prosinec 2019

INFORMACE Z ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
je tu prosinec a začátek adventu. Rok 2019 pomalu končí. Velmi děkuji všem
aktivním a slušným lidem za práci, kterou odvádí v naší obci.
Využijme prosím, vánoční svátky ke zklidnění, rozjímání a především k setkávání
s rodinou a přáteli. Nezapomínejte také na ty, co už nejsou mezi námi.
Vánoce prožijte v pohodě a ve zdraví a do nového roku vstupte s chutí a elánem.
To vše Vám přeji i za všechny zastupitele a spolupracovníky.
JosefŠenk, starosta obce

Obecní kalendář na rok 2020

Oznamujeme občanům, že ke konci kalendářního roku budou do domácností
distribuovány stolní obecní kalendáře na rok 2020. Jsou určeny šumvaldským
a břeveneckým domácnostem, které mají uhrazeny všechny závazky vůči
obecnímu úřadu (tj. především poplatky za popelnice).
Ti z Vás, kteří kalendář, i přesto, že máte závazky uhrazeny, ve schránce
nenajdete, vyzvedněte si ho, prosím, v lednu na obecním úřadě osobně.
Důvodem je, že máte malou poštovní schránku, do které se kalendář nevleze a
nechceme, aby kalendáře rozmokly nebo se poničily ohýbáním. Děkujeme za
pochopení.

Termíny svozu odpadů v roce 2020

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka se v Šumvaldě a v Břevenci
uskuteční v sobotu 4. ledna 2020.
Upozorňujeme občany, že poslední svoz
plastů v letošním roce původně plánovaný
na pondělí 30.12.2019 se neuskuteční a
posouvá se na čtvrtek 2. ledna 2020.
Děkujeme za pochopení.

Svoz popelnic - pondělí:
6.1.; 20.1.; 3.2.; 17.2.; 2.3.; 16.3.; 30.3.; 14.4.; 27.4.; 11.5.; 25.5.; 8.6.; 22.6.; 6.7.; 20.7.;
3.8.; 17.8.; 31.8.; 14.9.; 28.9.; 12.10.; 26.10.; 9.11.; 23.11.; 7.12.; 21.12.
Svoz plastů - nově v úterý (s výjimkou prvního svozu 2.1.):
2.1.; 28.1.; 25.2.; 24.3.; 21.4.; 19.5.; 16.6.; 14.7.; 11.8.; 8.9.; 6.10.; 3.11.; 1.12.; 29.12.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - sobota:
28.3.; 12.9.

Od 1.1. 2020 se mění cena stočného

VHS SITKA s.r.o. oznamuje, že cena stočného v naší obci se od
1.1.2020 mění následovně: dochází k nepatrnému nárůstu ceny za
m3 z dosavadních 21,85 Kč vč. 15% DPH na 24,15 Kč vč. 15%
DPH (do 30.4.2020) a následných 23,10 Kč vč. 10% DPH (od
1.5.2020).

Svoz vánočních stromků

Jako v minulých letech, i po letošních Vánocích budou zaměstnanci obecního úřadu bezplatně svážet odstrojené
vánoční stromečky. K odvozu je nachystejte před své
nemovitosti ve dnech 13. nebo 27. ledna.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V prosinci 2019 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Ottová Bohumila, č. 262
Brňáková Františka, č. 16
Malovaný Karel, č. 286
Plhák Miroslav, č. 3
Krestýnová Jarmila, č. 127
Hebrová Marie, č. 268
Kallerová Ludmila, č. 334
Kyselá Helena, č. 374
Smrčková Marie, č. 91
Vorel Viktor, č. 266
Trnečková Irena, č. 289
Hejlová Karla, č. 251

Břevence:

Berková Anna, č. 19
Geppert František, č. 95
Frantová Marie, č. 68
Kallerová Marie, č. 103

11. 12.
24. 12.
23. 12.
24. 12.
21. 12.
29. 12.
31. 12.
23. 12.
29. 12.
12. 12.
15. 12.
19. 12.

