listopad 2019

INFORMACE Z ÚŘADU

Výpis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne 30.10.2019

ZO schvaluje pozměněný program 8. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne
30.10.2019.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Eva Axmanová, Štěpán Wiedermann; ověřovatele zápisu
ve složení: Mgr. Lubomír Balcárek a MUDr. Vladimír Nikl a zapisovatele zápisu Miroslava Kokošku.
ZO schvaluje správnost zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1 na adrese Šumvald č.p. 222 a smlouvu o kauci na byt č. 1 na
adrese Šumvald č.p. 222, uzavřené mezi Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO: 00299537,
DIČ: CZ00299537 a ***, dat. narození ***, bytem *** a pověřuje starostu obce jejich podpisem
ZO schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 2 na adrese Šumvald č.p. 199 a smlouvu o kauci na byt č. 2 na adrese Šumvald č.p. 199,
uzavřené mezi Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO: 00299537, DIČ: CZ00299537 a ***, dat. narození ***, bytem
*** a pověřuje starostu obce jejich podpisem.
ZO schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1 na adrese Břevenec č.p. 96 a smlouvu o kauci na byt č. 1 na adrese Břevenec č.p. 96,
uzavřené mezi Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO: 00299537, DIČ: CZ00299537 a ***, dat. narození ***, bytem
*** a pověřuje starostu obce jejich podpisem.
ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky účastníka TECHSPORT, s.r.o., Pekařská 393/33, Brno, PSČ 602 00, IČ: 25524135 s
nabídkou ekonomicky nejvýhodnější u zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem: "Šumvald – dopravní automobil".
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na zakázku "Šumvald - dopravní automobil" mezi dodavatelem TECHSPORT, s.r.o.,
Pekařská 393/33, Brno, PSČ 602 00, IČ: 25524135 a Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ: 00299537, DIČ:
CZ00299537 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, uzavřený
mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ: 60609460, zastoupený Koordinátorem Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, PSČ 779 00, IČ:
72556064, DIČ: CZ72556064 a Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ: 00299537, DIČ: CZ00299537 a pověřuje
starostu obce jeho podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace v dotačním programu Olomouckého kraje "Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019" z dotačního titulu č. 2 "Výstavba a dostavba vodovodů pro
veřejnou potřebu a úpraven vod" na akci "Vodovod Šumvald a Břevenec" ve výši 2 200 000,-.
ZO schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020.
ZO rozhodlo podle §§ 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších novel rozhodlo,
že v rámci změny č. 7 územního plánu obce bude zkráceným způsobem projednána dílčí změna - lokalita Z2 – zařazení
pozemků parc.č. 2010, 761, 763 k.ú. Šumvald do ploch obytných. Náklady na pořízení změny uhradí žadatel.
Lokalita Z1 – zařazení pozemků parc.č. 980/10, 930/6 a části pozemků 1790/4, 980/50 k.ú. Šumvald do ploch obytných bude
zařazena do návrhu změny č. 8 územního plánu obce Šumvald.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 1.11.2018, uzavřený mezi Obcí Šumvald,
Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ: 00299537, DIČ: CZ00299537 a Michalem Jirákem, Troubelice č. 77, PSČ 783 83, IČ:
74848887, DIČ: CZ8509175818 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
.

Sběr listí

Prosíme občany, kteří chtějí uklidit spadané listí ze stromů z veřejných
ploch před svými nemovitostmi, aby listí shrabali na větší hromádky co
nejblíže ke komunikaci. Zaměstnanci obce je budou průběžně do konce
listopadu odvážet obecní komunální technikou.

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu bude probíhat do konce listopadu.
Poslední možné termíny pro jeho vývoz budou tedy
v pondělí 11. a 25. listopadu.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V listopadu 2019 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Olbrichová Ludmila, č. 175
Pospíšil Miloslav, č. 284
Berková Liliana, č. 249
Brachtlová Drahoslava, č. 59
Ing. Horáková Jarmila, č. 145
Heřmanovská Ludmila, č. 274
Havelka Miloslav, č. 331
Kyselá Ludmila, č. 226
Suchá Anežka, č. 78
Gregorová Božena, č. 5

Břevence:

Poštulka Miroslav, č. 24
Matěj Jaroslav, č. 41

10. 11.
19. 11.
22. 11.
27. 11.
7. 11.
17. 11.
1. 11.
27. 11.
12. 11.
3. 11.

