září 2019

INFORMACE Z ÚŘADU

Vodovod Šumvald a Břevenec - aktuální informace
Vážení spoluobčané,
navazuji na článek z minulých Šumvaldských novin a s radostí Vám sděluji, že kontrola výběrového řízení
dopadla na státním fondu životního prostředí dobře a tak mohlo dojít k předání staveniště v plánovaném termínu
(pondělí 29. července 2019).
Stavební práce se během srpna pomalu rozběhly a k dnešnímu dni jsou uloženy hlavní řady na Chaloupkách (cca 1,3 km potrubí:
řízenými protlaky) a přivaděč z Panského kopce směrem do Dlouhé Loučky (cca 2,7 km potrubí: pluhováním).
V letošním roce se budou provádět pouze hlavní řady. Zhotovitel předložil následující harmonogram postupu prací:
- během 36. týdne by se měl provádět úsek po malé straně od kulturního domu na dolní konec k Františku Filipovi,
- v 37. týdnu úsek od obchodu na dolním konci po krajské komunikaci směr
na Uničov a od křižovatky na Dlouhou Loučku k fotbalovému hřišti,
- v 38. týdnu úsek od obchodu na dolním konci po krajské komunikaci směr
na Libinu,
- v 39. týdnu úsek od křižovatky na Libinu po krajské komunikaci po
křižovatku na Dlouhou Loučku,
- v 40., 41. a 42. týdnu úsek od křižovatky na Dlouhou Loučku po krajské
komunikaci směr na Břevenec na konec obce,
- v 43. a 44. týdnu úsek z horního konce po malé straně po křižovatku na
Dlouhou Loučku,
- v 45. týdnu ulička u Jánětů a zástavba za humny,
- v 46. týdnu malá strana od Buxbaumů po malé straně k domu Jiřího
Brachtla a krajská komunikace směr Troubelice
- v 47. týdnu dolní humna od Holečků po Karla Šenka a ulička k Rychtě.
V Břevenci se budou provádět hlavní řady pravděpodobně až na jaře.
Vše záleží na vývoji počasí.
,

(pluhování z Panského kopce do Medeč)

Informace k vodovodním přípojkám:
Projektová dokumentace, která hromadně řeší soukromé části vodovodních přípojek je zpracována a byla v květnu tohoto roku
podána s žádostí o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad v Uničově. Vydání územního rozhodnutí očekáváme do konce
letošního roku.
Samostatné projekty soukromé části vodovodních přípojek budou vlastníkům napojovaných nemovitostí předány do konce února
2020 (ještě nejsou odevzdány všechny souhlasy vlastníků dotčených pozemků).
Fyzické provádění vodovodních přípojek (veřejné i soukromé části) a jejich napojování na již položené vodovodní řady nebude
prováděno dříve než ve 2. čtvrtletí roku 2020. Přesný termín vám bude včas oznámen.
Přestože se stavba provádí řízenými protlaky, nevyhneme se výkopům, proto dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po obci a v
případě poškození Vašeho majetku při provádění výstavby mě co nejdříve informujte.
Josef Šenk
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V září 2019 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Brachtlová Emilie, č. 29
Popelková Božena, č. 357
Šenková Emilie, č. 337
Svoboda Karel, č. 415
Honigová Marie, č. 296
Bartoňková Zdenka, č. 341
Smrčková Jiřina, č. 270
Straka Jaromír, č. 350
Kyselý Jiří, č. 282
Brachtlová Božena, č. 167

Břevence:

Kobylka Vladimír, č. 89
Kobylková Marie, č. 89
Ospálková Svatava, č. 88

8. 9.
30. 9.
10. 9.
18. 9.
30. 9.
30. 9.
26. 9.
17. 9.
6. 9.
24. 9.

86 roků
81 roků
81 roků
80 roků
74 roků
73 roků
71 roků
71 roků
70 roků
69 roků

30. 9. 70 roků
1. 9. 67 roků
18. 9. 65 roků

Trnečka Jan, č. 289
Koňárková Marie, č. 172
Jenáček Oldřich, č. 412
Blechtová Ludmila, č. 387
Krajčová Ludmila, č. 389
Ransdorfová Dana, č. 330
Krestýn Stanislav, č. 382
Brada Zdeněk, č. 380
Kyselý Radek, č. 156
Balcárek Lubomír, č. 430

3. 9.
30. 9.
3. 9.
16. 9.
18. 9.
7. 9.
24. 9.
29. 9.
18. 9.
24. 9.

