duben 2020

INFORMACE Z ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
od 12. března 2020 je v celé naší republice vyhlášen nouzový stav. Důvodem je virové onemocnění, které se
rychle šíří po celém světě a zatím není na trhu lék proti této nemoci.
Tato situace je pro všechny u nás nová a mimořádná a především přináší spoustu omezení a nařízení, tak aby byl
zachován chod státu (především zdravotnictví) a aby byla co největší naděje pro úspěšné překonání.
V uplynulých 3 týdnech na nás ze všech stran působilo velké množství informací (a ještě bude), tak jako při každé mimořádné situaci
(povodně, vichřice, uprchlíci, korupce a jiné smutné nebo tragické životní události). Stále se využívá každé příležitosti k vyvolání
nejsilnějších lidských emocí (strach, nejistota, obava, napětí,…) a je jen na každém z nás jak se naučíme tomu bránit a především žít
tak, abychom byli spokojeni a šťastni. Protože pocity štěstí jsou pro lidský organizmus nejlepším lékem.
Všude stále vidíme anebo slyšíme, kolik už je nemocných a hlavně kolik lidí zemřelo. Jsou to smutná čísla. Dle statistických údajů v
ČR ročně zemře cca 110.000 obyvatel. To znamená, že smrt je součástí našeho života a proto nepropadejme panice a dodržujme
veškerá doporučená opatření. Když se kolem rozhlédnu, vidím velké množství ochotných lidí, kteří se snaží v rámci svých možností
pomoci potřebným.
Děkuji všem, kteří se zapojují a pomáhají. Oceňuji především velkou ukázněnost a ohleduplnost nás všech, ve které je ale potřeba
vytrvat i nadále.
V naší obci budeme pokračovat v doručování důležitých informací v tištěné podobě do domovních schránek. Další informace
naleznete také na webových stránkách obce, uslyšíte v místním rozhlase anebo kdykoliv mi zavolejte.
Společně to zvládneme, Josef Šenk, starosta obce.

Vodovod Šumvald a Břevenec

V předchozích Šumvaldských novinách bylo k výstavbě
vodovodu uvedeno několik termínů a informací a některé z
důvodu vyhlášení nouzového stavu neplatí.
Stavba byla kompletně na 2 týdny přerušena. Nyní se zatím
rozběhly práce na hlavních řadech. Plánovaná veřejná
projednání vodovodních přípojek se nemohla uskutečnit a
vypadá to tak, že to v nejbližších týdnech nebude ani možné.
Na dalším kontrolním dnu dohodneme náhradní řešení.
Nejpravděpodobněji se budou nejdůležitější informace roznášet
do Vašich domovních schránek. Žádám Vás o trpělivost,
všechno postupně doženeme, Josef Šenk, starosta obce.
Vážení čtenáři,
od březnového omezení kvůli nemoci COVID-19 se
nesetkáváme v knihovně. Důležitější je nyní dodržovat vládní
nařízení a vycházet z domu jen v nejnutnějších případech. Jistě
máte doma oblíbené knihy, ke kterým máte nyní čas se vrátit,
znovu si je přečíst a čerpat z jejich hluboké moudrosti poučení
i pro naši současnost.
Věřím, že krizovou situaci společně zvládneme a brzy se nad
novými knihami v knihovně všichni sejdeme.
Hodně zdraví a sil vám přeje knihovnice Ivana Smrčková