87 roků
85 roků
79 roků
79 roků
76 roků
74 roků
73 roků
73 roků
73 roků
72 roků

14. 11. 71 roků
27. 11. 68 roků

Wiedermann Jaroslav, č. 89
Smékal Miroslav, č. 157
Táborský Zdeněk, č. 259
Kyselý Lubomír, č. 306
Bartoněk Jiří, č. 381
Kristinová Zdeňka, č. 17
Brachtl Josef, č. 83
Axmann Miroslav, č. 90
Brachtl Jiří, č. 399
Berková Marie, č. 7

29. 11.
9. 11.
5. 11.
8. 11.
30. 11.
7. 11.
8. 11.
2. 11.
14. 11.
15. 11.

69 roků
65 roků
63 roků
63 roků
62 roků
59 roků
57 roků
55 roků
53 roků
53 roků

Ulmannová Danuše, č. 3

23. 11. 52 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje všem jubilantům do dalších let hodně zdraví a spokojenosti !
PODĚKOVÁNÍ
Rodina Blažkova děkuje za účast, slova útěchy a květinové dary při posledním rozloučení
s paní Marii Blažkovou.

KULTURA, AKCE
Kulturní komise obce Šumvald a hudební sdružení Šumvaldští Šumaři
Vás zvou na
KONCERT k 10. výročí činnosti ŠUM-ŠUM
v pátek 15. 11. 2019 v 18:00 hodin v kulturním domě v Šumvaldě.
Hosté: bývalí členové ŠUM-ŠUM; pěvecký kroužek ZŠ; Šumvaldský pěvecký sbor
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.

Výroba adventních věnců

V neděli 24. listopadu ve 14:00 hodin se
v zasedací místnosti OÚ uskuteční akce
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
K dispozici bude všechen materiál i
ozdoby, s sebou si vezměte pouze nůžky,
nebo kleštičky, svíčky a příspěvek na
materiál - 40 korun.
.

Česko zpívá koledy - do této celostátní akce se i
letos zapojí Šumvald, a to ve středu 11. prosince.
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Kulturní komise obce Šumvald Vás zve na
JAVORY
Hana a Petr Ulrichovi
VÁNOČNÍ KONCERT
8. prosince 2019 v 17:00 hodin v KD Šumvald

Rozsvícení vánočního stromku v Břevenci
Rozsvícení vánočního stromečku v Břevenci se
uskuteční v sobotu 23. listopadu v 17:00 hodin.
Připraven je pro Vás bohatý kulturní program.
Přijďte nasát vánoční atmosféru!
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INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Vodovod Šumvald a Břevenec- aktuální informace
Vážení spoluobčané,

níže zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram postupu prací, který předložil zhotovitel:
- v 44. – 46. týdnu úsek od křižovatky na Dlouhou Loučku po krajské komunikaci směr na Břevenec na konec obce,
- v 47. – 49. týdnu úsek z horního konce po malé straně po křižovatku na Dlouhou Loučku,
- v 49. týdnu dolní humna od Holečků po Karla Šenka a ulička k Rychtě.
Během nadcházejícího zimního období nelze přesně odhadnout objem prací, vše záleží na příznivém počasí. O dalším postupu budete
průběžně informováni v Šumvaldských novinách nebo na webových stránkách obce.
Josef Šenk

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Centrum pro rodiče s dětmi Delfínek - otevírací doba

Centrum pro rodiče s dětmi Delfínek oznamuje, že se od 1.11.2019 těší na rodiče a jejich děti v této otevírací době:
Pondělí
Čtvrtek

9:00 - 11:00 hod
9:00 - 11:00 hod

16:00 - 18:00 hod

Přijďte si s dětmi pohrát do zrekonstruovaných prostor. Připraveny jsou nové hračky i tělocvična, kde si děti můžou hrát na
překážkové dráze, svézt se na skluzavce, pohoupat se na houpačce a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás!