69 roků
67 roků
62 roků
62 roků
59 roků
58 roků
58 roků
58 roků
52 roků
52 roků

Ryšánková Irena, č. 102
Tužičková Marie, č. 6
Ptáček Petr, č. 13
Křístek Radek, č. 51

2. 9.
25. 9.
2. 9.
27. 9.

65 roků
62 roků
51 roků
51 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje všem jubilantům dobré zdraví a hojnost životní pohody !
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem za účast, slova útěchy a květinové dary při posledním rozloučení
s paní Květoslavou Suchou
rodina Suchá a Pavlíkova

*********************

Rodina paní Libuše Ullmannové děkuje za účast, slova útěchy a květinové dary při posledním rozloučení
s paní Ullmannovou. Dcery Libuše a Hana také děkují panu Janu Bartoňkovi, Šumvald 236, který vždy
ochotně maminku dovezl k lékaři a všude kam potřebovala.

*********************

Rodina Petříkova a Nerušilova děkují za projevy soustrasti, slova útěchy a květinové dary
při posledním rozloučení s paní Blaženou Kallerovou z Břevence.

INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Nekompletnost odevzdávaných elektrospotřebičů

Upozorňujeme občany, že se v poslední době objevil při odevzdávání elektrospotřebičů na sběrném místě nový problém nekompletnost vysloužilých elektrospotřebičů. Od března do
července letošního roku bylo z celkového počtu 69 spotřebičů
odevzdáno 8 nekompletních, což představuje 11,5%. Chyběly
motory, kompresory, ale také přívodní šňůry a kabely. Bohužel
každý odvoz takových spotřebičů je sankcionován ze strany
zpracovatelské firmy snížením odměny za zpětný odběr elektrospotřebičů, což je velká škoda.
Pokud bude tento trend pokračovat, spotřebiče se budou odevzdávat pouze do rukou pověřených pracovníků obecního úřadu, kteří kompletnost spotřebičů zkontrolují při jejich přebírání.
Nebude už možné anonymně a kdykoliv postavit spotřebiče na
volně přístupném sběrném místě, popřípadě u brány sběrného
místa mimo provozní dobu.
Dalším nešvarem, který se objevil na sběrném místě, je odevzdávání jiného odpadu. Někdo zde anonymně odložil kober-
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ce, pneumatiky a další odpad. Upozorňujeme, že na tomto místě
nelze takové odpady odkládat! Sběrné místo je určeno primárně
pro jakékoliv vysloužilé elektrospotřebiče včetně osvětlovací
techniky (zářivky, výbojky) a baterií a můžete zde odevzdat i
kov nebo tuky z domácností v uzavřených PET lahvích. Pro
ostatní odpad musíte zvolit jinou zákonnou variantu.
Obec pro občany zajišťuje 2x do roka (vždy na jaře a na
podzim) svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, kde
můžete tyto druhy odpadu bezplatně odevzdat. Pokud však nemáte možnost s odpady vyčkat na mobilní sběr v těchto termínech, můžete ho kdykoliv zavézt na skládku do Medlova.
Pneumatiky můžete také kdykoliv bezplatně odevzdat ve vybraných pneuservisech, mimo jiné i v Uničově.
Volné odložení odpadu na veřejných prostranstvích k tomu
neurčených bude považováno jako založení černé skládky a
sankcionováno ve správním řízení.
(Mgr. Eva Richterová)
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Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

V sobotu 7. září 2019 proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Sběrné vozy budou
přistaveny v těchto časových intervalech: 8:00 – 8:25 u Rychty; 8:30 - 9:25 dům služeb; 9:30 – 9:55 horní
konec u Dubového; 10:00 - 10:25 Břevenec točna
Prosíme občany, aby odpad neskladovali na zemi, ale vyčkali na příjezd sběrných vozů a odpad odevzdali až
pověřeným pracovníkům svozové firmy nebo zaměstnancům obecního úřadu, kteří budou u svozu asistovat.
Dále upozorňujeme občany, aby vysloužilé elektrospotřebiče (pračky, lednice, sporáky, televizory, mikrovlnné trouby, jakékoliv další
drobné elektrospotřebiče) odevzdávali na sběrné místo za tímto účelem zřízené, které se nachází za dílnami pracovníků obecního
úřadu a nikoliv při svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu na jednotlivých sběrných stanovištích na obci.