Splatnost poplatků je prodloužena

Oznamujeme občanům, že kvůli současným mimořádným
opatřením v naší republice se splatnost poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a splatnost poplatku ze
psů posouvá do konce června.
Žádáme občany, aby úhradu poplatků prováděli v současné
situaci bezhotovostním způsobem.
Platební údaje: číslo účtu 1801155349, kód banky 0800,
jako specifický symbol uveďte vaše číslo popisné, variabilní
symbol pro odpady 1340 (částka 396,-Kč osoba/rok), pro
psy 1341 (částka 100,-Kč pes/rok), pro ŠN 3349 (částka 55,Kč na rok).
Pytle si můžete vyzvednout po skončení mimořádných
opatření na obecním úřadě nebo po tel. dohodě kdykoliv.
Ti z Vás, kteří nemůžete provést úhradu poplatků bezhotovostně, uhraďte poplatky hotově na obecním úřadě až po
zrušení mimořádných opatření. Děkujeme za pochopení.
Oznamujeme, že veškeré plánované kulturní akce na měsíc
duben jsou z důvodu vyhlášených mimořádných opatření
v České republice zrušeny.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V dubnu 2020 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Smékalová Anna, č. 128
Krestýnová Marie, č. 79
Popelka Vojtěch, č. 130
Štencl Miloslav, č. 230
Hechtová Marie, č. 361
Dubový Miloslav, č. 342
Kyselý František, č. 226
Ošťádalová Ludmila, č. 267
Ruprechtová Milena, č. 171
Popelka Vlastislav, č. 129
Kropáčová Milada, č. 108
Brachtlová Marie, č. 87
Gregora Zdeněk, č. 201
Sadovský Karel, č. 376
Wiedermannová Adolfa, č. 34
Brachtl Jiří, č. 197

Břevence:

Pavelková Marie, č. 93

20. 4.
30. 4.
22. 4.
17. 4.
16. 4.
29. 4.
25. 4.
13. 4.
11. 4.
28. 4.
4. 4.
11. 4.
1. 4.
8. 4.
27. 4.
27. 4.

86 roků
84 roků
84 roků
81 roků
80 roků
80 roků
80 roků
79 roků
78 roků
74 roků
73 roků
72 roků
70 roků
69 roků
68 roků
67 roků

21. 4. 70 roků

Petřík Vlastimil, č. 212
Axmann Milan, č. 181
Brachtl Pavel, č. 136
Kyselý František, č. 31
Mgr. Vyhnálek Ladislav, č. 408
Zámečníková Jana, č. 178
Táborská Helena, č. 259
Jedlička Bohumil, č. 252
Richterová Hana, č. 174
Chudý Karel, č. 382
Coufal František, č. 382
Jabůrek Vladimír, č. 416
Smékal Zdeněk, č. 128
Sedláčková Dana, č. 179
Smékalová Dana, č. 126
Horváth Imrich, č. 16

24. 4.
27. 4.
27. 4.
14. 4.
27. 4.
5. 4.
23. 4.
10. 4.
21. 4.
26. 4.
28. 4.
2. 4.
25. 4.
15. 4.
4. 4.
12. 4.

66 roků
65 roků
65 roků
65 roků
64 roků
63 roků
62 roků
61 roků
61 roků
60 roků
59 roků
58 roků
57 roků
53 roků
51 roků
51 roků

Šenk Josef, č. 76

20. 4. 70 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje jubilantům do dalších let
pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu !
PODĚKOVÁNÍ
Rodina Poštulkova děkuje za účast, slova útěchy a květinové dary
při posledním rozloučení s Miroslavem Poštulkou.

INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 16.3.2020

ZO schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne 16.3.2020.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jiří Kyselý, Ing. Martin Solovský; ověřovatele zápisu ve složení: Štěpán Wiedermann,
Eva Axmanová a zapisovatelku zápisu Mgr. Evu Richterovou.
ZO schvaluje správnost zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje předložený návrh rozpočtu Obce Šumvald na rok 2020 dle návrhu podle paragrafů, který je sestaven jako deficitní se
zapojením části přebytku hospodaření z minulých období v těchto objemech: Příjmy: 68 668.322,- Kč / Tř. 8 – financování
(zapojení části přebytku minulých období): 42 631.678,- Kč / Výdaje: 111 300.000,- Kč
ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019.
ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Šumvald.
ZO souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MŠ Šumvald za rok 2019, který činí 43.825,03 Kč a souhlasí s převedením
částky takto: do rezervního fondu: 43.825,03,- Kč; do fondu odměn: 0,- Kč.
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ Šumvald.
ZO souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ Šumvald za rok 2019, který činí 42.718,- Kč a souhlasí s převedením částky
takto: do rezervního fondu: 32.718,- Kč; do fondu odměn: 10.000,- Kč
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2020:
* ST Šumvald – Břevenec, Šumvald č. 143, PSČ 783 85, IČ 01698265 v požadované výši, a to 27.000,- Kč
* Tělocvičné jednotě SOKOL Šumvald, Šumvald č. 10, PSČ 783 85, IČ 60800500 v požadované výši, a to 10.000,- Kč
* Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Šumvald, Šumvald č. 204, PSČ 783 85, IČ 64990800 v požadované výši, a to 10.000,- Kč
* Římskokatolické farnosti Šumvald, Šumvald č. 18, PSČ 783 85, IČ 48809501 v požadované výši, a to 90.000,- Kč
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* spolku Pulchra Silva, o.s., Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ 01284843 v požadované výši, a to 38.000,- Kč
* Sportovnímu klubu Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ 60781050 v požadované výši, a to 200.000,- Kč
* SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Břevenec, Břevenec č. 31, PSČ 783 85, IČ 64991326 v požadované výši, a to 50.000,Kč
* SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ 64991580 v upravené výši, a to 50.000,- Kč, z
důvodu úhrady části nákladů přímo z rozpočtu obce
* ČSV ZO Šumvald, Šumvald č. 71, PSČ 783 85, IČ 45658676 v požadované výši, a to 7.000,- Kč
* Centru pro rodiče s dětmi Delfínek, o.s., Šumvald č. 199, PSČ 783 85, IČ 22673580 v požadované výši, a to 8.000,- Kč
* Břeveneckému vesnickému spolku, Břevenec č. 31, PSČ 783 85, IČ 04795636 v požadované výši, a to 20.000,- Kč
* VOSA Šumvald, z.s., Šumvald č. 403, PSČ 783 85, IČ 07601361 v požadované výši, a to 50.000,- Kč
* Mysliveckému sdružení Šumvald z.s., Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ 48807095 v požadované výši, a to 20.000,- Kč.
Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací a pověřuje starostu obce jejich podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald na rok 2020:
* Jasněnce, z.s., Jiráskova 772, Uničov, PSČ 783 91, IČ 63729521 ve výši 10.000,- Kč
* Hospici na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, PSČ 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček, IČ 73634671 ve výši 10.000,- Kč
* Klokánku Dlouhá Loučka, Švehlova 316, PSČ 783 86, IČ 00499277 ve výši 10.000,- Kč
* Charitě Šternberk, Opavská 13, PSČ 785 01, IČ 45238642 ve výši 20.000,- Kč
* Domovu pro seniory Červenka, příspěvková organizace, Nádražní 105, PSČ 784 01 Litovel, IČ75004402 ve výši 10.000,- Kč.
Současně schvaluje uzavření Darovacích smluv a pověřuje starostu obce jejich podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.2019/02671/OSKPP/DSM ze dne 27.6.2019, uzavřený mezi
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČO 60609460, DIČ CZ60609460 a Obcí Šumvald,
Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO 00299537, DIČ CZ00299537 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
ZO schvaluje uzavření Směnné smlouvy na pozemky parc. č. 1076/10 a 878/292 v kat. území Šumvald mezi p. XXX, RČ XXX ,
trvale bytem XXX, pí. XXX, RČ XXX, trvale bytem XXX a Obcí Šumvald (rozdíl ve výměře Obec Šumvald odkoupí za
dohodnutou cenu 40,-Kč/m2) a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO vydává změnu č. 7 územního plánu obce Šumvald opatřením obecné povahy č. 1/2020 příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního
zákona, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 - 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona.
ZO schvaluje Oznámení o záměru pronájmu majetku - pozemek parc. č. 1076/12 v kat. území Šumvald.
ZO schvaluje Oznámení o záměru obce pronajmout nebytové prostory (kadeřnictví) na domě služeb, Šumvald č. 271.

