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INFORMACE Z ÚŘADU

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 19.9.2019

ZO schvaluje pozměněný program 7. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne 19.9.2019.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Štěpán Wiedermann, Eva Axmanová; ověřovatele zápisu ve
složení: Ing. Martin Solovský, Martin Čamek a zapisovatele zápisu Mgr. Evu Richterovou.
ZO schvaluje správnost zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Vodovod Šumvald a Břevenec",
uzavřený mezi Obcí Šumvald a společností ARKO-MOBIKO-ŠUMVALD (společník 1: ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská
108, Brno, PSČ 619 00, IČO 00219169, DIČ CZ00219169; společník 2: MOBIKO plus, a.s., Hranická 293/5, Krásno nad
Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26788675, DIČ CZ26788675) a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje povolení výjimky z počtu žáků pro Základní školu Šumvald.
ZO schvaluje přesun finančních prostředků z § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací v celkové výši 1.200.000,- Kč na
§ 3111 - Mateřské školy ve výši 200.000,- Kč, na § 5512 - Požární ochrana, dobrovolná část ve výši 800.000,- Kč a na § 6399 Ostatní finanční operace (DPH) ve výši 200.000,- Kč.
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8015711/VB/002 Šumvald, RD, pč. 711/46 - připojení k
NN, uzavřenou mezi Obcí Šumvald a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035,
DIČ: CZ24729035, zast. na základě plné moci společností EMONTAS s.r.o., Jiráskova 1273/7A, Olomouc, PSČ 779 00, IČ:
25883551, DIČ: CZ25883551 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8003997/VB/1, uzavřenou mezi Obcí Šumvald a ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zast. na základě plné moci
společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, Velká Bystřice, PSČ 783 53, IČ: 26871891, DIČ: CZ26871891 a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi p. XXX, RČ XXX, trvale bytem XXX, pí. XXX, RČ XXX, trvale bytem XXX, p. XXX, RČ
XXX, trvale bytem XXX a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Všichni psi musí být od nového roku označeni mikročipem
Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro
něj povinné (zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon).
Většina chovatelů také ví o tom, že některé vakcíny proti
vzteklině se přeočkovávají po třech letech i tu skutečnost, že pro
cestování do zahraničí dnes potřebují platné očkování proti
vzteklině v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu.
Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela
veterinárního zákona, která říká, že s účinností od 1. ledna roku
2020 bude na každého nenačipovaného či nenatetovaného
(pokud bylo provedeno před 3. 7. 2011) psa nahlíženo jako na
psa nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, když má
tento pes v očkovacím průkaze záznam o provedeném očkování
proti vzteklině. Jinými slovy, od tohoto data nebude očkování
proti vzteklině u neočipovaných či nenatetovaných (před 3. 7.
2011) psů úředně platné, což může činit chovatelům zvířat
problémy v případě poranění člověka jejich psem.
Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých není málo, se

ničeho obávat nemusejí, neboť díky vystavení pasu museli již v
minulosti nechat svého psa očipovat a nic se pro ně tedy
nemění.
Jde o jednorázový úkon, s minimálním rizikem poškození
zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační
jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do
podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze
přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý
veterinární lékař či útulek. Přibližná cena je 350,- Kč.
Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze
zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa
jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi
nalézt jeho majitele. Cena čipování včetně registrace v databázi
je přibližně 550,- Kč.
Bližší informace najdete na webových stránkách obce nebo se
obraťte na svého veterinárního lékaře.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V říjnu 2019 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Štencl Bohuslav, č. 100
Kouřil Jan, č. 196
Libánek Cyril, č. 256
Šenková Marie, č. 19
Bartoňková Jitřenka, č. 228
Máslerová Alenka, č. 324
Heisler Rudolf, č. 159
Mihatschová Věra, č. 347
Seidl Jan, č. 344
Kyselá Ludmila, č. 163

Břevence:

Ptáčková Petra, č. 13

3. 10.
11. 10.
5. 10.
9. 10.
17. 10.
30. 10.
17. 10.
25. 10.
23. 10.
15. 10.

93 roků
87 roků
84 roků
83 roků
81 roků
81 roků
79 roků
77 roků
76 roků
74 roků

Peroutka František, č. 235
Šenk Karel, č. 388
Hejná Květoslava, č. 99
Buxbaum Pavel, č. 291
Ing. Richter Antonín, č. 174
Vyhnálková Eva, č. 408
Viktorin Jiří, č. 293
Chlebníček Alois, č. 308
Mrázová Jitka, č. 277
Dubový Miloslav, č. 418

1. 10. 74 roků

Benda Břetislav, č. 81

2. 10.
17. 10.
2. 10.
4. 10.
14. 10.
15. 10.
3. 10.
21. 10.
31. 10.
21. 10.