STAVEBNÍ ODPAD A PNEUMATIKYNEBUDOU PŘIJÍMÁNY!!!

KULTURA, AKCE
SDH Šumvald a fandové zemědělské techniky Vás zvou na akci

"ŠUMVALDSKÁ TRAKTORIÁDA"
která se uskuteční v sobotu 7. září 2019 od 10:00 hodin v areálu SDH Šumvald.
Podívat se můžete na tyto disciplíny: jízda zručnosti, couvání s vlečkou, průjezd terénem a bažinou, síla
stoje v tahu. Připraven je i doprovodný program: v 11:00 hodin vystoupení siláka Železného Zekona,
hod startérem, válení traktorové pneumatiky, výstava historické a současné zemědělské techniky, historických motorek, aut, strojů a všech hýbadel, ukázka a možnost svezení na terénní čtyřkolce.
Vstupné 60,- Kč, bohaté občerstvení, parkování zdarma.

Přednášky o zdraví

Kulturní komise obce ve spolupráci s Klubem zdraví v Uničově pořádá sérii přednášek "Návrat ke zdraví". Přednášky se uskuteční v
pondělí 9. září, 23. září a 7. října 2019 vždy v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Šumvaldě. Vstupné 30,- Kč.
Témata přednášek: posílení organismu přírodními prostředky; zdroje stravy, která je schopna dodat nám potřebné živiny, posílit
imunitu a regeneraci; příčiny nemocí; základní potraviny a nápoje s vysokou koncentrací živin.

Setkání farníků k výročí narození pátera Romualda Filipa

V sobotu 19. července navštívila Šumvald skupina pamětníků z Palkovic a Metylovic, aby si při slavnostní bohoslužbě v chrámu Sv.
Mikuláše společně s místními farníky připomněla sté výročí narození Pátera Romualda Filipa. Kněze, který se narodil v Šumvaldě
19. července 1919 a v rolnické rodině, společně s deseti sourozenci žil až do svých studií na gymnasiu. Kněžské studium zakončil
vysvěcením roku 1944 v polské Vratislavi, 4 roky
působil v Uničově a poté sloužil v Palkovicích a
Metylovicích. Zemřel 19. září 1967 ve věku 48 let.
Pohřební obřad se konal v kostele sv. Jana Křtitele v
Palkovicích a poté byl převezen k uložení do rodinného
hrobu v rodném Šumvaldě.
Páter Romuald se velice zajímal nejen o historii obou
vesnic, ale také o kulturně-sportovní a veřejný život.
Svým vystupováním, ale hlavně přátelskou a milou
povahou si brzy získal spoustu přátel a srdce mnoha
občanů.
Každých pět let při výročí jeho úmrtí se Palkovičtí a
Šumvaldští setkávají, aby se společně poklonili jeho
památce. Nejinak tomu bylo i letos. Delegace
pamětníků položila na jeho hrob i k oltáři krásné kytice a rozsvítila svíce. Slavnostní mši svatou celebroval v duchu Romualdova
stého nedožitého jubilea pan farář Ladislav Sovadina v doprovodu dvacetičlenného pěveckého sboru. Po mši se všichni odebrali do
Blahákova hostince, kde srdečné setkání pokračovalo. Po výborném obědě se vyprávělo, vzpomínalo, zpívalo. Byla zde výstavka
fotografií z různých období života R. Filipa a také z uskutečněných společných návštěv po jeho smrti.
Ve velmi přátelské atmosféře čas rychle uběhl a v pozdním odpoledni se přítomní rozloučili s poděkováním a slovy: Snad zase někdy
na shledanou! Potom se už autobus vydal na cestu do Palkovic a Metylovic.
Za krásně prožitý den, plný vzpomínek, patří veliké poděkování všem, kteří se na organizaci podíleli.
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Setkání seniorů

Drakiáda
Kulturní komise obce Šumvald
pořádá v pátek 4. října tradiční
setkání seniorů od 16:00 hodin v
Blahákově hostinci. Po krátkém
kulturním vystoupení bude k
poslechu i tanci hrát Duo Tylšar.
K přátelskému posezení zveme
důchodce ze Šumvaldu i
Břevence.