Den stromů

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Mezinárodní den stromů (20.10.) jsme si v naší škole připomínali v průběhu týdne od 14. do 18. října. Ve všech vyučovacích
předmětech se žáci zabývali tématikou stromů, lesů, jejich významu a důležitosti pro život člověka. Četli, počítali, pojmenovávali,
recitovali, zpívali, kreslili a jinak poznávali stromy. Vytvořili množství naučných karet, plakátů, výkresů, výrobků a dalších
materiálů. Na chodbách školy se objevily vzorky různých druhů dřeva, větví, listů atd.
Ve středu 16. 10. žáci 1. a 2. třídy vyšli na vycházku do Horky, sledovali podzimní les a přinesli si ukázky přírodnin. Další třídy 1.
stupně absolvovaly program Lesní pedagogiky pod vedením zkušených odborníků z Lesů České republiky. V břeveneckém lese žáci
poznávali stromy, rostliny, dozvěděli se využití dřeva, o „kůrovcové kalamitě“ a další zajímavosti.

Mezinárodní den archeologie

Vyzkoušet si život v pravěku mohli žáci druhého stupně v pátek 18. října v Pavlínině dvoře v Šumperku. Drtili obilí zrnotěrkou nebo
kamenným mlýnkem, upekli si na horkém kameni obilnou placku, řezali pazourkem kůže, kreslili nástěnné malby, vyráběli umělecké
předměty, odlévali z vosku památeční mince. Také získali přehled o tom, co obnáší práce archeologa včetně zaměřování a
zakreslování nálezů a viděli na vlastní oči originály nálezů z okolí Šumperka i makety z 3D tiskárny.
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Hodina v pravěku

V pátek 11.října se šestá třída proměnila v pravěkou
jeskyni. Místo žáků zde poskakovali lidé v kůžích a
kožešinách, s pravěkými nástroji, vydávali
prapodivné zvuky a skřeky, tančily rituální tance. Na
tabuli bylo možno vidět jeskynní malby… to vše
dotvářelo iluzi pravěku. Šesťáci se totiž takovouto
netradiční hodinou loučili s učivem o životě
pravěkých lidí.
Díky tomuto zážitku a hlavně poutavému výkladu
učiva paní učitelky Pikové si budou děti určitě
pamatovat poznatky o této době hodně dlouho.

SPORT

Opět na Rabštejně

Na sobotu 28. září připravily členky oddílu Rodiče s dětmi a Kondičního cvičení již tradiční vycházku na Rabštejn. Tentokrát měli
účastníci hledat poklad Zlaté rybky.
Pošmourné ráno asi odradilo většinu případných zájemců, ale ti, kteří nepodlehli prvnímu -mimo jiné klamnému dojmu, nebyli
zklamáni.
Za drobné odměny v podobě rybích šupinek, obrázků a sladkostí plnili děti i dospělí cestou zajímavé úkoly: překonávali přírodní
překážky, soutěžili, tvořili z přírodnin, lovili rybky na udice, luštili rébusy, apod. Neplánovaně, ale s chutí, sbírali houby, o které
většinou všichni téměř zakopávali a už je neměli ani kam ukládat.
Po dlouhém výstupu byla pro děti odměnou truhla plná pěkných drobností a v neposlední řadě pro všechny dokořán otevřené dveře
místní restaurace. Ta nabídla dobré občerstvení a teplo z krbu, což většina s radostí využila.
Čas k odjezdu vyplnil každý podle svých představ. Škoda, že kvůli rozpadajícím se hradbám nikdo nemohl uskutečnit výstup na
hlavní skálu. I tak to ale byl podle slov účastníků příjemný den.

BOBR cup Litovel - 5. 10. 2019

VOSA Šumvald - podzimní závody

(zapsala Zdeňka Solovská)

V sobotu 5.10.2019 se v Litovli uskutečnil již 25.ročník největšího závodu extrémních štafet v české republice, který byl letos
opravdu extrémní. Od rána neustávající déšť rozbahnil trať tak, že běžci se spíše klouzali, cyklisté raději běhali a na kánoi se
účastníci stále koupali. V konkurenci české špičky se naše dvě štafety neztratily a po bojovných výkonech bylo konečné umístění na
52. a 69. místě z 204 štafet. Složení štafet: běh – Lukáš Fiala, Jecu Mikuláš, kolo – Jakub Berka, Martin Šenk, Kajak – Martin
Krestýn, Pavel Zorek
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Duatlon Šibák Uničov - 19.10.2019
Náš skoro kompletní tým se zúčastnil již tradičního duatlonového závodu v Uničově na Šibeníku, kde je zapotřebí nejdříve zdolat 2,5
km běžecký kros, po kterém navazuje 15 km dlouhý úsek na kole a na závěr znovu 2,5 běh. Na této technické trati se nejlépe dařilo
naším štafetovým týmům, nejdříve nedala ostatním šanci a s přehledem vyhrála štafeta ve složení Martin Krestýn, David Richter a k
tomu se na stupně vítězů za třetí místo ještě dostala štafeta ve složení Jiří Berka, Robert Němeček. Z jednotlivců se nejlépe dařilo
Martinovi Šenkovi, který v napínavém a těsném finiši obsadil 3.místo a Honzovi Šubovi, který skončil ve své kategorii na 5.místě.

