březen 2020

INFORMACE Z ÚŘADU

Výběr daňových přiznání

Dle informací zveřejněných v Uničovském zpravodaji
pracovnice finančního úřadu letos vyplněná daňová přiznání v
Uničově přebírat nebudou. Nově však uničovští poplatníci
mohou přiznání k dani z příjmu podávat ve Šternberku i v
Litovli. Oba finanční úřady jsou standardně otevřeny v pondělí a
ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. V době očekávaného
zvýšeného náporu od pondělí 23. března do úterý 31. března
budou finanční úřady otevřeny ve všech všedních dnech od 8:00
do 17:00 hodin. A v poslední den lhůty pro podání daňových
přiznání, ve středu 1. dubna, budou berní úřady fungovat až do
18:00 hodin.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

V sobotu 28. 3. 2020 proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Sběrné vozy budou přistaveny v těchto
časech:
8:00 - 8:25 u Rychty
Stavební odpad a
8:30 - 9:25 dům služeb
střešní
krytiny zde
9:30 - 9:55 horní konec u Dubového
nepatří
!!!
10:00 - 10:25 Břevenec točna
Neskladujte, prosím, odpad na zemi, ale vyčkejte na příjezd
sběrných vozů a odpad odevzdávejte až pověřeným
pracovníkům svozové firmy nebo zaměstnancům obecního
úřadu, kteří budou u svozu asistovat.
Také upozorňujeme, že vysloužilé elektrospotřebiče (pračky,
lednice, sporáky, televizory ....) se odevzdávají na sběrném
místě za dílnami obecního úřadu, nikoliv při sobotním svozu
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Děkujeme!

Upozornění

30. dubna 2020 končí splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a také splatnost poplatku
ze psů a ŠN.
Prosíme občany, aby při platbách v hotovosti v pokladně
obecního úřadu využívali v maximální možné míře úřední
dny, tj. pondělí a středa, vždy od 7:00 do 10:45 a od 11:45
do 17:00 hodin.

Kovový odpad

Kovový odpad můžete odevzdávat na
sběrné místo za dílnami pracovníků
obecního úřadu nebo při sběru pořádaném místními hasiči.

Oleje z domácností

Prosíme Vás, abyste tuk z domácností nevypouštěli do
odpadu a kanalizace. Dochází tím k ucpávání
kanalizačního řádu a jeho haváriím, jejichž odstraňování
stojí nemalé finanční prostředky.
Tuk můžete slít do obyčejných PET lahví a řádně uzavřené
je můžete odevzdat na sběrné místo za dílnami pracovníků
obecního úřadu. Takto odevzdaný tuk bude předán k
dalšímu zpracování.

Bioodpad

Svoz bioodpadu bude zahájen 14. dubna!

Pneumatiky nebudou odebírány!
Upozorňujeme občany, že při mobilním svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu nebudou odebírány pneumatiky!!!
Pneumatiky z automobilů jsou zařazeny do systému zpětného odběru, který zajišťuje společnost ELTMA. Ta se specializuje na zpětný
odběr pneumatik a má nasmlouvané partnery – pneuservisy, ve kterých můžete pneumatiky bezplatně odevzdávat po celý rok, bez
ohledu na značku nebo na to, jestli jste na místě odběru zakoupili pneumatiky nové. Nejbližšími takovými pneuservisy jsou:
Ing. Miroslav Filípek, Litovelská 1280, Uničov; AUTOCENTRUM KELICH s.r.o., Šumperská 536, Uničov; ARCOS s.r.o.,
Rybníček 487, Újezd; Miroslav Drozd DiS., Paseka 129; DAK AGRIMO s.r.o., Klopina – areál ÚSOVSKO
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V březnu 2020 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Hartmannová Marie, č. 238
Vytřísalová Anna, č. 377
Bartoňková Marie, č. 227
Bradová Danuše, č. 253
Kaller Jan, č. 334
Malovaná Františka, č. 286
Horák Jan, č. 145
Štenclová Jaroslava, č. 230
Urbášková Miroslava, č. 343
Machalová Josefa, č. 298
Vepříková Jiřina, č. 144
Smrček Květoslav, č. 270
Navrátil Jaroslav, č. 356
Vorlová Marie, č. 266
Ing. Krestýn František, č. 71
Solovský Jaroslav, č. 98
Blažek Lubomír, č. 375

Břevence:

Brücknerová Milada, č. 45
Habermann Miloslav, č. 6

27. 3.
10. 3.
25. 3.
27. 3.
29. 3.
5. 3.
14. 3.
26. 3.
25. 3.
19. 3.
22. 3.
8. 3.
27. 3.
1. 3.
3. 3.
25. 3.
17. 3.