Spolek rodičů a přátel školy
Vás zve na Drakiádu pro děti
i dospělé, která se koná v
sobotu 5. října od 15:00
hodin na Panském kopci.
Každé dítě, které se zúčastní
s vlastním dráčkem dostane
odměnu.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

SPORT

VOSA Šumvald – oddíl sportovních aktivit se v červenci účastnil závodů
14.7.2019 – Překážkáč - Přelouč
Na start dlouhé trasy oblíbeného závodu Překážkáč
– se postavil Jiří Prášil, který trať obsahující
vytrvalostní běh, nošení břemene, plazení, plavání a
plno přírodních překážek, zvládl ve své kategorii
nejrychleji a zvítězil. Dokonce se skoro 5.ti
minutovým náskokem před druhým závodníkem.
Skvělý výkon a velká gratulace Jirkovi.
20.7.2019 – Welzlův kvadriatlon – Mistrovstvé republiky – Zábřeh
Naše čtyřčlenná štafeta VOSY Šumvald se postavila na start mistrovství republiky v kvadriatlonu, což zahrnuje čtyři disciplíny – běh,
plavání, kolečkové brusle a horské kolo.
Přesně ve 12:00 hod. byl závod odstartován výstřelem a náš běžec Jiří Prášil, se ihned zařadil od začátku ve velmi rychlém tempu
3:15 min./km k čelní skupince běžců a přes pár kopečků a brodů doběhl až na hráz přehrady Nemilka, kde předával štafetu na třetím
místě pro Viktora Navrátila, který po uplavání 600 m v příjemně vlažné vodě přehrady předával štafetový kolík na čtvrtém místě
Jakubovi Berkovi, který musel zvládnout rychlý sjezd na kolečkových bruslích z přehrady do Nemile, kde se po pár kilometrech
napojil na cyklostezku vedoucí na koupaliště v Mohelnici, po strojovém výkonu na 10,5 km dlouhé trati vytáhl štafetu zpět na třetí
místo, takže do poslední fáze Martin Grézl vyjížděl s jasným úkolem – udržet či zlepšit pozici, bohužel ho potkal hned na začátku
menší pád po kterém ještě sjel na chvíli z trasy závodu, takže nakonec bojoval hlavně o udržení pozice, což se také podařilo a naše
štafeta si přijela pro krásné třetí místo!
21.7.2019 – Welzlovo kolo – Šumperský pohár – Zábřeh
Hned druhý den po kvadriatlonu se uskutečnil na stejném místě závod horských kol, který je součástí šumperského poháru. Trať se
nejdříve natahuje po silnici do Nemile, kde se po prvním kopci přesouvá do lesů v okolí místní přehrady, kde jsou vytvořeny i
technické traily z kterých se závodníci dostávají na táhlý silniční kopec do Kosova, z kterého se naváže zase na lesní cesty, které
svádí ke svižné jízdě až do cíle v Zábřehu. Naši kluci skvěle navázali na úspěch ze soboty a ve své kategorii Muži C se na třetím
místě umístil Martin Šenk. V kategorii muži B se na šestém místě umístil Jan Šuba a na 12.tém místě skončil Martin Krestýn.
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(Jakub Berka)
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Rozvrh lekcí kondičního cvičení a jógy pro veřejnost
Pondělí v 19:00 hod., tělocvična ZŠ Šumvald od 30.9.2019
Úterý v 18:00 hod., tělocvična ZŠ Libina - u kostela od 1.10.2019
Středa v 18:00 hod., sál DDM Uničov od 18.9.2019
Lekce kondičního cvičení trvá 60 minut, lekce jógy 90 minut.
s sebou podložku na cvičení, do jógy přikrývku (deku).
Na společný čas v klidu a v pohybu se těší
Alena Dittrichová
cvičitelka II. tř. MŠMT, jóga a zdravotní cvičení
SK Šumvald, z.s., oddíl kondičního cvičení a jógy