Velikonoce se letos budou slavit netradičně

Přejeme Vám příjemné prožití Velikonočních svátků, letos však díky mimořádné situaci budou trochu
jiné. Z důvodu nařízeného omezení volného pohybu občanů a zákazu shromažďování většího počtu
lidí, bude letos oslava velikonočních svátků ochuzena o tradiční prvky - klapání klapačů, velikonoční
církevní obřady, koledování po domech a návštěvy příbuzných.
Vytvořte si proto příjemnou a hlavně pozitivní atmosféru pouze v prostředí Vašeho domova, vyzdobte
si svátečně a jarně svoji domácnost, upečte si mazance, či beránka, se svými dětmi vytvořte
pestrobarevná malovaná vajíčka, vyrobte si pomlázku z vrbového proutí, zopakujte si velikonoční
koledy a vše si prožijte jen v úzkém rodinném kruhu, bez návštěv rodinných příbuzných.
Nezapomeňte na šlehání, které ženám zaručí mládí a zdraví, kterého je obzvláště v dnešní době
potřeba - na oplátku se nechte odměnit ozdobeným vajíčkem, barevnou stuhou, či přípitkem domácí
pálenky na zdraví. Udělejte si letošní Velikonoce podle svého, netradičně a s respektem k nařízeným
krizovým opatřením.
Pokud budete chtít, můžete nám mailem zaslat fotografie oslav velikonočních svátků u Vás doma,
budeme se těšit.

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Zápis do 1. třídy ZŠ Šumvald na školní rok 2020/2021

Formální zápis (bez přítomnosti dětí) se uskuteční v termínu od 1. do 30. dubna 2020.
Je potřeba, aby zákonní zástupci dětí v této době zaslali do školy vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a osobní
dotazník dítěte, které obdrželi s pozvánkou k zápisu.
Šumvaldské noviny - duben 2020

3

Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro jejich dítě, dodají žádost o odklad povinné školní docházky, kterou doloží 2
doporučujícími vyjádřeními a to z pedagogicko-psychologické poradny (nebo speciálně pedagogického centra) a od dětského lékaře
(nebo klinického psychologa). Tuto žádost, stejně jako další formuláře, lze najít na webových stránkách školy zssumvald.cz v sekci
DOKUMENTY – Informace k zápisu do 1.tř., popř. ji rodiče mohou vyzvednout v kanceláři školy po předběžné dohodě.
Vyplněné dokumenty se mohou doručit do ZŠ buď poštou, datovou schránkou do datové schránky školy (ID: u35mszm), mailem (viz
níže) ve formátu PDF s elektronickým podpisem (prostý mail nelze uznat) nebo vhozením do schránky u vchodu školy. Lze je předat
také osobně po písemné nebo telefonické domluvě. skallerova@zssumvald.cz tel.736 646 986.
(Mgr. Šárka Kallerová, ředitelka ZŠ Šumvald)

Lyžařský výcvik žáků 7. a 8. třídy - Karlov pod Pradědem 1. – 6. 3. 2020
Když jsme v neděli 1. března po poledni skládali lyže a snowboardy do autobusu směr Karlov, málokdo z účastníků věřil, že si
zdokonalí své lyžařské dovednosti nebo se teprve lyžovat naučí. Proč? Jaro se hlásilo docela vehementně, tudíž pršelo a pršelo a
sněhová předpověď z místa našeho budoucího pobytu nebyla nikterak optimistická.
Sněhové podmínky na Karlově nám naše obavy potvrdily. Nějaký nahnědlý sníh sice na sjezdovkách byl, ale vytrvalý pondělní déšť
nás o něj připravoval. Přesto jsme se nevzdali a na hodně těžkém sněhu se pustili do práce.
Žáci byli rozděleni podle svých lyžařských a snowboardových dovedností do skupin. Někteří se na „prkně“ hodně trápili, ale vytrvali
a to se jim nakonec vyplatilo. Totéž zažívali i lyžaři, zejména ve třetím družstvu.
V závěru týdne ale nějaký čerstvý sníh napadl, a tak jsme se všichni snažili dohnat, o co jsme přišli. S radostí někteří přivítali
možnost večerního lyžování, které si s nadšením a písní „Vysoký jalovec“ užili. Tato píseň se stala hymnou letošního lyžáku, holky a
kluci ji zpívali často a všude.
K programu lyžařského výcviku patřila i návštěva bazénu v Bruntále. Opět se konaly plavecké závody žáků s Vojtou Gerhátem. V
prvním závodě byl nejrychlejší David Kasal, v druhém vyhrál vyzyvatel Vojta. Samozřejmě nechyběla návštěva vyhlášené cukrárny.
Týden uběhl ještě rychleji než voda a nakonec byli všichni se svými lyžařskými a snowboardovými úspěchy spokojeni. Vedoucí a
instruktoři ocenili dobré chování všech 25 účastníků lyžáku na chatě i na svahu.
Velkým potěšením pro nás dospělé bylo vyjádření většiny žáků, že je lyžování bavilo a že by rádi jezdili na hory častěji i s rodiči.
(Zdena Solovská)

