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INFORMACE Z ÚŘADU

Vodovod Šumvald a Břevenec
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s aktuálními informacemi o průběhu výstavby vodovodu.
V roce 2019 bylo provedeno v obci cca 9 km páteřního vodovodního řádu a 2,7 km přivaděče mezi Dlouhou
Loučkou a Šumvaldem. Realizovaly se hrubé stavby AT stanice a čerpací stanice. Na věžovém vodojemu, který bude stát na Panském
kopci, byly zahájeny zemní práce a stabilizace podloží pod základem vodojemu.
V letošním roce nás čeká dokončení páteřního vodovodního řadu, dokončení vodojemu, dokončení drobných staveb (ATS, ČS) a
především připojování jednotlivých nemovitostí na vodovodní řad. Na veřejných částech přípojek by se mělo začít pracovat na
přelomu dubna a května.
Během února snad bude vydáno hromadné povolení na domovní části přípojek tak, aby mohlo proběhnout další veřejné projednání,
kde se upřesní postup výstavby přípojek.
Jakmile to počasí dovolí, tak zhotovitel předloží aktuální harmonogram výstavby.

Josef Šenk

Poplatky pro rok 2020 - zůstávají stejné jako v předchozích letech
Poplatek za komunální odpady
Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019, ze dne 17.12.2019,
schválilo Zastupitelstvo obce Šumvald poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Výše tohoto poplatku se
nezměnila a také pro rok 2020 se jedná o částku 396,-Kč na
osobu a rok. Poplatek je splatný do 30.4.2020.
Předplatné ŠN
Předplatné ŠN se hradí do 30.4.2020. Při roznášce v
Šumvaldě a Břevenci jde o částku 55,- Kč, při doručování
prostřednictvím České pošty (netýká se předplatitelů ze
Šumvaldu a Břevence) činí předplatné 264,- Kč.

Poplatek ze psů
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, ze dne 17.12.2019,
schválilo Zastupitelstvo obce Šumvald poplatek ze psů.
Poplatek ze psů platí držitel psa, jeho výše je stanovena na
částku 100,- Kč na jeden rok za každého psa staršího tří
měsíců. Poplatek je splatný do 30.4.2020. Pokud poplatková
povinnost zanikne (např. úhyn psa), nebo naopak nově
vznikne v průběhu roku, je třeba tuto skutečnost nahlásit v
kanceláři obecního úřadu.
Platební údaje pro bezhotovostní úhradu: číslo účtu
1801155349, kód banky 0800, jako specifický symbol
uveďte vaše číslo popisné, variabilní symbol pro odpady
1340, pro psy 1341, pro ŠN 3349.

Odpady - upozornění

Prosíme občany, aby kartonové krabice před odevzdáním do kontejnerů rozložili, popřípadě pošlapali tak, aby se do nádob vměstnalo
co nejvíce papírového odpadu a byla tak maximálně využita jejich kapacita. Děkujeme!
Také upozorňujeme, že přepálený tuk z domácností můžete odevzdat na sběrné místo za dílnami pracovníků obecního úřadu. Stačí ho
slít do obyčejných PET lahví a řádně uzavřít vrškem. V žádném případě ho nevylévejte do dřezů a do kanalizace. Děkujeme!
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V únoru 2020 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Krestýnová Františka, č. 102
Čurda Václav, č. 310
Suchá Jana, č. 345
Sušeň Jan, č. 383
Gregorová Marie, č. 201
Gux Josef, č. 382
Poštulka Ladislav, č. 224
Nerušilová Jana, č. 354
Kyselá Danuše, č. 64

Břevence:

Geppertová Věra, č. 95
Riedlová Marie, č. 43
Bartoněk Petr, č. 15

16. 2.
15. 2.
22. 2.
22. 2.
10. 2.
24. 2.
18. 2.
21. 2.
27. 2.

91 roků
79 roků
73 roků
72 roků
71 roků
70 roků
69 roků
68 roků
67 roků

2. 2. 74 roků
25. 2. 62 roků
28. 2. 61 roků

Holečková Hana, č. 395
Kyselý Miroslav, č. 16
Jedličková Jana, č. 252
Viktorinová Jarmila, č. 325
Havelka Jan, č. 330
Hejný Pavel, č. 393
Indráková Jana, č. 263
Štencl Slavomír, č. 101
Smékalová Lenka, č. 87

22. 2.
15. 2.
7. 2.
27. 2.
7. 2.
8. 2.
18. 2.
23. 2.
19. 2.