Gymnastický sen
Čtyři roky od poslední Světové gymnaestrády /WG/ 2015 v Helsinkách uběhly jako voda a nás 8 žen ASPV při SK Šumvald se balilo
na další WG 2019 do Dornbirnu, v pořadí již XVI., která se uskutečnila v období 7.7. – 14.7.2019. Tentokrát se skladbou
Gymnastický sen, o které autoři Viléma Novotná, Iveta Holá a Jaroslav Sauer napsali: „Je to pohybový příběh vystavený na základě
určitého děje a hudební předlohy. Pohyb je pro cvičence pramenem potěšení, zdravého života a společně sdílené radosti, někdy víc
sníme než stíháme všechno zvládnout – dohromady proměníme své sny ve skutečnost.“
Za pomoci netradičního náčiní – ženy červené a žluté sítě, muži skládací hůlky nordik walking, podmanivou hudbou Big Bendu
Felixe Slováčka a v neposlední řadě barevností úborů vytvořilo na ploše cca 340 žen a mužů zajímavé a pro diváky přitažlivé
pohybové obrazce, což odměňovali průběžným i závěrečným potleskem. Barevností jsme bohatě naplnili motto WG 2019: Pojďme
spolu ukázat barvy/ volně přeloženo/.
Do Dornbirnu se WG vrátila po 12 letech. I tentokrát se pořadatelé zhostili svého úkolu výtečně. Vše klapalo bez zádrhelů a podle
předem daného harmonogramu přesně, ať to byla organizace stravování, přepravou cvičenců, ubytování, apod. A pokud někteří z nás
nestihli před 12 lety objevit a navštívit přírodní, turistické a historické zajímavosti dornbirnska a okolí, času bylo dost projít se znovu
v Bregenzu po břehu Bodamského jezera, udělat si výlet do soutězky Rappenlochschlucht, využít dvou lanovek a vidět místa z ptačí
perspektivy, shlédnout květinový park, ve Feldkirchu, místa našeho ubytování objevovat historii tohoto malebného městečka nebo si
opět zajet shlédnout sídlo lichtenštejnského knížectví do Vaduzu.
Kdo měl již cestování dost, mohl sledovat vystoupení
ostatních účastníků WG 2019 ať již v hromadných
skladbách nebo pódiových vystoupení na různých
místech města i na Výstavišti. A že bylo na co se dívat,
vždyť se této světové pohybové přehlídky zúčastnilo
více než 18 000 cvičenců a sportovců z 69 zemí celého
světa.
K hodnocení našeho vystoupení použiji opět slova
jednoho z autorů skladby: „Po posledním nácviku v
Doubí jsem si myslel, že se skladba nedá už lépe
zacvičit. Moc vám všem děkuji, že jste mě vyvedli z
omylu. To co jste předvedli při všech třech vystoupení v
Bregenzu, zasluhuje veliký obdiv. Poděkování však
patří nejen za cvičení, ale také za výbornou reprezentaci
celé naší výpravy i mimo cvičiště.“
I já se připojuji k pochvalným slovům hlavně ženám
reprezentujícím naši obec a sportovní klub. Současně
děkuji vedení SK za finanční podporu a zájem o naší
činnost.
Na úplný závěr – v roce 2023 bude hostit XVII. Světovou gymnaestrádu holandský Amsterdam. Doufám, že se této akce ženy, dívky
nebo snad i muži, kteří mají rádi společná setkávání s pohybem a cvičením nejen na místní úrovni z našeho SK také zúčastní.
(Zdeňka Solovská)

