leden 2020

INFORMACE Z ÚŘADU

PF 2020

Vážení spoluobčané,

začal nový rok s velmi zajímavou číselnou kombinací 2020. Připadá mi to jako nedávno, kdy jsem s velkým
očekáváním oslavoval rok 2000. Uteklo to jako voda a čím jsem starší, tím víc se mi zdá, že čas běží stále
rychleji. Jde však pouze o pocit a je potřeba v životě nepromarnit žádný den, protože nevyužitý čas už nelze
vrátit. A díky tomu, že je letos přestupný rok, budeme mít o jeden den navíc. Opět nás čeká spousta kulturních a
sportovních akcí pořádaných převážně místními spolky a organizacemi. Podpořme je svojí účastí a tím jim poděkujme za úsilí a
snahu, kterými dlouhá léta obohacují a spoluvytváří podmínky pro lepší život u nás. Važme si toho, není to všude samozřejmé. Účastí
na místních akcích a vzájemnou soudržností se můžeme alespoň trochu bránit tlaku všech médií s velkým množstvím informací z
celého světa, které v nás vyvolávají především pocity strachu ze života. Údajně se na internetu sedmkrát rychleji šíří lež, až 70%
informací se nezakládá na pravdě a při používání sociálních sítí zažívá mozek pocity jako při užívání drog, to znamená, že je velmi
návykový a nutí nás být závislými. Je to daň za pokrok a pohodlnost. Je velmi důležité si informace ověřovat, používat selský rozum a
nenechat se manipulovat. Nejlepší obranou je celoživotně se vzdělávat, aktivně žít, pracovat, pomáhat potřebným, být mezi lidmi a
hlavně pečovat o rodinu. Život není snadný, ale je krásný a je na každém z nás jak ho prožije a naplní. Chovejme se k sobě
ohleduplně a slušně a snažme se zde stále budovat dobré a bezpečné místo pro život.
Přeji nám všem hlavně pevné zdraví, štěstí a ochotu naslouchat.

Josef Šenk, starosta obce

Tříkrálová sbírka

Novoroční tříkrálová sbírka proběhla v Šumvaldě a
Břevenci v sobotu 4. ledna. Zajišťovalo ji 32
koledníků - žáků ZŠ Šumvald a 9 dospělých vedoucích skupin. Všem těmto dobrovolníkům
děkujeme za čas, energii a ochotu pomoct dobré věci.
Výnos letošní sbírky v naší obci byl 38.457,- Kč,
tedy o 2.648,- Kč více než loni. Děkujeme všem,
kteří do sbírky přispěli.

Dotace z rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce schválilo Program
pro poskytování dotací z rozpočtu obce
na podporu aktivit v oblasti zájmové
činnosti pro spolky v územní působnosti
obce Šumvald a Břevenec. Lhůta pro
podání žádosti je do 3.2.2020.
Bližší informace najdete na webu obce
www.sumvald.cz nebo osobně na
obecním úřadě.

Na trati mezi Šternberkem a Olomoucí bude výluka

Na železniční trati mezi Šternberkem a Olomoucí od pátku 10. ledna probíhají
stavební práce. Proto dopravu cestujících v tomto úseku každý den od 8:00 do
18:00 hodin zajistí náhradní autobusová doprava. Poslední vlakový spoj, který
zde projede bez nutnosti přestupu na autobus, bude spěšný vlak s odjezdem z
Uničova v 7:05 hodin. Následně se traťový úsek uzavře. Vlaky se na koleje vrátí
až vpodvečer: bez přestupu budou cestovat lidé ve směru Uničov - Olomouc
spojem s odjezdem 17:34 hodin z Uničova, ve směru z krajského města jako
první pojede bez přerušení spěšný vlak s odjezdem z hlavního nádraží v 18:00
hodin. Tato výluka potrvá do soboty 29. února.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V lednu 2020 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Špička Vlastislav, č. 209
Kobylková Jarmila, č. 119
Šenková Věra, č. 346
Heřmanovský František, č. 274
Vepřík Karel, č. 144
Dubová Božena, č. 342
Pospíšil František, č. 76
Mecnarovská Libuše, č. 404
Zatloukal Ladislav, č. 359
Kyselý Jiří, č. 64
Bartoňková Jiřina, č. 228
Smrčková Ivana, č. 225