73 roků
72 roků
70 roků
64 roků
63 roků
57 roků
56 roků
53 roků
53 roků
51 roků

6. 10. 67 roků

Redakce Šumvaldských novin se připojuje ke všem gratulantům a
přeje do dalších let pevné zdraví a životní pohodu !
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za účast, slova útěchy a květinové dary při posledním rozloučení
s paní Drahomírou Smékalovou
syn s rodinou a bratr s rodinou
... budeš v našich vzpomínkách

Za manžele Věru a Františka Geppertovi a za celou rodinu děkuji za obřad smaragdové svatby všem,
kdo se na něm podíleli a kdo jej připravili. Byly to pro nás nádherné chvíle. Děkuji.
Dáša Ošťádalová

INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Obec Šumvald nabízí k pronájmu obecní byty

Obec Šumvald zveřejnila záměr pronajmout tři obecní byty - v
Šumvaldě na č.p. 222 a č.p. 199 (mateřská škola), v Břevenci
pak na č.p. 96. Zájemci o pronájem bytu se mohou přihlásit do
16.10.2019 dle podmínek publikovaných na úřední desce na
webových stránkách obce.

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.

KULTURA, AKCE

Setkání seniorů Šumvaldu a Břevence

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.

Drakiáda

2

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. Malé občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
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17.11.2019 v 13:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Šumvald
se uskuteční výtvarný workshop
PLSTĚNÍ

Výlov šumvaldského rybníka
proběhne ve dnech 11. - 13. října 2019.

Kurz vede paní Blanka Procházková
Na programu je výroba šperků a dekorací technikou mokré plstění.
Nutné pomůcky s sebou: ručník, mýdlo, miska, případně ketlovací kleště.
Cena kurzu včetně materiálu: 200,-Kč
Nutná rezervace do 31.10.2019: vytvarnetvoreni@seznam.cz
Na tvůrčí odpoledne se těší Alena a Petra

NĚCO Z HISTORIE ...

Zapadlí hrdinové, co se postavili k odporu

V pokračování „Bojovníků za svobodu“
pocházejících z naší vesnice, se dostáváme
k panu Bořivoji Kyselému z čísla
popisného 64. Narodil se 5. 2. 1920.
Zaměstnáním jako obchodní příručí
uhelných skladů v Šumperku. Do
organizace odbojářů se přihlásil přímo u
pana Malínka v Troubelicích již roku 1941.
Organizace se podílela na zapalování stodol
v převážně německy mluvících vesnicích, jako např. v Medlově,
v Dědince, v Německé Libině. V Hraběšíně dokonce nechali
vykolejit vlak, a tak udržovali stále německou zprávu v určitém
napětí.
Během války bydlel v Šumperku společně s dalším kolegou ze
Šumvaldu, s Jaroslavem Konečným. Při Konečného zatčení
26.dubna 1944 si bere Bořivoj od majitele uhelných skladů
dovolenou k zubnímu lékaři a ukrývá se. Z počátku v Šumvaldě
u Fuchsů na č.p.20, potom dále u Štolfů na č.p.121 a u Blaháků
na č.p.146.
Když jsou později prozrazeni pískovští a troubeličtí odbojáři, se
kterými byl Bořivoj ve stálém kontaktu, s notnou dávkou štěstí
gestapu uniká a schovává se na Drozdovské pile za Zábřehem.
Tady je až do konce války. Jedině tak nakonec ušel jejich
smutnému konci. Šestnáct členů odbojové organizace bylo
zastřeleno šumperským gestapem (s velitelem Prellbergem) a
utajeně pohřbeno na střelnici v Bratrušovicích v hromadném
hrobě na Frankovo rozhodnutí. Prellbergovi bylo oznámeno
fonogramem z Opavy: „Na rozkaz státního ministra K. H.
Franka všechny účastníky teroristické skupiny zastřelit.
Zastřelení nemá být provedeno veřejně. O popravě nechť však
je veřejnost uvědoměna plakáty. Gestapo Opava, pod. Grauel.“
Teprve po válce 17. ledna 1946 je hromadný hrob nalezen s
přispěním jisté Brunhildy Puschmannové. Ta na šumperském
gestapu pracovala jako sekretářka a udržovala s Prellbergem
bližší vztah. Vyšetřovatelům po výsleších poví utajovanou

