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INFORMACE Z ÚŘADU

75. výročí konce druhé světové války

8. května si připomeneme 75. výročí konce druhé světové války, nejkrvavějšího ozbrojeného konfliktu všech dob. V tento den roku
1945 byla oficiálně podepsána bezpodmínečná kapitulace německých vojsk na všech frontách a tím prakticky skončila 2. světová
válka v Evropě. Válka, která přinesla velké množství obětí, utrpení lidí a rozsáhlé vojenské operace. Byla zdevastovaná města,
krajina, zničeno a poznamenáno bylo mnoho rodin. Nikdo nezůstal stranou strachu a ohrožení na tom nejzákladnějším co máme – na
životě.
Důsledky války byly katastrofální. Vyrovnat se s takovou tragédií zůstává úkolem pro mnoho politiků,
významných osobností veřejného života i obyčejných lidí. Musíme si z těchto tragických okamžiků vzít
ponaučení a vyzvednout a šířit morální hodnoty, hodnoty lidského života, hodnoty svobody a míru. Nesmíme
váhat. Ti, jejichž památku si 8. května připomínáme, nebyli liknaví. Věděli, že nemohou čekat s rukama v klíně,
byli odvážní, odvážní natolik, že položili i oběť nejvyšší. Tak jako oni to dokázali ve druhé světové válce,
dokažme se postavit zlu i my dnes.
Památce obětí druhé světové války se poklonil a květinu k památníku na hřbitově v Šumvaldě a ke hrobu
neznámého vojína na hřbitově v Břevenci položil za obec Šumvald starosta obce.

Stezka pro chodce a cyklisty Šumvald – Libina
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vám sdělil dobrou zprávu. Na třetí pokus se podařilo získat dotaci na stavbu „Stezka pro
chodce a cyklisty Šumvald – Libina“. Jedná se o společný projekt Obcí Šumvald a Libina. Stezka bude
umístěna po pravé straně krajské silnice II. třídy ve směru na Libinu a její délka bude cca 3 km.
Předpokládané zahájení výstavby je v srpnu a dokončení stavby je naplánováno na listopad letošního roku.
Josef Šenk

Poplatky 2020 - upozornění

Vážení spoluobčané,
v době, kdy všichni společně řešíme hlavně otázku zastavení šíření nákazy koronavirem, přistoupil obecní úřad k prodloužení
termínu splatnosti zákonem stanovených poplatků. Splatnost poplatků pro letošní rok končí 30. června 2020. Dle nařízení státu
nadále preferujeme platby bezhotovostním převodem, zde jsou potřebné 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).
Chápeme, že ne všichni mohou bezhotovostní platby využít. Proto budeme od začátku května v omezeném režimu opět přijímat
hotovostní platby. Všichni však musíme dbát na dodržování hygienických opatření. Do budovy obecního úřadu prosím vstupujte s
rouškou, za vstupními dveřmi je připravena desinfekce, kterou prosím použijte na ruce. Pokud se necítíte dobře, projevují se u vás
známky nemoci, odložte prosím hotovostní platbu na později, opravdu není nutné mít letošní poplatky uhrazeny okamžitě po
otevření úřadu.
Děkujeme vám za ukázněnost, se kterou přistupujete nejen k poplatkové povinnosti, ale k celkové situaci, kterou aktuálně prožívá
celá naše společnost.
Karla Bartoňková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V květnu 2020 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Šenk Josef, č. 74
Ošťádal Jaroslav, č. 267
Kallerová Jarmila, č. 139
Brachtlová Anna, č. 28
Vyhnálková Milada, č. 326
Housírková Božena, č. 66
Kyselý Radomír, č. 374
Vepříková Jaroslava, č. 49
Kyselý Bořivoj, č. 290
Sušeňová Jarmila, č. 383
Smrčková Věra, č. 295
Straková Ludmila, č. 350
Tužičková Anna, č. 137
Krestýnová Ludmila, č. 220

Břevence:

Šenková Dáša, č. 18
Kristin Zdeněk, č. 7

22. 5.
18. 5.
26. 5.
9. 5.
25. 5.
7. 5.
5. 5.
25. 5.
13. 5.
20. 5.
25. 5.
4. 5.
6. 5.
18. 5.

99 roků
88 roků
86 roků
84 roků
84 roků
79 roků
79 roků
79 roků
73 roků
72 roků
70 roků
70 roků
68 roků
65 roků

13. 5. 60 roků
29. 5. 59 roků

Grus Jaromír, č. 26
Šenk Jaroslav, č. 165
Berka Ladislav, č. 7
Maitnerová Irena, č. 206
Brňáková Marie, č. 16
Brachtl Jaroslav, č. 59
Bartoňková Karla, č. 166
Plšek Milan, č. 254
Štybnerová Zdeňka, č. 341
Machala Roman, č. 298
Filipová Ivana, č. 404
Vogel Drahoslav, č. 332
Hejná Jana, č. 301
Axmannová Marcela, č. 90

12. 5.
20. 5.
1. 5.
20. 5.
9. 5.
7. 5.
20. 5.
31. 5.
3. 5.
14. 5.
22. 5.
25. 5.
2. 5.
5. 5.

