červen 2020

INFORMACE Z ÚŘADU

Splatnost poplatků na rok 2020
30.6.2020 končí prodloužený termín splatnosti poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a také ostatních poplatků (ze psů,
ŠN, nájmu hrobového místa, nájmu pozemku….).
Pro platbu v hotovosti v pokladně obecního úřadu využívejte zejména úřední dny, tj. pondělí a středa od 7:00
do 10:45 a od 11:45 do 17:00 hodin.
Pro bezhotovostní úhrady výše uvedených poplatků jsou platební údaje následující: 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).

Vodovod Šumvald - Břevenec - vodovodní přípojky

V pondělí 18.5.2020 byla do poštovních schránek doručena dohoda o podmínkách připojení Vaší nemovitosti. K dnešnímu dni ještě
několik desítek dohod nebylo vráceno na obecní úřad, prosím ty, kteří mají zájem o napojení a hromadný nákup, aby podepsanou
dohodu odevzdali co nejdříve.
Ti, kteří zájem o hromadný nákup nemají a budou se chtít na veřejný vodovod napojit, si budou muset zajistit stejný typ vodoměrné
sestavy, aby byl z provozních důvodů dodržen jeden typ ventilů kolem vodoměru.
Během května se podařilo vybudovat skoro všechny veřejné části přípojek na dolním konci Šumvaldu od Uničova po most u čísla
popisného 8. Pokračovat by se mělo od Buxbaumů po hlavní silnici ve směru na Libinu. Dále pak po malé straně od Františka Filipa
po školu, následovat by měl úsek od křižovatky na Dlouhou Loučku po krajské silnici k fotbalovému hřišti a panelovému domu a na
Chaloupkách v pořadí třetí, druhá a první ulice. Bohužel jsou na stavbě problémy s dodávkou potrubí na přípojky a tak se musí na čas
tyto práce přerušit. Ještě před samotnou realizací veřejné části přípojky k Vaší nemovitosti budete kontaktováni.
(Ing. JosefŠenk, starosta obce)

výstavba vodojemu na Panském kopci v Šumvaldě
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V červnu 2020 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Bartoňková Marie, č. 226
Hrubá Marie, č. 381
Kobylková Libuše, č. 314
Mgr. Bartoněk František, č. 228
Šenk Bohumil, č. 346
Smékal Jindřich, č. 232
Konečná Miroslava, č. 106
Krestýnová Milada, č. 239
Svobodová Helena, č. 415
Nimrichter Leopold, č. 332
Maitnerová Marie, č. 10

Břevence:

Solař Albert, č. 99
Kovář Miroslav, č. 116
Tužička Stanislav, č. 6

14. 6.
29. 6.
24. 6.
27. 6.
8. 6.
9. 6.
1. 6.
20. 6.
28. 6.
15. 6.
9. 6.

96 roků
90 roků
89 roků
86 roků
84 roků
82 roků
81 roků
81 roků
79 roků
78 roků
77 roků

29. 6. 80 roků
14. 6. 69 roků
7. 6. 66 roků

Smékalová Karla, č. 232
Nikl Vladimír, č. 378
Krajíčková Jaroslava, č. 294
Zatloukalová Marie, č. 359
Šenk Josef, č. 73
Zámečník Stanislav, č. 178
Bartoněk Pavel, č. 258
Chudá Libuše, č. 382
Goláňová Zdenka, č. 382
Loutocký Lubomír, č. 264
Hejná Hana, č. 27

27. 6.
9. 6.
1. 6.
18. 6.
12. 6.
1. 6.
26. 6.
17.6.
9. 6.
16. 6.
24. 6.

77 roků
71 roků
69 roků
69 roků
66 roků
63 roků
63 roků
59 roků
57 roků
55 roků
50 roků

Ulmann Radek, č. 3
Kobza Jan, č. 33

19. 6. 56 roků
2. 6. 55 roků

Redakce Šumvaldských novin se připojuje k dalším gratulantům a
přeje oslavencům zdraví, životní pohodu a spokojenost!
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za upřímná slova útěchy a soustrasti po úmrtí paní Ludmily Solařové.
Manžel, rodina Kašpárkova a Kamlerova.