identitu Prellberga na Hanze Ulbricha. Na rozeslaný fonogram s
popisem Prellberga brzy odpověděl Liberec, že v tamější
věznici se nachází jistý Hans Ulbrich, na kterého se popis hodí.
V polovině ledna 1946 se vydali členové šumperské národní
bezpečnosti do Liberce, kde Prellberga malou lstí ztotožnili a
zajistili. Bezprostředně po příjezdu do Šumperka byl zavezen na
místo činu, kde identifikuje místo hromadného hrobu.
Později mimořádný lidový soud v Olomouci stanovil přelíčení s
Wilhelmem Prellbergem na 13. listopad 1946. Prellberg byl
odsouzen podle dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června
1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich
pomahačů k trestu smrti. Ještě týž večer byl odsouzený předán
vykonavateli hrdelních trestů.
Památník obětem druhé světové války na tzv. bratrušovské
střelnici stojí při silnici ze Šumperka směrem na Bratrušov v
blízkosti původního areálu střelnice. Mohutný obelisk ze
žulových bloků, doplněný o dva pilíře s ocelovými mísami na
řecký oheň, nese bronzovou desku se jmény všech šestnácti
zavražděných vlastenců. Slavnostně byl odhalen 9. května 1965,
autorem návrhu je Ladislav Doubravský. Památník je rovněž
zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek
České republiky. Na konci areálu bývalé střelnice, asi deset
minut chůze od památníku, stojí nepřehlédnutelný násep, který
sloužil k zachytávání zbloudilých střel a na němž se nacházel
hromadný hrob šestnácti vlastenců. Na jaře roku 2013 spolek
Pátrači po historii Bratrušova a okolí místo hromadného hrobu
identifikoval, vyčistil od náletových dřevin a s přispěním města
Šumperka nechal osadit pamětní desku odkazující na místo této
tragické události z 31. března 1945. Pískovcová pamětní deska
byla slavnostně odhalena 3. května 2013 při příležitosti pietního
setkání k výročí konce druhé světové války. Klub českých
turistů ve spolupráci s bratrušovskými Pátrači přeložil místní
turistickou trasu tzv. „šumperské psaníčko“, aby vedla i přes
toto místo a návštěvníky k němu spolehlivě přivedla.
(Lukáš Kyselý)