94 roků
88 roků
84 roků
82 roků
78 roků
76 roků
76 roků
76 roků
75 roků
72 roků
70 roků
69 roků

Krestýn Ladislav, č. 281
Richterová Emilie, č. 410
Jenáčková Olga, č. 412
Blažková Jarmila, č. 119
Krestýn Miroslav, č. 239
Matějová Libuše, č. 314
Šenk Jiří, č. 260
Hejný Miloš, č. 301
Berka Pavel, č. 249
Mráz Ivo, č. 277
Kratochvíl Jiří, č. 222
Balcárková Dagmar, č. 430

19. 12.
12. 12.
14. 12.
20. 12.
16. 12.
24. 12.
28. 12.
1. 12.
5. 12.
9. 12.
22. 12.
19. 12.

63 roků
62 roků
61 roků
60 roků
57 roků
57 roků
57 roků
55 roků
55 roků
52 roků
52 roků
51 roků

14. 12.
22. 12.
5. 12.
18. 12.

81 roků
77 roků
76 roků
74 roků

Vlčková Eva, č. 105
Dubová Jarmila, č. 64
Štoppl Ladislav, č. 90
Bendová Ivana, č. 81
Kantor Bohumil, č. 104

2. 12.
11. 12.
11. 12.
25. 12.
18. 12.

69 roků
67 roků
67 roků
66 roků
53 roků

Ke všem gratulantům se připojuje také redakce Šumvaldských novin
s přáním dobrého zdraví a spokojenosti !
KULTURA, AKCE
Kulturní komise obce Šumvald pořádá
ve středu 11. 12. 2019 od 16:00 do 18:00 hodin
ve vestibulu ZŠ Šumvald

CHARITATIVNÍ JARMARK
V prodejních stáncích budou nabízeny vánoční hvězdy, keramika, drobné dekorační předměty, vánoční ozdoby apod.
Svým nákupem přispějete na činnost:
občanského sdružení JASNĚNKA, poskytovatele sociálních služeb VINCENTINUM Šternberk, pobočka Uničov a pomůžete naplnit
sny dětem z HEMATOONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ Dětské kliniky v Olomouci.

následovat bude v 18:00 hodin
před obecním úřadem v Šumvaldě tradiční akce

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
kdy se v mnoha obcích a městech v celé České republice na náměstích a dalších prostranstvích či místech
rozeznívá vždy ve stejný čas společné zpívání koled.
Zkusme se v čase předvánočního shonu zklidnit a společně v naší zemi si ve stejný den a stejnou hodinu zazpívat stejné koledy.
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Šumaři oslavili 10 let činnosti
Jak může hudební sdružení Šumvaldských Šumařů oslavit
takové výročí? Přece velkým koncertem. V pátek 15. listopadu
to v místním kulturním domě hučelo jako v úle. V přeplněném
sále se jen stěží našlo volné místo k sezení a mnozí absolvovali
více než dvouhodinový koncert vstoje. Velké poděkování patří
všem, kteří jste nás přišli podpořit a společně si užít tuto
událost.
Koncert měl dvě části. První byla pojatá jako pestrá směs žánrů
i vystupujících. Vše uvedla videoprezentace z naší krátké
historie. Pak již patřilo jeviště zpěvákům a muzikantům. Po
trojici úvodních písní (Javory, Tady jsem doma a Malé zrnko
písku) se přidali první hosté – děti z pěveckého kroužku ZŠ.
Rytmické písně Pátá a Večerníček roztleskaly celý sál. Společná
novinka „Zůstaň tu se mnou“ potěšila příznivce skupiny
Kryštof. Když se poté přidali zpěváci a zpěvačky ze
Šumvaldského pěveckého sboru a také bývalí členové ŠUMŠUM se společnou písní Tisíc andělů, sál ani nedutal. Téměř
šedesát hlasů a trubka Lukáše Černého, to byla síla. Jak to na
takových akcích bývá, Pěvecký sbor si zazpíval „naši“ píseň
Lípa, a na oplátku jsme vystřihli hanáckou (šumvaldskou)