Pro motor sport bike race Medlov - 26.10.2019

Za krásného slunečního dne se uskutečnil pro nás poslední závod této sezony a byla to rozlučka opravdu vydařená, na zajímavé
motokrosové trati v Medlově se jel závod horských kol (8x 2km), který vyhrál v kategorii do 40-ti let Jan Šuba (4.místo Jakub Berka)
a v kategorii nad 40 let obsadil 3. místo Martin Šenk (7. místo Jiří Berka).

Jiří Prášil - překážkové závody
Velmi dobrou výkonost si stále drží Jirka, který se specializuje na překážkové závody a skvěle reprezentuje v této těžké disciplíně náš
tým. Už v srpnu 23.8. v Harrachově vyhrál ve své kategorii na mistrovství republiky a o týden později na Gladior race obsadil
4.místo. Začátkem října na jeho oblíbeném Překážkáči vybojoval 3.místo a v Praze na dalším Gladiator race skončil celkově v
našlapané konkurenci na 14. místě.

Kopaná SK Šumvald

M u ž i: Naděje svitla. Ze čtyř říjnových zápasů jsme dva vyhráli a mohlo být mnohem líp. O tom v závěru. Hra dostává řád.
Zkušeně ji dirigují Zdena Šenk a Jirka Kratochvíl (byť se zraněním), branku jistí Vojta Vybíhal. Na hrotu se rodí kanonýr Martin
Klein. Po vyrovnaném boji jsme zdolali doma Střelice a tento úspěch potvrdili v ambiciózních Lužicích. Přes optickou převahu
domácích jsme byli efektivní a neproměnili řadu dalších skvělých brejků. Vojta Vybíhal si připsal první nulu!!! Velkou prověrkou
zlepšení byl zápas s Horkou (čelo tabulky). Kvalita byla zřejmá a hosté se po několika šancích dostali v 15´ do vedení 1:0. V závěru
prvního poločasu jsme se dostali do několika nadějných akcí a vše bylo otevřené. Rozhodl závěr, kdy jsme hru ve snaze o vyrovnání
otevřeli. Dobré šance neproměnili L. Štencl a Z. Šenk. Hosté využili situace a v 80´a 88´rozhodli. Určitě jsme podali se silným
soupeřem statečný výkon.
Kdo neviděl zápas v Drahanovicích, neuvěří. Asi nejslabšího soupeře jsme zaskočili aktivní a koncentrovanou hrou a v 30´ to bylo
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3:0 pro nás. Když hned po přestávce zvýšil náš náskok na 5:1 Zdena Šenk, vůbec nevadil úspěch domácích. Ještě v 60´ nadchl
početný dav šumvaldských příznivců hladový Jirka Kratochvíl. Nádherným trestňákem vymetl pavučiny a završil hattrick!!! Za
stavu 6:3 stačilo zápas v klidu „dohrát“. Děly se však věci. Lacinými ztrátami a nedůrazem jsme domácím darovali šanci a do hry
vstoupil rozhodčí. Kolem 80´ ochotně dvakrát pískl notně přihrané pády domácích v pokutovém území = stav 6:6!!!! Emoce vzplály
na hřišti i v hledišti. Červená pro Milana Nerušila. To stále nebylo vše. V chaotickém závěru, téměř za tmy, domácí rozhodli.
Zklamání a frustrace byla veliká. Byť minimálně jedna penalta nebyla, je třeba sportovně uznat, že jsme soupeře dostali do sedla
spoustou vlastních chyb. Vítězství nás mohlo posunout na skvělé 9. místo.
Nezbývá než rychle zapomenout a soustředit se na tři poslední nesmírně důležité zápasy. Jsou se sousedy v tabulce. Hned ten první je
derby s Dlouhou Loučkou (3. 11.), potom do Grygova (9. 11.) a na závěr derby s poslední Novou Hradečnou (17.11.).
Při maximální koncentraci a nasazení na to určitě máme.