NĚCO Z HISTORIE ...

K hudebnímu životu na Uničovsku
Celé generace Šumvaldských se v průběhu svého života
setkávají s hudebními podněty vycházejícími z nejbližšího
kulturního střediska, města Uničova. Jak čas plyne, někdy jako
posluchači, jindy jako zpěváci a zpěvačky nebo hráči na
hudební nástroje. Možná, že při čtení těchto řádků si každý
vybaví zážitky vlastní, anebo vzpomínky svých blízkých…
Doplnit si je nám umožní v roce 2019 vydaná knížka „Jen ve
zpěvu, Vzpomínky na kulturní život v Uničově po roce 1945“
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autora Zdeňka Fryčáka ze Střelic.
Autor je nám dnes povědomý nejspíše
jako zasvěcený průvodce po
výstavních prostorech Vesnického
muzea ve Střelicích. Ve zmíněné
knížce zpracoval archivní materiály o
kulturním, především hudebním životě
v Uničově po osvobození v květnu
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1945, na němž měl sám účast jako sborový zpěvák.
Zdeněk Fryčák sleduje vývoj od podzimu 1945, kdy se po válce
obnovoval život ve školách a kdy se do Uničova s vojenskou
posádkou dostal Šumvalákům z jeho pozdějšího působení i v
naší obci dobře známý lékař MUDr. František Ticháček
(1911–1978). Tento rodák z Čechovic u Prostějova, muzikant
tělem i duší, významně přispěl jako sbormistr k úspěšnému
působení uničovského smíšeného sboru v rámci spolku VKUS
(Vlastenecké kulturní uničovské sdružení), vzniknuvšímu v roce
1946, který zpíval jako chrámový sbor v kostele i na koncertech
pro veřejnost. Později se postavil jako dirigent do čela velkého
dechového orchestru slavícího pod jeho taktovkou velké
úspěchy, jehož zdárné pokračování sledujeme až do současnosti.
Svoje schopnosti dala k dispozici kulturnímu životu v Uničově a
jeho okolí celá řada osobností. Pro nás je zajímavé objevit mezi
nimi například aktivní členy Společnosti Alše Balcárka
(založena 1937) Aloise Čepa nebo učitele měšťanské školy
Rudolfa Malinu a také šumvaldského rodáka P. Romualda
Filipa, který v té době působil jako kaplan v Uničově.
Podle strany 79 publikace můžeme zrekonstruovat vystoupení
sboru také na koncertě v Šumvaldě (již pod hlavičkou Osvětové