Slóželo děvče. První část ukončila společná píseň Chodci nebo
poutníci.
V úvodu druhé části zazněla novinka v repertoáru - S Luisem.
Sólo procítěně zazpívala vedoucí všech tří souborů Šárka
Kallerová. Baladické písně Zabili, zabili a Eržika skvěle
interpretovaly Aneta Jenáčková a Gábina Koldová. Vše
umocnila nádherná flétna Jitky Odehnalové. Publikum dostaly
do varu další dvě novinky od Čechomoru. Divoké tempo písně
Voják začalo bubenickým sólem Barči Kallerové a Viktora Huly,
pak se přidaly virtuózní housle Romana Kobylky. Kapelu ještě
tvořili zakládající členové Jana Přikrylová (kontrabas) a
Ladislav Vyhnálek (kytara a sólový zpěv). Závěrečné písně
(Bokovy prkynka, Gorale a Šumaři) roztleskaly a přivedly do
varu celý sál. Děkovačka se spoustou kytic byla dojemná a jen
podtrhla emoce z této akce.
Co popřát šumařům do další dekády? Podobné koncerty, které
si užívají jak hudebníci, tak posluchači.
Videa z našich koncertů najdete na www.youtube.com po
zadání: šum šum šumvald
(Ladislav Vyhnálek)

3

Šumvaldské noviny - prosinec 2019

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Medlovský cross

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

V pátek 25. října jsme se opět zúčastnili závodu nazvaného Medlovský cross. Tohoto extrémního závodu se účastnili vybraní žáci naší
školy. Tito borci bojovali i tentokrát s opravdu náročným terénem.
Naši školu reprezentovali závodníci:
Mladší dívky (1500m): Navrátilová T. (5.), Ptáčníková G. (24.), Répalová L. (26.)
Mladší chlapci (2000m): Kasal V. (8.), Widermann A. (16.), Šléška M. (21.)
Starší dívky (2000m): Navrátilová K. (1.), Gállová K. (8.), Coufalová N. (12.)
Starší chlapci(3500m): Kasal D. (8.), Tužička Š. (17.), Kolda M. (20.)
Pořadí škol: 1. ZŠ Rýmařov, 2. Gymnázium Uničov, 3. ZŠ U Stadionu, 4. ZŠ Troubelice, 5. ZŠ Šumvald, 6. ZŠ Medlov, 7. ZŠ Dl.
Loučka, 8. ZŠ Haškova 9. ZŠ Borow Polsko.
Všem závodníkům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

(Mgr. Eva Navrátilová a Zdeňka Solovská)

Scholaris

S výběrem střední školy pomáhá každým rokem našim osmákům a deváťákům burza škol - Scholaris. Je to přehlídka všech středních
škol daného okresu. Žáci získají informace o studiu na SŠ, přehled učebních oborů, informace o přijímacím řízení i výhled uplatnění
zvolených profesí v praxi. Zástupci středních škol a učilišť tam prezentují své školy ukázkami činností, videoklipy, hovoří se zájemci
a odpovídají na jejich dotazy.
Naši osmáci a deváťáci se této akce zúčastnili ve středu 27. listopadu v Olomouci. Ještě předtím se zastavili ve třech největších
uničovských středních školách. Na vlastní oči si prohlédli prostory gymnázia, střední průmyslové školy a středního odborného
učiliště. Všude jim ochotní vyučující vysvětlili podmínky pro studium na dané škole, žáci nahlédli do tříd, odborných učeben a dílen.
Totéž odpoledne se pak v naší škole konala informační schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní Mgr. Evou
Navrátilovou zejména o vyplnění a podání přihlášky ke studiu na střední škole. Rodiče také obdrželi aktuální katalog s přehledem
všech středních škol a učilišť Olomouckého kraje.
(Mgr. Vladimíra Piková)

Rozsvěcení stromečku ve škole

V pátek 29. listopadu se sešli všichni žáci na
školním dvoře, aby si připomněli přicházející advent
a navodili vánoční atmosféru. Zazněly zimní a
vánoční básničky, koledy, zapálili jsme první svíčku
na adventním věnci a nakonec rozsvítili stromek.
Všichni se těšíme na šťastné a veselé Vánoce.
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ZAJÍMAVOSTI