Břevence:

Říhová Marie, č. 69
Solařová Ludmila, č. 99
Axmanová Alena, č. 86
Habrmannová Dana, č. 6

30. 1.
15. 1.
14. 1.
21. 1.
13. 1.
14. 1.
26. 1.
9. 1.
1. 1.
29. 1.
14. 1.
20. 1.

94 roků
87 roků
84 roků
77 roků
75 roků
74 roků
74 roků
73 roků
71 roků
67 roků
66 roků
66 roků

Krestýnová Jiřina, č. 281
Blažková Marta, č. 375
Špička Jan, č. 209
Brachtlová Zdenka, č. 197
Straka Stanislav, č. 324
Ruprecht Radomír, č. 169
Krestýnová Věra, č. 382
Libánková Nataša, č. 390
Vepřík Karel, č. 80
Brada Břetislav, č. 253
Havlíčková Věra, č. 295

17. 1.
16. 1.
13. 1.
16. 1.
27. 1.
2. 1.
31. 1.
29. 1.
3. 1.
9. 1.
3. 1.

64 roků
63 roků
63 roků
62 roků
60 roků
58 roků
58 roků
55 roků
53 roků
53 roků
50 roků

8. 1.
24. 1.
1. 1.
6. 1.

79 roků
76 roků
69 roků
67 roků

Poštulková Ludmila, č. 24
Kašpárková Ludmila, č. 40
Kobzová Renata, č. 33
Večeřa Petr, č. 107

13. 1.
22. 1.
9. 1.
3. 1.

63 roků
56 roků
53 roků
52 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje všem jubilantům do dalších let
hojnost zdraví, životní pohody a spokojenosti!

INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 17.12.2019
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ZO schvaluje pozměněný program 9. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne 17.12.2019.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Martin Solovský, Mgr. Lubomír Balcárek; ověřovatele zápisu ve složení: Jiří
Kyselý, Martin Čamek a zapisovatele zápisu Mgr. Evu Richterovou.
ZO schvaluje správnost zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Vodovod Šumvald a Břevenec", uzavřený mezi Obcí Šumvald a
společností ARKO-MOBIKO-ŠUMVALD (společník1: ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, 619 00 Brno, 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 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o ukládání odpadu č. 5, uzavřený mezi EKO-UNIMED s.r.o., Medlov 187, 783 91
Uničov, IČO: 62303431, DIČ: CZ62303431 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
ZO schvaluje Plán inventur na rok 2019 a schvaluje jemnování členů inventarizačních komisí.
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Uničov a obcí Šumvald na výkon činnosti Městské policie Uničov
na území obce Šumvald dle předloženého návrhu a zmocňuje starostu obce k podpisu této veřejnoprávní smlouvy.
ZO schvaluje Program pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Šumvald.
ZO schvaluje Návrh rozpočtu MŠ Šumvald na rok 2020, Šumvald č. 199, PSČ 783 85, IČO: 75026627. Provozní dotace na rok
2020 z rozpočtu Obce Šumvald činí 530.000,- Kč.
ZO schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Šumvald, Šumvald č. 199, PSČ 783 85, IČO:
75026627 na roky 2021 a 2022.
ZO schvaluje Návrh rozpočtu ZŠ Šumvald na rok 2020, Šumvald č. 204, PSČ 783 85, IČO: 70978590. Provozní dotace na rok
2020 z rozpočtu Obce Šumvald činí 2 384.000,- Kč.
ZO schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Šumvald, Šumvald č. 204, PSČ 783 85, IČO:
70978590 na roky 2021 a 2022.
ZO rozhoduje: 1) o účasti a přímém majetkovém vstupu Obce Šumvald do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého
kraje a.s., akciové společnosti založené a existující podle práva České republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,
779 00 Olomouc, IČO: 07686501, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B
11088 ("Společnost"); 2) o vystoupení Obce Šumvald ze Spolku podle článku VI. odst. 3 písm. a) stanov Spolku s účinky
vystoupení k poslednímu dni roku 31.12.2019.
ZO schvaluje: 1) Smlouvu o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem, jako prodávajícím, a Obcí Šumvald jako
kupujícím, jejíž návrh tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a jejímž předmětem je koupě 1652 akcií Společnosti za celkovou kupní
cenu 24.780,-Kč; 2) Smlouvu mezi akcionáři Společnosti, jejíž návrh tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení.
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ZO ukládá starostovi obce Šumvald informovat o tomto rozhodnutí zastupitelstva Olomoucký kraj a Spolek nejpozději do
31.12.2019, podepsat návrhy smluv uvedených v přílohách č. 2 a 3 tohoto usnesení a podepsat písemné vystoupení Obce
Šumvald ze Spolku dle článku VI. odst. 3 písm. a) stanov Spolku a doručit je Spolku tak, aby účinky vystoupení nastaly k
poslednímu dni roku 31.12.2019.
ZO schvaluje Oznámení o záměru převodu majetku - směna pozemků.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky účastníka ADAR ing. s.r.o., Kobylá nad Vidnávkou 1, PSČ 790 65, IČO: 05931738 s
nabídkou ekonomicky nejvýhodnější u zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem: "Márnice Šumvald - rekonstrukce objektu".
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zakázku "Márnice Šumvald - rekonstrukce objektu" mezi zhotovitelem ADAR ing
s.r.o., Kobylá nad Vidnávkou 1, PSČ 790 65, IČO: 05931738 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky účastníka Pavel Míka - FALIKO, Čsl. Armády 2244, Tábor, PSČ 390 03, IČO:
18325297 s nabídkou ekonomicky nejvýhodnější u zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem: "ZŠ Šumvald - obnova
podlah".
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zakázku "ZŠ Šumvald - obnova podlah" mezi zhotovitelem Pavel Míka - FALIKO, Čsl.
Armády 2244, Tábor, PSČ 390 03, IČO: 18325297 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 28 k nájemní smlouvě ze dne 3.4.1998, uzavřený mezi Obcí Šumvald a Spojenými lesy s.r.o., Palackého
1178/11, Rýmařov, PSČ 795 01, IČ: 47674156, DIČ: CZ47674156 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.

KULTURA
SDH Šumvald pořádá
25. ledna 2020 od 19:00 hodin
v sále Kulturního domu v Šumvaldě

SDH Břevenec zve občany a příznivce na tradiční

SPOLEČENSKÝ PLES

v sobotu 1. února 2020 od 20:00 hodin
do Kulturního domu v Břevenci.

K tanci a poslechu hraje kapela L.I.F.
Vstupné 80,- Kč v předprodeji; na místě 100,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé.

HASIČSKÝ BÁL
Hraje TRIGON.
Přichystáno je bohaté občerstvení a tombola.

Koncert Hany a Petra Ulrychových

Dlouho očekávanou kulturní událostí předvánočního
období byl koncert Hany a Petra Ulrychových. V neděli
8. prosince se zaplněný sál kulturního domu rozezněl
krásnou hudbou. Oba umělci za doprovodu muzikantů
skupiny Javory skvěle navodili sváteční náladu. Zazpívali
skladby vánoční i nevánoční, doprovodili vystoupení
milými slovy a všem posluchačům tak připravili
ojedinělý hudební zážitek.