86 roků
85 roků
84 roků
83 roků
80 roků
79 roků
78 roků
78 roků
78 roků
76 roků
75 roků
73 roků
72 roků
71 roků
70 roků
69 roků
67 roků

15. 3. 79 roků
9. 3. 71 roků

Brachtl Jan, č. 167
Smékal František, č. 96
Smékalová Alžběta, č. 157
Brachtl Zdeněk, č. 29
Jílek Zdenek, č. 413
Janoušek Oldřich, č. 263
Valigurová Anna, č. 346
Ošťádal Jiří, č. 55
Bahounek Miroslav, č. 171
Nerušilová Milena, č. 368
Smékal Jindřich, č. 126
Ševčíková Jarmila, č. 382
Kupka Jiří, č. 394
Bartoněk Zdeněk, č. 166
Heřmanovský Ivo, č. 274
Schusserová Kamila, č. 121
Maitner Bronislav, č. 419

21. 3.
15. 3.
7. 3.
28. 3.
15. 3.
26. 3.
10. 3.
5. 3.
31. 3.
16. 3.
20. 3.
31. 3.
26. 3.
22. 3.
13. 3.
19. 3.
2. 3.

66 roků
63 roků
61 roků
61 roků
60 roků
60 roků
59 roků
58 roků
58 roků
57 roků
56 roků
56 roků
55 roků
54 roků
51 roků
51 roků
51 roků

Štoppl Rostislav, č. 16
Štěpánek Pavel, č. 42
Kyselý Pavel, č. 77

24. 3. 63 roků
17. 3. 54 roků
10. 3. 53 roků

Redakce Šumvaldských novin se připojuje ke všem gratulantům a
přeje do dalších let pevné zdraví a životní pohodu !
PODĚKOVÁNÍ
Rodina Jedličkova děkuje za účast, slova útěchy a květinové dary
při posledním rozloučení s paní Antonií Jedličkovou.

KULTURA
SRPŠ Šumvald Vás srdečně zve na

Břevenecký vesnický spolek Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ PLES

SPOLEČENSKÝ PLES

v sobotu 14. března 2020 od 19:00 hodin
v sále Kulturního domu v Šumvaldě

v sobotu 28. března 2020 od 20:00 hodin
v Kulturním domě v Břevenci

Hraje kapela ROSE BAND
Vstupné 100,- Kč
Na programu bude představení vycházejících žáků a
vystoupení profesionálních tanečníků.
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Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Šumvaldské noviny - březen 2020

Hraje Duo Tylšar Uničov
Vstupné 70,- Kč.
Přichystáno bude občerstvení, bohatá tombola a
čeká na Vás překvapení večera!

Břevenecký vesnický spolek Vás srdečně zve na

Centrum pro rodiče s dětmi Delfínek o.s. za podpory Obce Šumvald
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

v sobotu 7. března 2020 od 14:00 hodin
do Kulturního domu v Břevenci

který se koná v neděli 8. března 2020 od 15:00 hodin
v sále Kulturního domu v Šumvaldě

Pro děti bude připraven pestrý zábavný program,
bohatá tombola a občerstvení.
Vstupné dobrovolné.

Šašek Viky si pro Vás připravil pestrý program plný soutěží, scének,
tanečků pro děti i rodiče, doprovázený pohádkovou diskotékou.
Občerstvení zajištěno, bohatá tombola, fotokoutek. Vstupné 35,-Kč/dítě

Pozvánka na představení ochotnického spolku

Kulturní komise obce Šumvald zve občany na představení ochotnického spolku Medlochodi s názvem Agrostory aneb Bezkontaktní
ženy. Divadlo se koná v neděli 15. března v 17:00 hodin v hostinci U Blaháků. Vstupné 60,- Kč.

INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Vodovod Šumvald a Břevenec

Vážení spoluobčané,
navazuji na článek z minulých Šumvaldských novin a předkládám Vám aktuální harmonogram postupu prací na hlavních řadech:
v Šumvaldě:
- během 10. týdne by se měl provádět úsek po malé straně u Sauny,
- v 12. týdnu malá strana od Buxbaumů po Brachtlovy a ulička u Plháků
- ve 13. týdnu dolní humna od Holečků po Karla Šenka.
,

v Břevenci:
- v 11. a 12. týdnu úsek po malé straně od Zvulíkového po Vlčkovy,
- v 13. týdnu úsek po malé straně od chat k hlavní cestě a ulička na pastviny,
- v 14., 15. a 16. týdnu po krajské komunikaci z horního konce obce na dolní konec obce,
- v 17. týdnu ulička u Riedlů a krajská komunikace u fotbalového hřiště
.

Informace k vodovodním přípojkám:
Vývoj počasí pravděpodobně umožní zahájení prací na veřejných částech přípojek již na začátku dubna, začít by se mělo na dolním
konci Šumvaldu ve směru od Uničova. Než se tak stane, zvu Vás na veřejná projednání postupu výstavby přípojek, která se uskuteční
ve středu 11. března 2020 v 17:00 hodin v kulturním domě v Šumvaldě a ve středu 18. března 2020 v 17:00 hodin v kulturním
domě v Břevenci, kde budou přítomni zástupci obce, projektanta a zhotovitele, kteří Vám představí řešení vodovodních přípojek a
budou odpovídat na Vaše dotazy. Probereme i možnost hromadné objednávky typové vodoměrné šachty, typové vodoměrné sestavy,
metráže potrubí pro přípojku a nabídku zhotovitele na neřízený zemní protlak.
Pro připomenutí opět uvádím pravidla pro vodovodní přípojky:
Veřejná část
1) Je definována v rozsahu od vodovodního řadu po hranici soukromého pozemku (myšlena část přípojky na veřejném prostranství a
na veřejně přístupných pozemcích).
2) Náklady na její realizaci hradí obec.
Soukromá část
1) Je definována v rozsahu od hranice soukromého pozemku až po vnitřní vodovod připojované nemovitosti.
2) Náklady na její realizaci hradí majitel připojované nemovitosti.
3) Pokud nelze pro instalaci vodoměru najít prostor uvnitř připojované nemovitosti, bude ve vzdálenosti do 2 m od hranice pozemku
umístěna vodoměrná šachta. Náklady na vodoměrnou šachtu hradí majitel nemovitosti.
4) Krytí vodovodní přípojky v místě prostupu do připojované nemovitosti musí být min. 1,1 m pod terénem.
Zásady pro umístění vodoměru
1) Vodoměrná sestava je hrazena vlastníkem připojované nemovitosti.
2) Vodoměr bude zakoupen, dodán a namontován obcí.
3) Vodoměrná sestava smí být umístěna v/ve: a) vodoměrné šachtě; b) zádveří; c) technické místnosti; d) chodbě; e) prádelně;
f) kotelně; g) garáži; h) sklepě
Vodoměrná sestava bude obsahovat dva kohouty (před a za vodoměrem), zpětnou klapku a vypouštěcí ventil. Všechny armatury
Šumvaldské noviny - březen 2020
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budou z mosazi. Součástí sestavy je držák z nerezové oceli. Vhodným typem je vodoměrná sestava typová s hromadnou objednávkou
4) Vodoměrná sestava by neměla být umístěna v: a) obytných místnostech; b) koupelně, WC; c) kuchyni
Obecné zásady pro vodovodní přípojku
1) Přípojka musí být od napojení až po nemovitost provedena, pokud možno kolmo na vodovodní řad, z jednoho kusu potrubí. Pokud
je nutné provést změnu směrového vedení přípojky, pak se tato provede pozvolna ohnutím potrubí přípojky do oblouku o poloměru
min. 1,0 m.
2) Vodoměr musí být zabezpečen proti poškození a zamrznutí.
3) Vodovodní přípojka musí být v případě křížení vždy uložena nad kanalizací. Nelze-li tuto zásadu dodržet, je nutné vodovodní
přípojku umístit v místě křížení do chráničky s přesahem min. 1,0 m na obě strany od místa křížení.
4) Vodoměrné šachty lze volit typové s hromadnou objednávkou.
5) Rozvod pitné vody přiváděné vodovodní přípojkou nesmí být žádným způsobem propojen s rozvodem vody užitkové, tedy se
stávající studnou či vrtem. V případě nedodržení tohoto pravidla hrozí kontaminace vody ve veřejném vodovodu.
Upozornění:
Termín dokončení domovních částí přípojek včetně osazení vodoměru musí proběhnout do konce září 2021. Majitelé připojovaných
nemovitostí, kteří budou chtít připojit po tomto termínu, budou obci hradit veškeré náklady na vybudování veřejné části přípojky.
Pozn.: Termíny budování přípojek a předání projektové dokumentace přípojky budou zveřejněny následně.