6. 10. Šumvald- Střelice
2:1
(Z. Šenk, M. Klein)
12. 10. Lužice - Šumvald
0:2
(M. Klein, P. Kubík)
20. 10. Šumvald- Horka n. M. 0:3
27. 10. Drahanovice- Šumvald 7:6
(J.Kratochvíl 3, Z.Šenk, M. Klein, P.Kyselý)
D o r o s t:
Do krajské soutěže dorostu vstoupili tento podzim naši bývalí úspěšní a šikovní
žáci (celkem 9), kteří jsou v zápasech metodicky a takticky vedeni zkušenými
staršími dorostenci. Učí se velice rychle a postupně se silově, rychlostně a
technicky srovnávají s úrovní soutěže. Často hrají bez starších spoluhráčů, kteří
nastupují za muže, ale i v těchto situacích si dokáží poradit bez bázně a hany.
Stejně jako minulou sezónu jsme prohráli s posledním a porazili prvního, nicméně
6. místo v tabulce a 12 získaných bodů můžeme považovat za menší úspěch.
Zvláště, když jsme, kromě Slavonína, notně potrápili i další favority soutěže a od
zisku dalších 12 bodů nás dělil vždy jen malý kousek zkušeností. Ty se ovšem
nedají koupit, ty se dají jen získat herní praxí. Důkazem jsou čtyři říjnová utkání.
Všechna byla nesmírně vyrovnaná a vždy skončila rozdílem jediné branky.
Příkladem je zcela vyrovnaný zápas se suverénem soutěže Haňovicemi. Jen tak dál.
Střelecky se prosazují hlavně Petřík J., Vozatár, Ryšavý, Gábor a Dopita, v brance nám kryje záda Merta. Po zimní přípravě a
přátelských zápasech budeme dál pokračovat v získávání nezbytné herní praxe a cílem je dosáhnout na větší počet bodů, než teď na
podzim.
(Mgr. L. Balcárek)
6. 10. Šumvald- Haňovice
0:1
12.10. Protivanov/Brodek- Šumvald
4:3
(R.Dopita 2, R.Krejčí)
20.10. Šumvald- Olšany
2:1
(J. Petřík, D.Mihailescu)
26.10. Loštice - Šumvald
2:1
(V.Ryšavý)
M l a d š í ž á c i: V odvetné části jsme zajížděli na hřiště soupeřů. Již se nám tolik nedařilo. V Pasece jsme na hřišti zvítězili. Zápas
však byl kontumován pro neoprávněný start hráče. Ještě nás čeká poslední zápas – derby s Troubelicemi.
6. 10. Paseka - Šumvald3:5 (kontumačně 3:0) (V.Kasal 3, S. Axmann 2)
19.10. Šternberk - Šumvald
3:1
(A.Libánková)
26.10. Dlouhá Loučka - Šumvald
2:4
(V.Kasal 3, Š. Jílek)
B e n j a m í n c i m l a d š í:
Podzimní fotbalovou sezónu děti ukončily postupem do výkonově lepší skupiny. Odehráli jsme čtyři turnaje s týmy Uničova, Litovle
a Šternberku. I proti týmům z měst jsme se myslím neztratili a dětem patří velké poděkování za reprezentaci šumvaldské kopané.
Zkušenosti z náročných zápasů jistě zúročí v budoucnu. Rodičové můžou být na své malé fotbalisty a fotbalistky náležitě pyšní.
Trenérské trio M.Kolda, P. Seidl a J.Koňárek děkuje dětem za předvedené výkony a rodičům za podporu. Zvláštní poděkování patří i
předsedovi P.Dostálovi za zajištění sladké odměny, medailí i finančního příspěvku na naši "závěrečnou".
6. 10. ve Šternberku: Šu-Uničov 3:13, Šu-Litovel 1:8, Šu-Šternberk 6:8
Branky: O. Vlček 8, L.Malina 4
12. 10. v Litovli: Šu – Litovel 0:9, Šu – Šternberk 4:3, Šu – Uničov 1:8
Branky: L.Malina 4, P. Seidl
19. 10. v Uničově: Šu – Uničov 3:12, Šu – Šternberk 0:6, Šu – Litovel 2:8
Branky: O. Vlček 2, P. Seidl 2, Š. Urban
(zpracoval Mgr. Ladislav Vyhnálek)
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