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

PF 2020

Břevenecký vesnický spolek přeje všem spoluobčanům hodně štěstí v novém roce 2020, pevné zdraví, spokojenost a hodně lásky.
Děkujeme všem sponzorům za podporu, které si velice vážíme a všem našim příznivcům děkujeme za účast na našich akcích.
Věříme, že i v nadcházejícím roce se na těchto akcích budeme setkávat v příjemné atmosféře a dobré pohodě.
(za BVS M. Kobylková)
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Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Mikulášský turnaj v košíkové dívek jsme pořádali ve středu 4. 12. 2019

Pozvání přijali tradiční účastníci Libina a Ruda n. M. a také
sousední Troubelice. Náš tým prošel od loňska velkou obměnou,
když odešla silná sestava „deváťaček“. Nově vytvořený tým podal
poctivý, bojovný a kolektivní výkon. V těžkých soubojích se
uplatnila i mladší děvčata, např. Terezka Navrátilová nebo Lucka
Répalová. Ze zdravotních důvodů nám chyběla nejzkušenější
hráčka Markétka Galetková.
Turnaji jasně dominovala děvčata z Libiny. Téměř celá sestava
hraje závodně za Šumperk a jedna hráčka dokonce v Brně. První
zápas s Libinou jsme jasně prohráli. Pozitivem bylo nabrání
zkušeností, jak se hraje vrcholový basket. Ve druhém jsme s
Troubelicemi potvrdili roli favorita, střídali dvě pětky, do hry se
tedy dostala všechna děvčata. Skóre 40:4 mluví za vše. Poslední
zápas byl přímým soubojem o druhé místo s těžkým soupeřem
Rudou. Podařilo se nemožné. Ve vyrovnaném klání, se spoustou
tvrdých soubojů, jsme se přetahovali o výsledek. Vydřené vítězství odstartovalo gejzír radostných emocí celé dívčí party a znamenal
krásné 2. místo.
Výsledky: Ruda – Troubelice 32:2, Libina – Šumvald 38:4, Ruda – Libina 12:42, Troubelice – Šumvald 4:40, Ruda – Šumvald
11:13, Troubelice – Libina 4:64
Pořadí: 1. Libina, 2. Šumvald, 3. Ruda n. M., 4. Troubelice
Sestava a body: N. Bartoňková 4, K. Navrátilová 4, N. Coufalová 29, K. Gállová 4, K. Grmelová, A. Smékalová, T. Navrátilová, L.
Répalová 8, A. Bartoňková 2, A. Pěčková 6

Chlapci vyhráli Vánoční turnaj

Tradiční vánoční turnaj v košíkové chlapců jsme pořádali v
úterý 17. 12. 2019. Stálé účastníky (ZŠ Stadion Uničov,
Gymnázium Uničov a ZŠ Troubelice), doplnila poprvé ZŠ Ruda
n. M. Náš tým zvládl důležitý první zápas s gymnáziem a
následný s Rudou. Situaci jsme si lehce zkomplikovali
nečekanou prohrou s Troubelicemi. Naše vedení dokázali
troubeličtí otočit trojkou těsně před koncem zápasu. Vše však
bylo v našich rukou. Zvládli jsme „povinnost“ zvítězit nad
Stadionem Uničov. Prvenství v turnaji bylo naše ještě před
posledními zápasy. O další pořadí se bojovalo až do konce a
nakonec rozhodovaly až vzájemné zápasy.
Je potřeba pochválit celý tým za maximální snahu, bojovnost a
trpělivost, protože v určitých fázích se nám nedařila střelba dle
představ. Velkým příslibem je, že letos v týmu není žádný
deváťák. Chlapci si zaslouženě pochutnali na dortu pro vítěze.
Výsledky: Gymn – Šum 2:4, Stad – Trou 5:2, Ruda – Šum 4:19, Gymn – Trou 7:0, Stad – Ruda 16:4, Trou – Šu 5:4, Gymn – Ruda
2:6, Stad – Šu 6:8, Ruda – Trou 0:14, Stad – Gymn 2:16
Pořadí: 1. ZŠ Šumvald (7 b.), 2. Gymnázium Uničov (6 b.), 3. ZŠ Stadion Uničov (6 b.), 4. ZŠ Troubelice (6 b.), 5. ZŠ Ruda n. M. (5
b.)
Sestava a body: J. Brachtl, L. Brachtl 4, V. Fiala, D. Kasal 2, A. Navrátil 2, Š. Smékal 4, Š. Tužička 10, F. Vybíral 10, A. Kolář 2, M.
Šléška, S. Wiedermann 1
(Mgr. Ladislav Vyhnálek)