besedy) dne 4. prosince 1955 v sále u Blaháků, kde strávil večer
„v příjemném a srdečném prostředí“ při následujícím programu:
V. Losík Chceme mír; A. Dvořák Moravské dvojzpěvy, části
Prsten, Šípek, Zajatá; A. Dvořák: Květiny bílé po cestě – sbor a
zpěv Vodníka z opery Rusalka, sólo Jaroslav Telinger; B.
Smetana: Proč bychom se netěšili, sbor z opery Prodaná nevěsta
a Žitko krásné, sbor z opery Dvě vdovy; E. Suchoň: Aká si mi
krásná a V. Blodek: společná árie Veruny a Lidunky z opery V
studni, sólo Olga Kadlčíková a Františka Reichová. Sbor řídil
MUDr. František Ticháček, na klavír doprovázela Věra
Kappelová.
Připomeňme si, že v onu dobu v Šumvaldě stále působila místní
dechovka kapelníka Leopolda Šrubaře, že šumvaldští ochotníci
pilně nacvičovali divadlo atd. – a že toto kulturní dění v naší
obci by také stálo zato zdokumentovat a zachytit v ucelené
písemné podobě pro současníky i pro žádoucí následovatele.
A na závěr: knížka je k dostání v Uničově na náměstí v
Informačním centru a jistě ji bude možné si vypůjčit i v
knihovně v Šumvaldě, která je dnes pobočkou knihovny
uničovské.
(Jaroslava Čajová)

Zapadlí hrdinové, co se postavili k odporu
Tímhle příběhem vlastně začalo všechno mé psaní o odbojářích
ze Šumvaldu. Když jsem byl před léty u kostela Cyrila a
Metoděje v Praze, při výročí operace Anthropoid - což byl krycí
název pro parašutistický výsadek vyslaný během druhé světové
války z Velké Británie na území Protektorátu Čechy a Morava.
Tvořili ho vojáci československé exilové armády Jozef Gabčík a
Jan Kubiš. Jejím hlavním cílem bylo uskutečnit atentát na
zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda
Heydricha, k čemuž došlo 27. května 1942. Heydrich na
následky atentátu 4. června 1942 zemřel. Účastníci operace
zaplatili za svůj čin životem, když spolu s dalšími výsadkáři
podlehli 18. června 1942 v boji s přesilou nacistických vojáků
právě v tomhle kostele.
A při procházení krypty, kde se ukrývali, si říkám, jak je možné,
že v Šumvaldě nevím o nikom, kdo by sloužil v československé
zahraniční armádě za druhé světové války? Přitom si Šumvald
vždy zakládal na tom, dle vycházejících publikací, jak býval
českým ostrovem v německy mluvícím moři. Čtenář namítne,
vždyť máme čtyři občany, co položili své životy a jejich jména
jsou zvěčněná na pomníku padlých na obecním hřbitově. Ano,
to je pravda, ale mě šlo o „bojovníky“ co si prošli i válečnou
vřavou a při troše štěstí se dožili konce války. Nebudu
zamlčovat, že tohle téma mě vždy zajímalo. A to byl takový
prvotní impulz začít s tím něco dělat.
Dalším impulzem bylo pro mě v podobě osobního setkání ve
vojenském ústavu s panem Eduardem Stehlíkem. Kdo nezná
tuto osobu, je to český vojenský historik, spisovatel a bývalý
voják. Zaměřuje se na československé vojenské dějiny. Byl
ředitelem odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany a
působil také jako historik Vojenského historického ústavu Praha.
Od roku 2020 působí jako ředitel Památníku Lidice. Tenhle ten
pán mi poradil vše potřebné a popřál mnoho trpělivosti při
hledání.
O něco později, když se mi objevila v rukách složka vojáka
Josefa Šenka, pocházejícího ze Šumvaldu, četla se jedním
dechem. Konečně, říkám si, našel jsem ho. Při konání besedy na
obecním úřadě v Šumvaldě v roce 2015 k výročí konce druhé
světové války, pořádané spolkem Pulchra Silva, konkrétně
Františkem Bartoňkem. Skauti jej znají pod přezdívkou
„Medvěd“, jsem složku vzal a po skončení besedy šel ukázal

