, Wiedermann T., Binder, Unger. V dalším roce se již někteří posunou věkem do mužů, ale po
předvedených výkonech mladších ročníků o budoucnost dorostu strach nemáme.
Současně děkujeme za přízeň a výraznou pomoc s dopravou na zápasy rodičům i prarodičům hráčů a těšíme se na nové zážitky v
novém ročníku s rozrůstající se diváckou obcí!
8. 6. Česká Ves - Šumvald
2:4
(R. Dopita 2, M. Klein, J. Vozatár)
15. 6. Šumvald - Slavonín
7:1
(V.Petřík 2, R. Dopita 2, J.Vozatár 1, D.Wiedermann 1, Binder 1)
Trenéři: Mgr. L. Balcárek, P. Dostál
S t a r š í ž á c i:
Po minulé sezóně nás opustilo několik hráčů, kteří již museli zamířit do dorostu. Na druhou stranu náš tým doplnila početná kolonie
kluků z Libiny, a tak o dostatek hráčského materiálu nebyla nouze. Podzimní část sezóny se vyvíjela nad očekávání, kdy jsme pouze
jednou poznali hořkost porážky a dokázali svou skupinu vyhrát. Tím pádem jsme byli zařazeni do skupiny o 1. – 6. místo a mohli se
tak na jaře poprat o příčky nejvyšší. Po těžkém zimním drilu kluci vstoupili do jarní části mírně rozpačitě remízou 2:2 a následnou
prohrou na penalty v Grygově. Poté však najeli na svou stabilní výkonnost a i když některé utkání prohráli (pouze se soupeři, kteří
byli v tabulce před námi) předváděný výkon byl vždy na slušné úrovni. Tato skutečnost měla za následek, že naši borci, podobně jako
v podzimní části, předčili očekávání. Konečné 3. místo v okrese Olomouc je jistě velkým úspěchem. Tímto bychom chtěli naším
klukům poděkovat. Velké díky patří také rodičům, fanouškům a všem ostatním, kteří se o fotbal v Šumvaldě zajímají a starají.
Trenéři: Z. Bartoněk ml., J. Smékal, J. Gábor
Soupiska:
Merta V. – Očenášek D., Očenášek M., Sekanina V., Krejčí R., Sýkora T., Janoš P., Ošlejšek D., Žáček O., Bartoněk F., Petřík J.,
Gábor J., Hofman M., Kasal D., Fiala V., Koňárek T., Vybíral F.
2.6.
Šumvald - Tršice
4:0
(T. Sýkora 2, F. Bartoněk, R. Krejčí)
9.6.
Šumvald- Troubelice
6:0
(J. Gábor 2, Janoš 2, D. Kasal 1, J. Petřík 1)
11.6. Náklo/Příkazy- Šumvald 8:2
(J. Gábor 2)
B e n j a m í n c i ST: 4. místo v krajské soutěži!!!
Jako nováček jsme se krajské soutěži neztratili a získali vynikající 4. místo. Zúročili jsme zkušenosti z uplynulých sezón, kdy naši
soupeři byli vesměs o kategorii starší. Byla to dobrá škola. Skutečnost, že jsme ve společnosti takových fotbalových míst jako
Uničov, Přerov, Šternberk, Olomouc atd., je skvělá. Velké poděkování hráčům, trenérům a rodičům.
Soupiska: Saša Wiedermann, Vojta Kasal, Jiří Richter, David Hofman, Adéla Libánková, Jakub Halata, Štěpán Jílek, Lukáš Urbášek,
Sebastian Axman, Miroslav Šléška, Adam Javůrek, Adam Kolda, Adam Kolář
Trenéři: P. Petřík, M. Šléška, P. Urbášek
2. 6. v Šumvaldě:
Výsledky: Šu – Uničov 2:9, Šu – Sulko Zábřeh 10:4, Šu – Čechovice 9:3
Střelci: M. Šléška 7, Š. Jílek 9, V. Kasal 2, A. Wiedermann 2, S. Axmann 1
9. 6. v Medlově – FINÁLOVÁ SKUPINA KRAJSKÉ SOUTĚŽE
Výsledky: Šu – Medlov 2:2, Šu – Olšany u Prostějova 2:4, Šu – Uničov 1:3 Střelci: M. Šléška 5
B e n j a m í n c i ML:
Po rozpačitých začátcích a někdy krutých prohrách jsme se nevzdali. Ukázalo se, že poctivá práce, nadšení a chuť se něčemu naučit
vede k cíli. Fotbalové pokroky byly viditelné a na jaře jsme začali sklízet první úspěchy. To je závazek do příští sezóny.
Chtěli bychom poděkovat všem hráčkám, hráčům, rodičům a taky fanouškům za skvělé fotbalové jaro. V pátek 14.6 jsme si na hřišti
udělali menší „závěrečnou“, kde děti hráli fotbal proti rodičům, opékali kabanos a děti od nás dostali něco na přilepšenou. Tu
nejsladší odměnu ale děti dostaly 22.6 na turnaji v Dlouhé Loučce. Skvělé 3. místo a nádherné medaile s diplomem bylo krásným
završením první sezóny.
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Jestli mají i Vaše děti zájem se naučit fotbalové základy, pohybově se rozvíjet a být ve skvělé partě, tak se můžete informovat u M.
Koldy - tel. 606 703 159.
Soupiska: Jakub Javůrek, Šimon Koňárek, Lukáš Malina, Pavel Seidl, Zdeněk Menšík, Jan Schreier, Štěpán Urban, Ondřej Vlček,
Richard Meister, Adam Axman, Alena Šalamounová, Aneta Kokošková
Trenéři: M. Kolda, J. Koňárek, P. Seidl
8. 6. v Pňovicích:
Výsledky: Šu – Velká Bystřice 3:8, Šu –
Pňovice 4:3, Šu – Mladeč 4:0 (branky: Lukáš
Malina 11!!!)
15.6. v Šumvaldě:
Výsledky: Šu – Mladeč 10:4, Šu – Pňovice
5:3, Šu – Bohuňovice 1:11
Branky: O. Vlček 7, L. Malina 4, P. Seidl 2, Š.
Urban 1, J. Javůrek 1, A. Kokošková 1
22.6. Turnaj v Dlouhé Loučce:
Výsledky: Šu – Červenka 6:1, Šu – Dl.
Loučka „žlutí“ 0:10, Šu – Pňovice 1:4, Šu –
Mladeč 5:2, Šu – Dl. Loučka „bílí“ 4:2
Střelci: O. Vlček 8, L. Malina 5, Š. Urban 3
Pořadí: 1. Dl. Loučka „žlutí“, 2. Pňovice, 3.
Šumvald, 4. Dl. Loučka „bílí“, 5. Červenka,
6. Mladeč

(zpracoval Mgr. Ladislav Vyhnálek)

Šumvaldské noviny
Noviny obce Šumvald/Periodický tisk územního samosprávného celku/Vychází 11 čísel do roka/Obec Šumvald, Šumvald č. 17,
PSČ 783 85/číslo "červenec/srpen 2019" vydáno dne 4.7.2019/evidenční číslo MK ČR E 12535/Vydavatel: Obec Šumvald,
783 85 Šumvald 17, IČ 00299537, www.sumvald.cz / e-mail: redakceSN@seznam.cz

12