Nabídka na bezplatné využití prostor pro pohybové aktivity
Mateřské centrum Delfínek v Šumvaldě, které sídlí v suterénu Mateřské
školky, nabízí k dalšímu využití prostory nově zřízené tělocvičny. Jedná se o
místnost o rozměru cca 8x5 metrů s novým povrchem, který je protiskluzový a
ideální pro pohybové aktivity. Tělocvična je vybavena herními prvky pro děti,
které se dají v případě potřeby odklidit do přilehlé chodby.
K dispozici jsou také 4 overbally a žebřiny. V případě zájmu je možno
uschovat i případné další cvičební nářadí, podložky ke cvičení apod.
Prostory slouží v dopoledních a odpoledních hodinách rodičům s dětmi, ale v
pozdních odpoledních a večerních hodinách je možno prostory využít i pro
další účely.
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Tato nabídka je určena pro obyvatele obcí Šumvald a Břevenec, kteří mají zájem o bezplatné zapůjčení prostor ke cvičení, případně
i spolkům, kteří by tyto prostory rádi využili.
Jste skupinka kamarádů/kamarádek, kteří chtějí udělat něco pro své tělo, ale nemáte prostory, kde byste se scházeli?
Jste spolkem, který hledá podobný prostor k dalším aktivitám? Kontaktujte nás, budeme rádi, když budou nové prostory sloužit i pro
další účely.
Kontaktovat nás můžete na telefonu 725 463 584, rádi Vám prostory po předchozí domluvě ukážeme.
(za Mateřské centrum Delfínek Ivana Kasalová)

NĚCO Z HISTORIE ...

Zapadlí hrdinové, co se postavili k odporu

V pokračování „Bojovníků za svobodu“ pocházejících z naší
vesnice, jsem se díky nálezu životopisu ve vojenském archívu v
Praze, napsaným samotným aktérem, dostal k postavě muže
„bojovníka“, jehož osud zavál v mladém věku do dvou zcela
odlišných armád. A kdy na samém konci války uniká o vlásek
smrti v boji k osvobození naší republiky od nacismu.
Tím mužem byl Arnošt Kaller. Narodil se
5.1.1924 v Šumvaldě, jako nemanželské dítě.
Jeho matka byla jistá Jenovéfa Kallerová,
zemědělská dělnice pracující na velkostatku.
Později se stala Smrčkovou a po válce se
odstěhovala do Králové, okres Litovel. Otcem
byl Cyril Bartoněk.
Po narození malého Arnošta se jeho rodiče rozešli, a každý šel
dál svojí cestou. Rodičům byl pouze na přítěž. Matka ho
vychovávala jen po dobu nezbytně nutnou, do tří let. Potom se
už nechtěla o své dítě více starat a poslala ho k otci do výchovy.
Tam si užil více ran a ústrků než dobrého slova. Ve čtyřech
letech malý Arnošt utíká od otce, toulá se po vesnici a přespává
v polích. Naštěstí se opuštěného a toulajícího dítěte ujímá pan
Havelka Jan, cestář s č.p. 207. Ten měl už své dvě vlastní děti,
syna a dceru a Arnošta přijímá za svého. Jak v životopise píše
„byl jsem vychováván jako jejich vlastní“.
V pěti letech začal navštěvovat menšinovou školu obecnou s
vyučovacím jazykem českým v převážně německy mluvícím
Břevenci. Po prvním roce se ale nechává zapsat do obecné školy
pětitřídní v Šumvaldě. Po skončení školy, v divokém to roce
1938, už do měšťanské školy v Uničově nešel. Poměry rodiny to
nedovolovaly a pan Arnošt Kaller nastoupil službu jako
zemědělský dělník u pana Josefa Straky v Šumvaldě. Nedlouho
po mnichovské dohodě, „zradě“, a to 1.1. 1939 nastoupil službu
ve vedlejší vesnici, v Troubelicích, u pana Schona Jana. Byl to
Čech, i když jméno tomu nenasvědčuje. V této době byla ve
vesnici vyloupena prodejna Baťa. Z vyloupení je „důvodně“
podezřelý právě Arnošt Kaller. Dle záznamů byl německou
policií vyšetřován a souzen německým soudem mládeže v
Šumperku. Zda byl nakonec trestán není známo. Co ale jistě
víme je, že 8.11. 1940 z Troubelic odchází do Police, okres
Zábřeh, ke službě k rolníku Fojtovi.
Ve čtyřicátém prvním roce je odeslán pracovním úřadem v
Uničově na zemědělské práce do říše, přesněji do Horního
Slezska, město Raichenbach, dnes Dzieržoniów v Polsku. A
nedlouho poté je povolán k vojenskému odvodu, jako ročník
1924. Proti jeho vůli, i když se hlásí jako Čech, je odveden do
německé armády a dostane vojenskou knížku. V lednu
čtyřicátého třetího roku mu přichází povolávací rozkaz k
nástupu. Raději vyzvání uposlechl z obavy trestu, jak pro něj,
tak pro jeho rodinu. Nastupuje s úmyslem hned při první
příležitosti přejít na stranu spojenců.
Je přidělen k 18. motorizované pěší divizi. Okamžitě u velitele