Josef Šenk

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Šumvald
proběhne ve středu 1. 4. 2020 od 12:00 do 18:00 hodin
Více informací na webových stránkách nebo u ředitelky školy

.

Masopust v Šumvaldě

V sobotu 29. února 2020 se už po osmé sešla parta nadšenců ze sekce tradic a zvyků občanského sdružení Pulchra Silva, která se v již
v tradičních, ale i nových vydařených maskách vydala na průvod naší obcí. I když jsme měli mírnou absenci účastníků díky
nachlazení, vyráželi jsme do ulic opět v hojném počtu spolu s nazdobeným, ozvučeným vozem a v doprovodu našich kamarádů
harmonikářů, kteří nám každý rok ochotně vypomáhají navodit lidovou muzikou a zpěvem pohodovou atmosféru u každého domu
kde jsme přivítáni.
Tentokrát naše putování začínalo malou stranou od hasičské zbrojnice postupně celou obcí až na horní konec, kde nám počasí moc
nepřálo a poprvé jsme okusili i sněhové vločky a ledový vítr. Vytrvali jsme a po hlavní silnici jsme si to od posledního domu vesnice
směřovali na dolní konec obce, kde byla jedna z mnoha příjemných zastávek v palírně u pana Kouřila. Zde se s námi loučili
harmonikáři a poslední úsek směrem malou stranou na Chaloupka jsme museli zvládnout bez nich. I když naše řady díky počasí
mírně prořídli, zvládli jsme všechny tři ulice navštívit a náročnou cestu jsme ukončili před Pohostinsvím u Blaháků, kde byla sehrána
scénka Porážka kobyly.
Chceme tímto moc poděkovat všem spoluobčanům, kteří nás před svými domy vřele přivítali, pohostili a tím nám pomáhají oživlou
tradici v obci udržet. Také doufáme, že v příštím roce přibydou další stavení, která se nebudou bát, či stydět nás "blázny" poznat z
blízka a uvítáme i dobrovolníky v našich řadách, co by se chtěli v kostýmu připojit k našemu průvodu třeba jen kouskem vesnice.
(Irena Kallerová)
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Masopust v mateřské škole