Charita Šternberk, středisko Uničov

Charita v Uničově byla založena již před 26 lety. Za dobu své působnosti nabídla sociální a zdravotní služby mnoha potřebným lidem.
Konkrétně v loňském roce Charita v Uničově poskytla své služby 891 klientům v celém mikroregionu Uničovska.
V obci Šumvald a Břevenec byla celkem poskytnuta služba 52 klientům a to:
Domácí zdravotní a hospicová péče – odborné terénní zdravotní služby lidem v domácím prostředí a odborná zdravotní péče o
nevyléčitelně nemocné a umírající (23 klientů).
Charitní pečovatelská služba – pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost při osobní hygieně, zajištění nákupu, úklid
domácnosti, dovoz oběda, atd. (5 klientů).
VOBIS centrum PRO VÁS – půjčovna kompenzačních pomůcek (polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka…), charitní šatník
a bazárek, mimořádné události (pomoc v případě živelných pohrom, katastrof a havárií), humanitární sklad (13 klientů).
Charitní poradna NEDLUŽÍM – pomoc lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti, mají problémy s finanční gramotností, nebo neví, jak
komunikovat s věřiteli (6 klientů).
Nízkoprahové denní centrum SCHOD – poskytnutí základní stravy, hygieny, ošacení a poradenství lidem, kteří v důsledku tíživé
životní situace přišli o domov a jsou bez přístřeší (5 klientů).
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi JILORO – SRDÍČKO – pomoc rodinám s dětmi při nácviku zvládání praktických
dovedností v péči o děti, zajištění domácnosti (0 klientů)
Další dobrovolnická a jiná činnost – sociální byt S.O.S., Klub POHODA, Benefiční koncert, ples Charity, Potravinová sbírka,
Tříkrálová sbírka.
Činnost naší Charity je financována hlavně z finančních prostředků rozpočtu Olomouckého kraje, dále z příspěvků města Uničova a
přilehlých obcí mikroregionu Uničovska, prostřednictvím dotací, grantů, sponzorů, dárců a ze sbírek.
Velmi si vážíme spolupráce s Vaší obcí a děkujeme za Vaši podporu.
Bc. Alena Charouzová – vedoucí Charity Šternberk, středisko Uničov
Pavla Petrová – koordinátor Tříkrálové sbírky

SPORT

Sbor dobrovolných hasičů Břevenec děkuje všem
příznivcům a sponzorům za podporu a přeje klidné prožití
Vánoc a šťastný a veselý nový rok 2020.
Těšíme se na další spolupráci!

Úspěchy členů šumvaldského oddílu stolního tenisu

V letošní sezóně se daří šumvaldskému hráči Petrovi Berkovi, který v Regionálním přeboru drží první místo v úspěšnosti dvouher – z
23 zápasů jich 22 vyhrál. Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!
Také v kategorii veteránů má šumvaldský oddíl stolního tenisu svého zástupce. Letošního mistrovství Evropy, které se konalo v
červenci v Budapešti, se zúčastnil hráč stolního tenisu p. Jaroslav Kunst, který posledních šest let trénuje v Šumvaldu. Svoji účast
na mistrovství si jako dárek k 70. narozeninám nadělil s kolegou p. Vladimírem Gabrhelem. Šestidenního šampionátu se zúčastnilo
3300 neprofesionálních sportovců, hrálo se ve dvou halách na 130 stolech. Ve dvouhrách bylo 181 českých reprezentantů a ve
čtyřhrách 90 párů. Mezi jednotlivci pánové Kunst a Gabrhel ve své kategorii 70 – 74 let uzavírali své skupiny, ve čtyřhře se jim
však dařilo a při konečném bodování čtyřher skončili na 33. až 64. místě. Z mistrovství si odvezli nejen velké množství sportovních
zážitků, ale i těch cestovatelských a poznávacích.
(za oddíl ST Šumvald - Břevenec Petr Berka)
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ST Šumvald - Břevenec za finanční podpory Obce Šumvald a dalších sponzorů pořádá

18. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISE
Kde:
Kdy:
Kategorie:

Startovné:
Registrace:

Kulturní dům Šumvald - občerstvení zajištěno
neděle 29.12.2019
* žáci + dorost (do 17 let)
od 9:00 hodin
* ženy
od 10:30 hodin
* muži
od 13:00 hodin
(bez registrace stis a hrající VP)
* členové oddílu a pozvaní hráči od 15:00 hodin
* čtyřhra
žáci a dorost bez poplatku, ostatní 50,- Kč
nejpozději 20 minut před začátkem zápasů

Turnaje se mohou zúčastnit nejen rodilí Šumvaláci a Břeveňáci, ale i zájemci z okolních obcí.

Kopaná SK Šumvald – podzimní část ukončena

M u ž i: Zisk jednoho bodu ze tří posledních zápasů je málo. Především proto, že se jednalo o souboje se sousedy v tabulce a také
dvě sousedská derby.
Očekávaný duel s Dlouhou Loučkou přilákal za krásného počasí minimálně
250 diváků. Ve vyrovnaném utkání nakonec opět rozhodla zkušenost a faktor
Kuchta. Nejlepší střelec Loučky dal obě branky. Jak k tomu došlo? Již v 7´
zahrával přímý kop od autové čáry a přízemní centr proskákal až za Vojtova
záda. Do přestávky jsme dokázali srovnat na 1:1 Lukášem Štenclem.
Bohužel v 54´ snadno unikl obraně Kuchta a hosté se dostali do vedení 2:1.
Nic na tom nezměnil ani náš závěrečný tlak.
V Grygově to vypadalo velice nadějně. Od 25´ jsme vedli brankou Š.
Bednáře. Závěr však opět znamenal zkrat v naší obranné činnosti. V rozmezí
10 minut (63´- 73´) jsme obdrželi čtyři branky a bylo rozhodnuto.
Mimořádné počasí (sluníčko a 17°C) přilákalo do Hradečné doslova davy.
Minimálně 300 fanoušků, nejen místních a šumvadských (cca 150), ale
hodně troubelických se přijelo podívat na derby a přímý souboj s posledním.
Proč troubelických? Tým Hradečné tvoří především bývalí hráči Troubelic a
nyní je začal trénovat velký motivátor a stratég Jarda Bartuněk. Hra měla
typické znaky derby. Spousta soubojů, dost nepřesností i zajímavých situací
před oběma brankami. V prvním poločase jich měli určitě více domácí. Ve
druhém jsme se postupně dostávali k šancím i my. V době, kdy se schylovalo
k bezbrankové remíze přesně zakončil, z hranice velkého vápna, Radek
Kuraj (82´). To bohužel nebylo vše. Po rohovém kopu (88´) domácí srovnali
a šlo se na penalty. Opět rozhodla zkušenost a my jsme odjížděli pouze s
jedním bodem.
Úkol před zimní pauzou je jasný. Kvalitní zimní příprava, konsolidace, případně doplnění kádru a především dobré nervy v boji o
záchranu. Tým na to určitě má.
3. 11. Šumvald- Dl. Loučka
1:2
(L. Štencl)
9. 11. Grygov - Šumvald
5:1
(Š. Bednář)
17. 11. Nová Hradečná – Šumvald
1:1(2:1p)
(R. Kuraj)
M l a d š í ž á c i: Posledním podzimním zápasem našich fotbalových nadějí
bylo domácí derby s Troubelicemi. V případě výhry jsme se mohli dostat na první
místo. I přes krutou prohru je potřeba celý tým pochválit za celkové druhé místo.
Chlapci a děvčata nastoupili do kategorie mladších žáků z benjamínků a je tedy
mezi soupeři nejmladší.
3. 11. Šumvald- Troubelice
0:6

(zpracoval Mgr. Ladislav Vyhnálek)
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