Fotbalový turnaj „O pohár starosty obce“

Sportovní klub Šumvald pořádal v sobotu 27.8.2019 toto tradiční klání mužů za účasti týmů SK Šumvald, TJ Jiskra Oskava, TJ Sokol
Dlouhá Loučka a bývalí hráči SK Šumvald. Hrálo se 2 x 30 minut s hokejovým střídáním.
TJ Sokol Dlouhá Loučka x bývalí hráči SK Šumvald = 1 : 4
Úvodní utkání přineslo svižnou fotbalovou hru, při které Loučka tahala většinou za kratší konec. Přesto se bývalí hráči Šumvaldu
dlouho nedokázali prosadit v koncovce, i když šancí měli nepočítaně. Proto byl stav dlouho 1 : 1, ale zkušenosti a trpělivost v
závěrečné čtvrthodince byly přetaveny v rychlé 3 branky.
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SK Šumvald x TJ Jiskra Oskava = 1 : 2
Naše A mužstvo díky řadě dovolených a neúčastí mělo věkový průměr pod 20 let a kádr tvořili především dorostenci nebo od letošního července novopečení muži. Oskava tak byla zkušenější, převahu si však dlouho nedokázala vynutit. Šumvald byl rychlejší a více
kombinoval, měl však problém vstřelit branku. Jediný gól tak zaznamenal z penalty Dan Mihailescu, na vítězství to však nestačilo.
o 3. místo: SK Šumvald x TJ Sokol Dlouhá Loučka = 0 : 2
Zápas o třetí místo hrál Šumvald viditelně s větší únavou v nohách po předchozí porážce, ale přesto se hlavně útočníci dostávali do
vyložených šancí. Nebylo jim však přáno, nám tam vzadu ovšem zase něco spadlo, reagovat na nepříznivý vývoj se pak už
nepodařilo. Proměnit stačilo přitom necelou polovinu šancí a výsledek by vypadal jinak.
o 1. místo: bývalí hráči SK Šumvald x TJ Jiskra Oskava = 7 : 0
I když byla sestava bývalých hráčů oproti minulému roku na některých postech odlišná, proměnili finále v úchvatnou fotbalovou
podívanou s pořádným přídělem branek do sítě
soupeře. Výrazněji střelecky se dařilo hlavně Frantovi
Valíčkovi a Tomáši Čelůstkovi. Ve středu hřiště zcela
dominoval Lukáš Fiala, který přiváděl Oskavu do
neřešitelných situací, přes naši obranu pak téměř nic
neprošlo.
Pořadí turnaje: 1. bývalí hráči SK Šumvald, 2. TJ
Jiskra Oskava, 3. TJ Sokol Dlouhá Loučka, 4. SK
Šumvald
Všechny týmy převzaly z rukou starosty obce Ing.
Josefa Šenka hodnotné ceny a srdce diváků mohla
opět zaplesat nad výkony hráčů, které běžně v akci
nevidíme – Berka, Horňák, Janoušek ml., Prášil,
Seidl, Červený, Balcárek, Kolda, Šenk, Goláň, Ráb,
Kyselý, Fiala, Polýnek, Valíček, Čelůstka, …
Mgr. L. Balcárek

Kopaná SK Šumvald – nový ročník zahájen

M u ž i: Reorganizace okresních soutěží přinesla zásadní změnu. Okresní přebor byl rozšířen na 16 účastníků. Proto nesestoupila
předposlední Dl. Loučka a do „okresu“ postoupily 4 týmy ze III. třídy – Bohuňovice B, Střelice, Nová Hradečná a Grygov. Z našeho
hlediska to přinese několik zajímavých sousedských derby, což je pozitivní.
Náš kádr byl posílen o Marka Havlíčka. Tento skvělý sportovec ze Šumvaldu prošel přes Uničov, Sigmu Olomouc ... a naposledy byl
hráčem Šternberka. Vynikající brankář i hráč do pole. V kádru i nadále převažují mladí hráči (bývalí nebo stávající dorostenci).
Věkový průměr 21-22 let je v této soutěži raritou. Zkušenosti, především v těžkých fázích zápasů, chybí. Ze čtyř úvodních zápasů
jsme získali 1 výhru.
Nováček Grygov předváděl kvalitní výkon a v 26´ se ujal vedení.
Marek Havlíček nastřelil dalekonosnou bombou spojnici branky.
Po přestávce jsme si z tlaku připravili dvě velké šance. Jirka
Kratochvíl i J. Bös však neproměnili. Hosté hrozili z brejků, stav
0:1 se však nezměnil.
Uspět na hřišti Červenky je při současném rozložení sil téměř
nereálné. Domácím jsme cestu ke třem bodům usnadnili
nekoncentrací v úvodu zápasu. V 11´ byl stav 3:0 a tedy
rozhodnuto.
Že to jde, ukázali naši mladíci doma s Náklem. V úmorném
vedru končila ospalá první půle sérií našich tutovek. Bohužel po
přestávce se prosadili hosté a zdálo se, že to opět bude velice
těžké. V rozpětí pouhých 11´však Náklo zaskočila drzost odvaha
Martina Kleina a Lukáše Štencla.
Z Přáslavic jsme body nikdy nevozili. Bylo to i tentokrát. Opět
rozhodl začátek utkání, kdy se šlo do šaten za stavu 3:0. Že to jde, ukázala druhá půle.
4. 8. Šumvald - Grygov
0:1
10.8. Červenka - Šumvald
4:1
(J. Vozatár)
18.8. Šumvald- Náklo
4:2
(M. Klein 2, L. Štencl 2)
24.8. Přáslavice - Šumvald
6:3
(M. Klein 2, P. Kyselý)
(zapsal Mgr. Ladislav Vyhnálek)
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