V naší mateřské škole jsou oživovány staré lidové tradice a zvyky. Patří mezi ně i masopustní období – čas od Tří králů do Popeleční
středy, která uzavírá dobu zimního odpočinku.
Děti se hravou formou seznamují s lidovou slovesností (žertovnými říkadly a pořekadly, breptadly a jazykolamy, básněmi), písněmi,
tanci a hrami. Prožitkovým učením se seznamují s tradičními typickými činnostmi a lidovými zvyky (zabíjačky, svatby, bály,
karnevaly, jarmarky, pečení koblih, draní peří, masopustní obchůzky a průvody maškar a obřady - pochovávání basy, porážka kobyly,
poprava kohouta, vodění medvěda). Téma masopustu je zahrnuto do všech činností a aktivit týdne.
Nejvýznamnější událostí se letos stal
masopustní průvod obcí. V úterý 25. února se
děti vydaly v typických masopustních
maskách směrem k obecnímu úřadu. V
rozhlase hrála veselá hudba, lidé dětem
mávali. Děti zpívaly písničky, odříkávaly
žertovná říkadla a pořekadla, hrály na
rytmické nástroje, tancovaly a skotačily. U
obecního úřadu byl podle starého zvyku pan
starosta požádán o povolení masopustní
obchůzky a vydání ostatkového práva
(opentlená šavle). Děti opět zpívaly,
přednášely hanácké verše a tancovaly všem
přihlížejícím. Po obdržení povolení a vydání
práva byly dětem nabídnuty výborné
masopustní koláčky. Poté se rozpustilý průvod masek a maškar vydal do školní jídelny, kde rozveselil a potěšil paní kuchařky. Po
návratu z obchůzky se děti pobavily při tanci a hrách v Mateřském centru Delfínek v suterénu školy. Děti společně prožívaly
neobvyklou událost, projevovaly radost a veselí. Celý týden se nesl v duchu humoru a vtipu.
Poděkování za spolupráci patří zaměstnancům obecního úřadu za pomoc s organizací masopustního průvodu, paní kuchařkám školní
jídelny za upečení masopustních koláčků, rodičům dětí za zhotovení tradičních masek pro děti a Mateřské škole Troubelice, která
zapůjčila kostýmy pro dospělé.
(Jarmila Blažková)

NĚCO Z HISTORIE ...

Zapadlí hrdinové, co se postavili k odporu
V pokračování „Bojovníků za svobodu“ pocházejících z naší vesnice, se dostáváme k Jaroslavovi Smazalovi.
Narozen 5.1.1917 v Březové u Litovle. Domovskou příslušnost měl ale v Šumvaldě. Jeho rodiči byli Ludvík
Smazal z č.p.206 a Ludmila Krestýnova z č.p.102. Pracoval jako úředník v Baťových závodech ve Zlíně.
Roku 1940 prchl s přáteli přes Maďarsko, Itálii do Francie, kde okamžitě vstoupil do cizinecké legie. Později
se připojil k nově vzniklým čs. jednotkám a čelil útoku Německa na Francii. Prodělával ústupové boje a dostal
se přes kanál La Manche do Anglie. Za zásluhy byl povýšen na rotného. Z vojenské kartotéky si přečítám zápis
z druhého října 1942 o zjištěné nemoci, která se zhoršovala během vykonávání vojenské služby. Jednalo se o
vřed na dvanácterníku.
Po zjištění nemoci, dostal rozkazem ozdravnou dovolenou a léčil se v anglických sanatoriích. Bohužel jeho
zdravotní stav se nezlepšoval, a tudíž byl z branné moci čs. armády později propuštěn. Poslední zpráva je ze
(Ludvík Smazal)
dne 23.5.1945, na středisko „czechoslovak-militari“ v Paterboroush v Anglii. Pan Smazal píše veliteli Petru
Novákovi, že odjíždí do USA a nemůže se dostavit k možnému přezkoušení svého zdravotního stavu. Dále o jeho osudu už nic
nevím. Zmizel za „velkou louží.“
Dalším „bojovníkem“ byl Vilém Dudek. Narozen 2.2.1909 v Šumvaldě v č.p.176. Rodiči mu byli František Dudek a Amálie
Martulová-Bártlová z č.p.196. Po ukončení školní docházky pracoval jako dělník v různých firmách v
okolí. V roce 1942 je totálně nasazen na práce v „říši“. Totální nasazení (německy Totaleinsatz, resp. NSZwangsarbeit) je pojmenování pro nucené pracovní nasazení, kterému byli v době nacistického Německa
podrobeni obyvatelé okupovaných zemí. Po půl roce je přemístěn do Francie a začátkem roku 1944 do
severní Itálie, přesněji k městu Gorice. Dnes to je historické město, rozdělené od roku 1947 na italské
město Gorizia a slovinské město Nova Gorica (tehdejší Jugoslávie).
Využil možnosti a prchl do hor k partyzánům generála Tita. Jako partyzán byl veden od 22.2.1944 do
4.5.1945. Po válce se šťastně navrátil domů a přestěhoval za prací do Hněvotína u Olomouce. Ve
vojenském archívu jsem nalezl přeloženou přímluvu jugoslávského podplukovníka Jovo Pavliče z roku
1947, aby pan Dudek byl veden v evidenci bojovníků za svobodu proti nacismu a mohl pobírat za to
(Vilém Dudek)
rentu. Píše se v ní: „Potvrzuji, že soudruh Dudek sloužil v jihoslovanské armádě hrdinně, jako bojovník. V
bojích hrdinně vynikl. Byl vzdělaný a věci oddaný. V nejtěžších chvílích přesně zásoboval útvar potravinami a střelivem. O bratrství
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slovanských národů často mluvil a vždy dokazoval svoji nenávist proti okupantům. Smrt fašismu a svobodu národu.“ Jovo PavličJ.A. Jugoslavenska armija. Dle dalšího nalezeného dokumentu, a to výpisu trestů z roku 1969, byl pan Dudek 12.9.1952 státním
soudem v Brně odsouzen k šesti letům. Za co přesně? Nevím. Z největší pravděpodobností se jednalo o politické odsouzení. Při
pátrání v Hněvotíně se mi zatím nepodařilo nikoho najít, kdo by věděl o panu Dudkovi něco víc.
(Lukáš Kyselý)