hlásí: „jsem české národnosti, nemohu sloužit ve vaší armádě!“.
Odpověď dostane rázem ve znění: „když Němci mohli před
válkou sloužit v československé armádě, tak mohou i Češi v
německé!“. Výcvik trval dva měsíce a jeho cesta mířila na
ruskou frontu, k prostoru Smolenska. 8.srpna je divize nasazená
do těžkých bojů u Jarava. Ještě ten den, při ústupu německých
jednotek, využívá příležitost a rozběhne se sám do pole, kudy
utíká asi sto metrů v domnění, že narazí na ruské jednotky. Při
pozdějším vyprávění přiznal, jak hloupé to bylo a jak riskantní!
Sice zbraň u sebe neměl, ale v německé uniformě si to hnát přes
pole, v první linii.. Naštěstí polem proběhl a ukryl se v
opuštěném krytě, kde zůstal do rána. Ráno, když přední
jednotky Rudé armády přešli, aniž by byl nalezen, sám přejde k
hlavním liniím a nechává se zajmout. Tady setrvá tři dny ve
vyšetřování. Okamžitě v zajetí se přihlašuje do československé
zahraniční armády. Je odeslán do politického tábora v
Krasnogorsku, kde je s ním více českých mužů. Po měsíci
vstupují všichni do naší zahraniční armády.
Arnošt Kaller je u nově utvořené třetí pěší brigády, 4. praporu
minometné roty, jako vojín. Po výcviku se zúčastňuje bojů v
okolí Krosna – Dukly a Vyšného Komářika (to je první
osvobozená vesnice naší armádou na Slovensku). Do boje zde
vyrazily jednotky sovětské 38. armády podpořené 1. gardovým
jezdeckým sborem, 25. tankovým sborem a zejména 1.
československým armádním sborem. Proti nim stálo německo –
maďarské seskupení „Heinrici“ v dobře opevněných pozicích v
horských průsmycích. Hornatý terén znemožňoval masové
nasazení tanků, proto museli vojáci vyrážet do čelních útoků
proti kulometům. Ztráty byly vysoké. Padlo téměř 1700
československých a 12 000 sovětských vojáků bez toho, aby
byla otevřena cesta na Slovensko.
Arnošt Kaller se v bojích hrdinně vyznamenal, je povýšen na
zástupce velitele roty a odeslán k vycvičení nováčků pro
utvoření šestého praporu. Šestý prapor je později nasazen do
bojů u Liptovského Mikuláše na začátku roku 1945. Zde je
město v úzkém údolí vklíněno mezi Vysokými a Nizkými
Tatrami. Čs. armádní sbor tady narazil na dobře opevněné
Němce. Těžké boje trvaly po dva měsíce, mezi 3. únorem a 4.
dubnem 1945. Třetího března město naše jednotky dobily. Jenže
Němci nadále svírali město ze tří stran a ostřelovali ho z
okolních kopců. Po týdnu ho opět dobily zpět. O další velký
útok na město se Čechoslováci se Sověty pokusili 20. března,
ale uvízli v rozbahněném terénu. Během bojů padlo téměř 1100
čs. vojáků a další tisícovka byla raněna. Mezi nimi i náš Arnošt
Kaller. V noci čtvrtého dubna Němci město sami vyklidili.
Hrozilo jím totiž obklíčení. A právě tu noc je Arnošt Kaller těžce
raněn nášlapnou skákající minou, při obcházení zničeného
mostu. Výbuch miny byl způsoben nechtěnou vinnou jednoho z
kamarádů. Zranění byla vážná. Průstřel nad levým kolenem,
roztržené pravé stehno, poraněná mícha a průstřel pravé ruky.
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Jeho léčení postupně probíhalo v různých léčebných ústavech na
Slovensku, bez nějakého zlepšení zdravotního stavu. Až později
ve vojenské nemocnici v Olomouci se jeho zranění a útrapy daří
zlepšit.
Po ukončení války, dostává Arnošt Kaller umístěnku v Praze, ve
vojenské invalidovně na „Generálce“. Dle lékařského posudku,