62 roků
60 roků
59 roků
57 roků
56 roků
56 roků
52 roků
52 roků
51 roků

Červinková Irena, č. 72
Riedl Josef, č. 43

2. 2. 60 roků
14. 2. 54 roků

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

Milé děti. Milá Josefínko Reichelová, Eliško Břoušková, Lottynko Mrňková a Emičko Berková, milý Květošku
Krestýne a Hynečku Hefnere. Přišli jste na svět v bolestech a slzách vašich maminek. Po krásném, zároveň
neobyčejně náročném období očekávání vašeho narození. Období, které bylo složité především pro vaši
maminku. Období, kdy se z muže po jejím boku stal otec. Dnes vás, své poklady, drží vaši rodiče pevně v náručí.
Když vás nakrmené, okoupané, něžně osušené a voňavé hladí po tvářičce, jste blažení vy a stejně tak vaše mámy
a tátové. Nečekejte, děti, že váš život bude vždycky snadný a jednoduchý. Mockrát budete potřebovat oporu,
pomoc, konejšivé objetí mámy a táty. Přejeme vám, ať nemáte nouzi o rodičovskou lásku, ať jste rodičům
radostí a ať slzy, které kdy uvidíte na jejich tvářích, jsou jen a jen slzy štěstí.

Vítání našich nejmenších jsme připravili na sobotu 25. ledna a připojili jsme se tak ke všem upřímným gratulantům. Rodiče a
prarodiče dětí a ostatní hosté si vyslechli pásmo písniček a říkanek v podání dětí z mateřské školy, které s nimi připravila paní
učitelka Jaroslava Číková. Starosta obce popřál rodičům dostatek trpělivosti a dětem moudré, laskavé a milující rodiče. Děti byly
obdarovány drobným keramickým dárkem z dílny Petry Niklové, rodiče vedle finančního dárku 1000 Kč také fotoalbem s
fotografiemi paní fotografky Frolichové, maminky navíc kytičkou. Podpisy rodičů v pamětní knize obce berme jako slib svým
dětem, že je životem povedou zodpovědně, s trpělivostí a se srdcem bijícím láskou. Odměnou pak pro rodiče bude pohled do
šťastných dětských očí.
(Karla Bartoňková, matrikářka)

KULTURA
Pulchra Silva Vás srdečně zve na

SK ŠUMVALD si Vás tímto dovoluje pozvat na tradiční

PYŽAMOVÝ PLES

SPORTOVNÍ PLES

který se koná v sobotu 15. února 2020 od 20:00 hodin
na sále Blahákova hostince v Šumvaldě.

který pořádá v sobotu 22. 2. 2020 od 20:00 hodin
v Kulturním domě v Šumvaldě.

K poslechu a tanci hraje kapela TRIGON.

K tanci a poslechu hraje skupina JEN TAK II.

Bohatá tombola a občerstvení bude zajištěno.

Bohatá tombola a zajímavé vystoupení zajištěno.

Cena v pyžamu 70,- Kč, ostatní 90,- Kč.

Srdečně zvou pořadatelé.
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SRPŠ Šumvald Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ PLES SRPŠ
v sobotu 14. 3. 2020 od 19:00 hodin v Kulturním domě v Šumvaldě.
Hraje kapela Rose Band.
Vstupné 100,- Kč.
Předprodej vstupenek na ZŠ Šumvald u pí. Zdenky Štybnerové.
Na programu představení vycházejících žáků ZŠ a vystoupení profesionálních tanečníků.
Připravena bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.

Masopustní průvod
Pulchra Silva, sekce zvyků a tradic ve spolupráci s SDH Šumvald pořádá v sobotu
29. února 2020 MASOPUSTNÍ PRŮVOD. Tradiční průvod masek obcí Šumvald
tentokrát začne od 9:00 hodin u místní hasičárny. Masky se vydají po malé straně
na horní konec obce. Poté navštíví postupně stavení na dolním konci a v odpoledních hodinách završí průvod na chaloupkách. Po skončení průvodu, přibližně
v 17:30 hodin, se bude konat před Blahákovým hostincem krátká scénka porážky
kobyly a pochovávání basy. Na všechny se těší členové Pulchra Silva a hasiči.