panu Josefovi Šenkovi, jenž se jí rovněž účastnil. Je to
jmenovec a nejstarší občan naší obce. Hned s úsměvem potvrdil
vše, co se dočetl a na mou otázku, proč se o něm dnes neví,
pokrčil rameny a řekl: „no, zapomnělo se na něho“. Ona služba
v západní armádě tomu určitě rovněž napomohla. Později při
dalších našich rozhovorech, se začínal rýsovat ucelenější příběh.
Například, byl mým sousedem. Narodil se a vyrůstal na č.p.32 u
Nevěřilů na vejminku, dnes u Zatloukalů. A tak od mé sousedky
paní Bohumily Zatloukalové, rozené Nevěřilové, jsem obdržel
poslední střípky do mozaiky. S výsledkem jsem byl spokojen.
Málem bych zapomněl ještě na popisek s fotografií v kronice po
panu Kouřilovi, který mi ukázal pan Josef Seidel.
Mezi tím si šel čas dál svojí klikatou cestou, tak jak to bývá, až
před necelým rokem mě volal náš ctěný pan starosta. Náhodou,
rovněž Josef Šenk. Při hovoru mi říká, že byl kontaktován
jistým panem Valíčkem z Mostu, který hledá informace o
vojákovi Josefovi Šenkovi. Pro ověření koupeného fotoalba jeho
kolegou, poslal k tomu i dvě fotografie. Ta první dokládala
absolvování parašutistického výcviku v Anglii a druhá byla
poválečná „tablovka“ s udělenými vyznamenáními. Kvalita
bohužel nebyla zrovna valná, jednalo se o kopie.
Hned jsem vše potvrdil a poslal své informace o něm s prosbou
možného prodeje fotoalba pro obec, jako cenný artefakt.
Bohužel, jeho kolega, co fotoalba získal, byl nevalné pověsti,
překupník. Stále navyšoval cenu a ofocení fotografií rázně
odmítal. Několikrát byl s albem pozván k panu Dr. Rajlichovi,
což je český historik se zaměřením na vojenské a letecké dějiny
a autor mnoha publikací. Bez odezvy. Dnes už bude nejspíše
fotoalbum prodané a „ztracené“ u nějakého soukromého
sběratele. Bohužel.
Vraťme se ale k našemu příběhu vojáka, „bojovníka“ pana
Josefa Šenka.
Narodil se 17. 7. 1917 v Šumvaldě, v č.p. 32, Františce
Šenkové, jako nemanželské dítě. Vyučil se řemeslu sedlářskému
u Romualda Kyselého, místního řemeslníka a bratra mého
pradědy.
1. 10. 1937 byl odveden k vojenské službě k polnímu pluku do
Olomouce. Později přiřazen k protitankové 14. rotě spadající do
Přáslavic. Na vojně nakonec zůstal až do 1. 4. 1939, kdy byl
propuštěn na trvalou dovolenou z důvodu okupace republiky a
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vzniku Protektorátu Böhmen und Mähren. Doma v Šumvaldě nejvýznamnější bojové nasazení Československé samostatné
dlouho ale nepobyl. V červnu se rozhoduje utéct společně se obrněné brigády během bojů na západní frontě.
svým bratrancem Ladislavem Nevěřilem do Polska a přidat se Do osvobozené republiky se navrací 20. května 1945. Účastní se
tam k čs. zahraniční armádě. Ten si to ale před překročením v Praze triumfální vojenské přehlídky, kde vojáky nadšeně v
hranic rozmyslel a navrací se zpátky domů.
ulicích vítají davy lidí. Po válce zůstává v armádě, přesněji v
Nechtěl ponechat své staré rodiče napospas osudu se starostí o Severních Čechách v Žatci, v parkové rotě. Do Šumvaldu se
hospodářství. A tak 5. 6. 1939 přechází Josef Šenk hranice v podíval, dělal svědka na svatbě svému bratranci Ladislavovi
oblasti Morávka, prostor Bílý Kříž. 8. 6. 1939 se hlásí na Nevěřilovi. Dle vyprávění se tady cítil nedoceněný za to, čím
Československém konzulátě v Krakově, kde je přidělen k vším si prošel. Po únoru 1948, kdy nastala doba „temna“ v
prvnímu pěšímu praporu v Bronovicích. V Polsku dlouho našich dějinách, je dle spisů uznán jako politicky nespolehlivý a
nezůstal. Odjíždí s mužstvem lodí Chroby do Francie. Odtud z armády vyhozen. Později je rád za práci v dílnách jako
okamžitě odplouvají do Alžíru k cizinecké legii, pro výcvik. Dne zámečník. Oženil se a měl děti Josefa a Ninu. Pan Josef Šenk
26. 9. 1939 přiřazen ke kanónové rotě a zároveň určen do umírá po delší nemoci dne 8. 7. 1980 ve věku 63 let. Pohřben je
poddůstojnické školy. Tu navštěvuje po dobu tři měsíců. Stihne v Mostě.
si ještě udělat pyrotechnický kurz a 10. 5. 1940 se už účastní Po kontaktování spisovatele Jiřího Marka, se jeho jméno objeví
urputných ústupových bojů ve Francii proti útočící německé v chystané publikaci Muži z Ringway II. Kniha bude popisovat
armádě. Zajetí se vyhýbá spolu s ostatními šťastným úprkem a osudy vojáků, kteří prošli parašutistickým výcvikem v Anglii.
plavbou lodí Rod el Farak do Anglie. Zde je povýšen na četaře a
(autor: Lukáš Kyselý)
vtělen k 1.p. praporu jako kulometný střelec. Tady úspěšně
absolvoval mezi 13. srpnem až 23. říjnem 1940 parašutistický
kurz ve Skotsku.
Do Protektorátu nebyl nakonec vysazen, ale přeřazen k obrněné
brigádě. Tady si doplnil kurzy řidiče tanku Carrierr a
radiografický kurz. Před vyloděním spojenců v Normandii se s
jednotkou cvičil na tankových střelnicích v Anglii. Do bojové
akce ve Francii je poslán 1. 9.1944 jako velitel čety PT kanónů.
Účastní se obléhání Dunkerque. To proběhlo od 7. října 1944 do
9. května 1945 a představuje jednu z bitev závěru druhé světové
války. Německá posádka v tomto období vzdorovala
spojeneckým jednotkám, mezi nimiž přístav obléhali také
českoslovenští vojáci. Po kapitulaci nacistického Německa se
posádka pevnosti vzdala oblehatelům. Tato bitva představuje Skupina severomoravských příslušníků čs. zahraniční armády po
příchodu do Velké Británie v Cholmondeley u Liverpoolu.