nemohl už ovládat pravou nohu, čímž měl namáhavou chůzi.
Dostal doporučení, aby mohl vykonávat kancelářskou práci,
jako civilní zaměstnanec v čs. armádě. Tady už další informace
o panu Arnoštu Kallerovi končí. Dále budu pokračovat v
hledání.
(Lukáš Kyselý)

Čs. armádní sbor
na hranicích
Československa

Arnošt Kaller
(druhý zprava)
v bojích u Dukly

SPORT
Dobrý den, Ahoj rodičové.
Chtěl bych Vás informovat, že fotbalový klub
SK Šumvald stále přibírá děti ročník 2011 a
mladší do své fotbalové "akademie".
Pokud nechcete, aby děti trávily svůj volný čas
jen u počítače a naučily se základní fotbalové
dovednosti, obratnosti a vytrvalosti ve skvělé
partě dětí tak je doveďte na naše tréninky, které
máme teď přes zimu 2x týdně ve školní
tělocvičně (Po. 16 -17, Čt. 16 -17:30).
Sladkou odměnou pak bude pro Vás sledovat
Vaše děti na fotbalovém hřišti při opravdovém
fotbalovém utkání.
Bližší informace podá trenér ml. benjamínků p.
Kolda Michal (tel.606 703 159)

18. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise

V neděli 29. prosince se uskutečnil již 18. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise. Do kulturního domu, kde se turnaj konal,
dorazilo 63 hráčů a hráček, kteří na pěti stolech bojovali o věcné ceny.
Tímto chceme poděkovat našim sponzorům za jejich hodnotné dary, díky nimž bylo opravdu o co hrát.
Hrálo se v 5. kategoriích, souboje byly vyrovnané, atmosféra soutěživá a hráčům patří poděkování za předvedené výkony.
Věříme, že se za rok opět sejdeme v početné sestavě.
Turnaj byl vypsán pro následující kategorie a skončil s těmito výsledky:
Žáci
1. Spurný Lukáš
2. Kovařík Filip
3. Spurný Tomáš

Ženy
1. Sedláčková Simona
2. Nezvalová Lída
3. Groharová Adéla

Čtyřhra
1. Berka Petr, Hrivnak Vladimír
2. Adamko František, Jemelka Libor
3. Gerhat Michal, Kyrych Pavel

Muži neregistrovaní
1. Brachtl Jaroslav
2. Utěšený Václav
3. Potěšil Jiří

Muži registrovaní
1. Jemelka Libor
2. Berka Petr
3. Simek Pavel

(za ST Šumvald-Břevenec Petr Berka)
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