64 roků
61 roků
60 roků
60 roků
56 roků
55 roků
55 roků
55 roků
54 roků
54 roků
54 roků
52 roků
51 roků
50 roků

Kantorová Pavla, č. 12

13. 5. 51 roků

Ke všem gratulantům se připojuje redakce Šumvaldských novin
s přáním dobrého zdraví a spokojenosti!
KULTURA

Běh na Křížový vrch

Drazí sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na 5. ročník běhu na
Křížový vrch. Událost se koná 30.5.2020 od 13:00 hodin v Břevenci. Více
informací a přihlašování na facebook.com/VOSASumvald.
Bohužel musíme zároveň oznámit, že triatlonový závod ŠUTR se posouvá
zatím na neurčito a v avizovaném termínu 6.6.2020 se konat nebude.

Přejeme všem pevné zdraví.

Oznamujeme, že plánovaný letní karneval
ve Sklace i hasičské závody v Břevenci se
odkládají na neurčito.

(za VOSU Jakub Berka)

INFORMACE Z ÚŘADU

Sběr starého železa
SDH Šumvald pořádá v sobotu 16. května od
8:00 hodin v Šumvaldě sběr starého železa.
Prosíme občany, aby železo připravili na okraj
jejich pozemku v den sběru. Děkujeme!

Oleje z domácností lze odevzdávat

Tuk z domácnosti, prosím, nevypouštějte do odpadu a kanalizace! Slijte ho
do obyčejných PET lahví a řadně uzavřete víčkem. Takto ho můžete odevzdat na sběrné místo za dílnami pracovníků obecního úřadu. Po té bude
předán specializované firmě k dalšímu zpracování. Děkujeme!

Bioodpad

Svoz bioodpadu byl v naší obci zahájen 14. dubna. Dle našich statistik je evidentní nárůst množství svezeného bioodpadu, což se
negativně projevuje v kalkulacích cen odpadu na příští rok. Prosíme Vás, abyste před uložením bioodpadu do popelnic, dali přednost
domácímu kompostování a do nádob ukládali pouze složky bioodpadu nevhodné pro domácí kompostování.
Pokud realizujete větší úpravy svých zahrad, můžete si u obecního úřadu objednat přistavení kontejneru na křoviny a ořezané dřeviny. Tato služba je zpoplatněna částkou 200,- Kč/kontejner. Další možností je bioodpad bezplatně zavézt po dohodě s pracovníkem
obecního úřadu na sběrné místo u čističky. V žádném případě nevhazujte bioodpad do popelnic na komunální odpad!
V této souvislosti a ze stejného důvodu Vás prosíme i o maximální třídění komunálního odpadu, nejlépe však snížení jeho množství,
které také neustále narůstá. Děkujeme!
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Oprava márnice v Šumvaldě

V těchto dnech finišuje dokončení oprav márnice v Šumvaldě a chodníku k památníku obětem válek na místním hřbitově. U objektu
márnice došlo ke kompletní opravě obvodového pláště včetně okenních a dveřních otvorů, byla vyměněna střešní krytina a opraveny
vnitřní prostory. U přiléhajících skladů byla opravena a natřena fasáda a taktéž vyměněna střešní krytina. Zděné oplocení bylo
opraveno novou fasádou a zakryto střešní krytinou. U hlavního vchodu na hřbitov se v těchto dnech za hřbitovní zdí připravuje nové
místo pro umístění kontejnerů na hřbitovní odpad. Uživatelé hřbitova, kteří se starají o hroby, nebudou tak muset odpad nosit přes
místní komunikaci do stávajícího kontejneru.
Z této investiční akce uveřejňujeme fotografie.
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NĚCO Z HISTORIE ...