Českoslovenští tankisté ze samostatné obrněné brigády na konci
války v La Panne (Belgie), nedaleko Dunkerque, 1945

Stojící zleva: J. Jílek (Kolšov), K. Stryk (Dubicko), V. Lehar
(Brníčko), C. Jílek (Kolšov), J. Benda (Hrabová), F. Vachutka
(Lukavice), A. Drexler (Ruda n. Mor. ), J. Smulovič (Šumperk), V.
Přikryl (Horní Studénky), J. Linhart (Bohuslavice), J. Ruprich
(Zábřeh), H. Klimek (Bohuslavice), J. Odstrčil (Brníčko), S. Navrátil (Ráječek)
Prostřední řada: M. Křížek (Vitošov), R. Skoumal (Leština), O.
Šafář (Dubicko), F. Šafář (Dubicko), A. Strouhal (Zábřeh), J.
Kouřil (Zábřeh), K. Vašíček (Lesnice), V. Urbášek (Dubicko), V.
Skoumal (Leština)
Dolní řada: J. Šenk (Šumvald), R. Čulík (Leština), K. Gedoš
(Brníčko), A. Hornyš (Lesnice), V. Urbášek (Dubicko), A. Spáčil
(Lesnice), J. Langhamer (Cotkytle), K. Jelínek (Crhov), R. Skalický (Cotkytle).

SPORT

Hasičské závody v Břevenci

SDH Břevenec oznamuje, že plánované hasičské závody v požárním útoku zařazené do seriálu BIOMAC
HANÁCKÁ EXTRALIGA 2020, které se měly konat v pátek 8. května se ruší a přesunují se na neurčito.
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