SPORT

Kopaná SK Šumvald

M u ž i: Situace je vážná, ale určitě ne beznadějná. Z pěti zářijových utkání jsme získali 3 body za jedinou výhru v Bohuňovicích.
Příčin je víc. Určitě malá sebedůvěra. Chybějící vůdčí typ, který by zavelel i v nepříznivé situaci. Paradoxně i široký kádr (cca 25
hráčů), kdy v každém zápase hraje značně obměněná sestava. Chybějící zkušenosti a spousta taktických i individuálních, až
žákovských chyb. Realita je zkrátka taková, že na týmy z popředí tabulky nemáme. To ukázaly zápasy s Újezdem, se Sigmou
Hodolany a především s Příkazy. Značně oslabená sestava o klíčové hráče umožnila příkazkým pohodový trénink.
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Cestu a směr ukázaly poslední dva zápasy. Do Bohuňovic (poslední s 0 body) se jelo jedině pro vítězství. Maximální sestava (včetně
„navrátilců“ Davidů Richtera a Hejla) domácí zaskočila dvěma rychlými brankami. Hru zkušeně dirigoval Michal Kolda.
Bohuňovice hru vyrovnaly, začaly hrozit a dosáhli vyrovnání. Zápas se rozhodoval v závěru. Vojta Vybíhal bravurně nadvakrát chytil
penaltu a naši vítěznou branku vstřelil po rohovém kopu Martin Mucka. Minimálně 80 šumvaldských příznivců odjíždělo zvesela
domů. I přes prohru 1:5 lze najít pozitiva na utkání s Blatcem. Tým z čela tabulky jsme zaskočili aktivní a nebojácnou hrou. Na
úvodní šance soupeře jsme odpověděli brejkovou akcí. Tu rozjel Pavel Kubík a skvěle individuálně zakončil Martin Klein. Pak
následovaly další šance včetně nastřeleného břevna. Bohužel po snadné ztrátě ve středu pole hosté v posledních vteřinách prvního
poločasu srovnali na 1:1. Po přestávce již blatečtí dominovali.
Situace je jasná. Zapomenout na nezdary a získat maximum se sousedy v tabulce. Takové zápasy jsou teprve před námi.
1.9.
Šumvald - Újezd u Un.
1:4
(M. Klein)
8. 9. Sigma Hodolany - Šumvald
4:0
15. 9. Šumvald- Příkazy
0:7
22. 9. Bohuňovice B - Šumvald
3:2
(D. Richter, P. Kubík, M. Mucka)
29. 9. Šumvald- Blatec
1:5
(M. Klein)
D o r o s t – druhý rok v krajské soutěži:
Kdeže loňské sněhy jsou… Po skončení minulé sezóny již s námi nepokračují dominantní opory, které se přesunuly do kádru A
mužstva. V týmu mužů to sice nejsou žádní nováčci, ale přechod na chlapský fotbal bolí. A kdo je to jmenovitě? Tomáš Wiedermann,
Petr Hubáček, Šimon Bednář a Martin Klein.
A kdo tedy bude nastupovat v dorostu? Do krajské soutěže se bez obav vrhli draví žáci, kteří už s námi nějaký ten zápas odehráli, teď
však na nich bude stát celá hra. Až na výjimky to však je stejné i u našich soupeřů z tabulky.
Brankáři - Mihailescu F., Merta; Obrana - Mihailescu D., Bös, Heralt, Binder, Očenášek, Bartoněk; Záloha - Vozatár, Petřík
V., Petřík J., Wiedermann D., Krejčí, Gábor; Útok - Dopita, Ryšavý, Janoš, Sykora
Start byl ve znamení nezkušenosti a také upřednostnění týmu mužů. Poslední tři zápasy ukázaly, že můžeme být příjemným
překvapením této soutěže. Především výhra nad Dolany (špice tabulky) byla důkazem, že při maximálním nasazení, správné taktice a
koncentraci se dá hrát s každým. Průběžné 5. místo je skvělé. (trenéři: Mgr. L. Balcárek, Z. Bartoněk ml.)
1.9.
Slavonín- Šumvald
6:0
8. 9. Velké Losiny - Šumvald 4:1
(Sýkora)
15. 9. Šumvald- Kostelec n.H. 2:1
(J. Petřík, P. Janoš)
21. 9. Rapotín - Šumvald
3:6
(J. Vozatár 2, J.Petřík, D.Wiedermann, V.Ryšavý, J.Gábor)
29. 9. Šumvald- Dolany2:0
(J.Gábor, V.Ryšavý)
M l a d š í ž á c i: Do letošního soutěžního ročníku jsme přihlásili mladší žáky. Jsou to zkušení borci, kteří si většinou prošli
několika ročníky soutěží benjamínků a tak máme na čem stavět. O prázdninách odešli dvě opory do Uničova (Mirďa Šléška a Saša
Wiedermann) a řešili jsme problém zejména na postu brankáře. Zatím však Kuba Halata, který se nebojácně postavil do brány,
pozitivně překvapuje při každém zápase.
Naši soupeři ve skupině jsou z blízkého okolí – SK Paseka, 1. OMK Šternberk, Sokol Dlouhá Loučka a Sokol Troubelice.
V prvních třech domácích zápasech jsme zvítězili. O vítězi v polovině soutěže se rozhodovalo v souboji dvou neporažených. Jak
jinak než v derby s Troubelicemi. Po remízovém stavu jsme zvítězili na penalty a vedeme skupinu!!!!
1.9.
Šumvald- Paseka
3:2
(V.Kasal, Š.Jílek, A.Libánková)
15.9. Šumvald- Šternberk
4:1
(V.Kasal 3, Š.Jílek)
22.9. Šumvald- Dl. Loučka 7:3
(V.Kasal 5, A. Libánková, J.Richter)
29.9. Troubelice - Šumvald 3:3 (3:4p) (D.Kasal 2, D.Hofmann)
trenéři: Pavel Petřík, Pavel Urbášek
B e n j a m í n c i m l a d š í:
Poctivá práce a přístup k tréninkům přináší ovoce. V první části jsme dokázali porážet všechny soupeře s výjimkou Uničova. To nám
přineslo krásné druhé místo. Odměnou je potom účast v „lepší společnosti“. Věříme, že se i mezi městskými soupeři (SK Uničov,
Tatran Litovel, FK Šternberk) neztratíme.
1.kolo:
1.9. v Šumvaldě: Šu-Troubelice 7:5, Šu-Uničov B 5:9, Šu-Červeka 8:5
Branky: O. Vlček 9, L. Malina 6, P. Seidl 2, Š. Urban 2
4.9. v Medlově: Šu – Medlov 10:1, Šu – Troubelice 7:6, Šu – Uničov 3:10
Branky: O. Vlček 10, L. Malina 6, P. Seidl 2, Š. Urban 1, M. Menšík 1
14.9. v Uničově: Šu – Medlov 7:3, Šu – Červenka 5:4, Šu – Uničov 4:9
Branky: L. Malina 8, O. Vlček 5, Javůrek 1, M. Menšík 1, A. Kokošková 1
21.9. v Července: Šu-Troubelice 4:3, Šu-Medlov 9:5, Šu-Červenka 9:3
Branky: L.Malina 9, O.Vlček 5, P.Seidl 5, Javůrek 2, A. Šalamounová 1
2. kolo:
29.9. v Šumvaldě: Šu – Uničov 4:8, Šu – Šternberk 3:3, Šu – Litovel 5:6
Branky: O. Vlček 8, L. Malina 4
Trenéři: M. Kolda, P. Seidl, J. Koňárek
(zapsal Mgr. Ladislav Vyhnálek)
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