ZAJÍMAVOSTI, STATISTIKA ....

Obyvatelstvo v roce 2019
Počet obyvatel k 31.12.2018

1652

Počet narozených dětí
chlapci
dívky
celkem
Šumvald
3
8
11
Břevenec
0
2
2
Celkem
3
10
13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet zesnulých
muži
ženy
celkem
Šumvald
7
6
13
Břevenec
3
1
4
Celkem
10
7
17
průměrný věk
muži
ženy
celkem
72
81,6
75,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet přistěhovaných
muži
ženy
celkem
Šumvald
11
16
27
Břevenec
3
1
4
Celkem
14
17
31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet odstěhovaných
muži
ženy
celkem
Šumvald
18
27
45
Břevenec
5
2
7
Celkem
23
29
52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------K 31.12.2019 obec tedy čítala
1627 obyvatel (M 812, Ž 815)
z toho v Břevenci
306 obyvatel (M 150, Ž 156)
v Šumvaldě
1321 obyvatel (M 662, Ž 659)
(zpracovala: Karla Bartoňková, matrikářka)
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Statistika produkce odpadů v naší obci za rok 2019 a minulá léta
Druh odpadu:

rok 2019

rok 2018

rok 2017

komunální odpad
velkoobjemový odpad
bioodpad
papír: kontejnery na obci +ZŠ + MŠ
nápojové kartony
plasty
sklo
oděvy
lednice/mrazáky
velké spotřebiče
televizory/monitory

414,72 t
19,96 t
216,48 t
15,75 t
0,5528 t
28,108 t
23,376 t
4,935 t
75 ks
109 ks
79 ks

396,75 t
8,52 t
195,12 t
17,715 t
1,092 t
36,544 t
16,283 t
4,636 t
40 ks
48 ks
102 ks

413,59 t
16,96 t
204,98 t
16,00 t
0,72 t
31,352 t
24,232 t
4,011 t
31 ks
43 ks
112 ks

Díky Vaší velké snaze třídit komunální odpad se daří obci i přes narůstající ceny za dopravu, manipulaci,
zpracování některých druhů odpadů...
stále držet poplatek za komunální odpad již několik let na částce 396,Kč/osobu/rok.
Prosíme Vás, abyste v třídění vytrvali.
Děkujeme!
(za obec zpracovala Mgr. Eva Richterová)

NĚCO Z HISTORIE ...

Aleš Balcárek – 180 let od básníkova narození

Letos uplyne 180 let od narození buditelského básníka Alše Balcárka
(21. 2. 1840 Šumvald – 1. 5. 1862 Praha). Přes svůj krátký, tragicky
zakončený život a nepříliš obsáhlé literární dílo byl příznivě hodnocen
předním českým básníkem Janem Nerudou. Jeho památka, dnes
připomínaná bustou umístěnou v parčíku ve středu rodné obce
Šumvaldu, nezapadla. Připomeňme si literární odkaz našeho rodáka
verši z jeho sbírky „Pozůstalé básně“, vydané r. 1862, které jsou
zároveň ukázkou autorova rukopisu, básní Píseň junákův z r. 1860.
Mám naději, že v příštím dvouletí, zakončeném v květnu 2022, kdy si
budeme připomínat 160. výročí básníkova skonu, se podaří vydat o
Alši Balcárkovi důstojnou publikaci. Tato by zahrnovala nejen dosud
známé písemnosti a dokumenty, ale také nové výsledky bádání o
životě a díle obrozeneckého barda, který vzešel z kraje pod Bradlem.
Stejnou formu pozornosti by zasluhovala dále hospodářská,
organizační a kulturní činnost Společnosti Alše Balcárka z let
bezprostředně před rozbitím první Československé republiky před 2.
světovou válkou. Myslím, že toto by bylo i přáním jak neúnavného a
zasvěceného kronikáře selské minulosti Šumvaldu, rolníka Jana
Kouřila (1901 Šumvald – 1995 Šumvald), tak nedávno zvěčnělého
kronikáře obce, dlouholetého ředitele ZDŠ v Šumvaldě Miloslava
Makase (1926 Úsov – 2018 Šumvald).
(Jaroslava Čajová)

SPORT
Sportovní klub Šumvald zve všechny členy na volební
VALNOU HROMADU
která se koná v sobotu 15. února 2020 ve 14:00 hodin v KD Šumvald.
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