Zapadlí hrdinové, co se postavili k odporu
V dalším pokračování „Bojovníků za svobodu“ pocházejících z
naší vesnice, se dostaneme k postavě jistého Jaroslava
Konečného. Narodil se na č. p. 86 v roce 1922 Františkovi a
Marii, rozené Kouřilové. Byl aktivním sokolem a tudíž i
obětavým vlastencem.
Studia přerušil z důvodu uzavření škol a byl nuceně nasazen na
práce v uhelných skladech v Šumperku. Od samého začátku
okupace se aktivně podílel na odbojové činnosti v okolí. Později
se stal vedoucí spojkou a důvěrníkem severomoravských
odbojářů, zvláště při výpravách dobrovolníků k odbojové
činnosti v zahraničí. Jednalo se hlavně o přechody hranic z
Rakouska do Jugoslávie k partyzánům.
Na začátku jara 1944 byla jedna taková skupina chycena na
hranicích Rakouska. Mezi nimi byl i Antonín Šenk ze
Šumvaldu. Jeho příběh už v novinách vyšel. Skupinu věznili v
Brně, kde díky mučení byli vyzrazeni další odbojáři. Po chycení
skupiny totiž nastal pohyb následujících událostí.
26. 4. 1944 zatklo gestapo Jaroslava Konečného a převezlo ho
do šumperské věznice. Jeho spolubydlící Bořivoj Kyselý
naštěstí ještě zavčas zmizel. I jeho příběh už v novinách vyšel.
Poté dvanáct dní ponechalo gestapo odbojovou organizaci v
netrpělivém klidu, co bude dál. Až 8. května 1944 zatýká
gestapo další členy. Mezi nimi i Stanislava Bartla ze Šumvaldu.
Když trošku odbočím, pro zajímavost. V téže době byla
propuštěna také z desetiměsíčního věznění jistá paní Anna
Horáková z č. p. 8, rodačka z Břevence. Trest jí byl udělen pro
udání, za poslech cizího rozhlasu a vedení protiněmeckých řečí.
Vraťme se ale k Jaroslavovi Konečnému. Po výsleších ve
věznici v Šumperku byl převezen na Mírov. Před vánoci roku
1944 ho odvážejí k soudu do Vratislavi, tehdy německé Breslau.
Zde se setkává s ostatními členy, i se Stanislavem Bartlem.
Díky rychlému postupu Rudé armády v oblasti Dolního
Slezska, k soudu již nedošlo a všichni byli převezeni do věznice
neblaze známé pod názvem „Matylda“ v německých
Drážďanech. Tady se bohužel nejen Jaroslavovi Konečnému
stává osudný nálet ze dne 13. února 1945 provedený

Jaroslav Konečný

spojeneckými bombardéry, který nepřežil.
Několik desetiletí po válce odhadovaly různé zdroje počet
mrtvých díky bombardování až na 250 000, toto číslo je však v
současnosti považováno za přehnané. Nezávislé vyšetřování
komise historiků zřízené městskou radou v roce 2010 uvedlo
nejméně 18 000 či 22 700 a nejvíce 25 000 obětí.
Ve srovnání s bombardováním Hamburku v roce 1943, které
způsobilo nejničivější požár v dějinách RAF a USAAF,
vyžádalo si asi 50 000 obětí, a které zničilo prakticky celý
Hamburk. Potom bombardováním Pforzheimu v roce 1945, ve
kterém zahynulo přibližně 18 000 civilistů, nebylo
bombardování Drážďan nejhorším během druhé světové války.
Nicméně zůstává jedním z nejhorších příkladů utrpení civilistů,
které způsobují nálety, a stalo se známým příkladem
kontroverzního útoku v druhé světové válce. Poválečné diskuse
polemizují o tom, zda bombardování Drážďan bylo oprávněné a
zda jeho výsledek lze označit jako válečný zločin.
To, že byly tyto ničivé nálety provedeny 12 týdnů před
kapitulací Německa, dodnes vzbuzuje velké emoce.
Pojďme ale zpátky k nám. Podobným osudem dopadl i další
„bojovník“, již zmíněný Stanislav Bartl. Narozen 31. 8. 1920
na č. p. 120. Dle zápisů (kronika pana Kouřila, publikace
Zapomenuté pohraničí – Jaroslava Čajová), byl velice oblíbený
mezi lidmi pro svojí přátelskou povahu. Místní ho volali
„Staňkem“. Povoláním se stal dělníkem a musel za protektorátu
rovněž po určitou dobu na nucené práce. Snažil se být aktivní v
odbojové činnosti. Po nějakou dobu nechával u sebe uprchlého
Antonína Šenka, jenž utekl z nucených pracích v Německu. To
se mu stalo bohužel osudným. Po již známém vyzrazení byl 8.
května 1944 zatčen gestapem a vězněn v šumperské věznici.
Tam pobyl čtrnáct dnů a odtud ho převezli přímo do tábora v
Terezíně. Před vánoci byl poslán k soudu do Vratislavi a z
důvodu postupu Rudé armády převezen do věznice „Matylda“ v
Drážďanech. Rovněž nepřežil bombardování města v únoru
1945.

centrum Drážďan po bombardování

(autor: Lukáš Kyselý)

Stanislav Bartl
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