ZAJÍMAVOSTI

Úspěch nad šumvaldským nebem

Na VII. středoevropské výstavě poštovních holubů v
Brně, získal místní holubář, chovatel Pavel Bartl
bronzovou medaili v kategorii pro nejrychlejšího
holuba v závodech od 300 do 600 km. Po předchozím
úspěchu na mezinárodním závodu v Číně se jedná
pro Pavla o první medaili na evropské výstavě v
konkurenci čtrnácti států. Pro příklad, takový úspěch
se podařil zatím jenom dvěma českým chovatelům.
Jeho šampion je čtyřletý sameček s číslem 4444.
Pavel Bartl tvrdí, půjde-li vše dobře, nebude to od něj
úspěch poslední. Samozřejmě za tím vším musíme
vidět hodně práce a volného času, který Pavel rád
věnuje svým holubům.
No a my budeme Pavlovi držet nadále palce (křídla) v jeho snažení. A holubaření, ať mu dělá stálou (Pavel Bartl po pravé straně)
radost a potěchu. Vždyť smůlu si už vybral, např. v podobě ztracené olympiády. Holubici, která měla reprezentovat, totiž vážně zranil
dravec a nemohla už závodit.
Letu zdar!
Přátelé od kulatého stolu.

SPORT

Pozvánka na 8. ročník festivalu JARNÍ PŘÍVAL ENERGIE, 18. 4 2020, prostory ZŠ Šumvald
Program:
8:00 hod. Jogová probuzení, lektor: Monika Demelová, tělocvična
8:00 hod. Ranní meditace, lektor: Xenie Fišerová, třída
9:15 hod. Jóga dechu, lektor: Barbora Hrabalová, tělocvična
9:30 hod. Bubnování pro radost, lektor: Dáša a Vraťa Kratochvílovi, třída
10:30 hod. Akrobatocká jóga, lektor: Michal Hanák, tělocvična
12:00 hod. polední přestávka
13:00 hod. Kreativní tanec, lektor: Silvie Kappelová, tělocvična
13:00 hod. Bubnování pro radost, lektor: Dáša a Vraťa Kratochvílovi, třída
14:30 hod. Integrální jóga, lektor: Eva Šrámková, tělocvična
16:00 hod. Power jóga, lektor: Lenka Lachnitová, tělocvična
16:00 hod. Přednáška "7 bloků vůle", lektor: Eva Šrámková, třída
17:15 hod. Losování tomboly
po setmění přechod po žhavém uhlí.
Zajištěné bohaté domácí občerstvení, polední menu (není v ceně vstupenky), hlídání dětí.
S sebou: podložku na cvičení, deku, polštářek.
Vstupné 500,-Kč při platbě do 10.4.2020, později 700,- Kč.
Platba převodem: 239758307/0300, VS: vaše číslo mobilního telefonu.
Platba v hotovosti: vždy v pondělí v 19:00 hod., v tělocvičně ZŠ Šumvald.
Na společně strávený čas se těší pořadatelé SK Šumvald, z.s.
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