KULTURA

Pozvánka do letního kina

Na sobotu 13. června je připraveno
promítání letního kina v Šumvaldě, na
které vás zve SK Šumvald. V případě
příznivého počasí se promítá po setmění,
cca 21:30 hod., tradičně na hřišti v
Šumvaldě český film Přes prsty.
Další promítání letního kina se připravují
na 18. července a 15. srpna.

Hody v Břevenci
Farnost Šumvald zve všechny na poutní mši svatou,
která se koná v sobotu 13. 6. 2020 v 16:00 hodin v
kapli sv. Antonína v Břevenci.

Farnost Šumvald srdečně zve na

2. ŠUMVALDSKÉ HODY
V neděli 28. 6. 2020 v 10:00 hodin bude slavnostní mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
Po mši bude následovat požehnání opravených prostor před kostelem – márnice a vstupní brány.
A poté přátelské posezení s pohoštěním „U Blaháka“.
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Ladislav Sovadina, správce farnosti
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Sbor dobrovolných hasičů Šumvald pořádá
10. - 11. července 2020 na Sokolském stadionu v Šumvaldě

11. ročník SLAVNOSTÍ PIVA
Pátek 10.7.
vstup zdarma
RETRO ROCKOTÉKA

Sobota 11.7.
14:00 hodin
16:00 hodin
18:00 hodin
20:00 hodin
15 druhů piv, speciality z grilu, udírny i kamene 22:00 hodin

vstupné 180,- Kč
zahájení
DOWN D DRAIN
JEŽKOVCI
KERN originál BRNO
SO WHAT Přerov

Předprodej vstupenek 100,- Kč (tel. 777 27 39 93), na místě 180,- Kč

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Dění v mateřské škole

Po nějaké době, kdy musela být mateřská škola uzavřena z
důvodu pandemie COVID-19 jsme se tu zase 25. května sešli.
Kvůli hygienickým opatřením je provoz školy omezen, ale je
zajištěn pro všechny děti rodičů, kteří potřebovali umístit dítě do
školky z důvodu pracovních povinností.
Kvůli uzavření školky jsme se nemohli navzájem potkávat s
dětmi z třídy Broučků, Berušek a Včeliček, což všechny paní
učitelky, ale i další zaměstnance velmi mrzelo. Aby se děti doma
nenudily, zveřejňovaly jsme pro ně na webových stránkách
školy aktivity a činnosti, které mohou doma, ale i venku
společně se sourozenci a rodiči dělat. Pro usnadnění
komunikace a sdělování zážitků ze splněných aktivit paní
učitelky vytvořily uzavřenou facebookovou skupinu, kam
mohou rodiče zasílat fotografie a informace o tom, jak se dětem
daří plnit úkoly.
Mateřská škola byla opět otevřena 25. června a našim hlavním
úkolem bylo zajistit, aby se tu děti cítily dobře a bezpečně.
Prvotní obavy dětí z dezinfekce rukou a měření teploty
vymizely díky pestrým aktivitám s tematikou ochrany zdraví
před bacily. Děti si o bacilech povídaly, kreslily je křídami,
malovaly temperami, dokonce i experimentovaly s vodou,
pepřem
a mýdlem.
První červen se nesl v duchu oslav Dne dětí. Pro děti ze školky
byly dopoledne připravené sportovní aktivity na sokolském
stadionu, za jejichž splnění dostaly medaili, diplom a sladkou
odměnu. Odpoledne se stejných aktivit mohly zúčastnit a dostat
odměnu i děti, které do školky nechodí. Jako dárek ke Dni dětí

nazpívaly paní učitelky písničku „Jaro, léto, podzim, zima“,
kterou pro děti nechaly dopoledne i odpoledne zahrát v místním
rozhlase.
I když musely být všechny nadstandardní akce školy zrušeny,
dvě nejdůležitější akce se konat budou. Focení tříd proběhne 24.
června v odpoledních hodinách, aby se jej mohly zúčastnit
všechny děti. „Rozloučení předškoláků“ bude druhá akce, která
do konce školního roku proběhne. O termínu a bližších
informacích o akci budeme rodiče a děti s předstihem
informovat.
Za celý kolektiv mateřské školy zdravím všechny děti a rodiče a
už se těšíme, až se zase v září všichni ve školce potkáme.
(Mgr. Eliška Skácelová, ředitelka MŠ Šumvald)

SRPŠ Šumvald Vás srdečně zve na

PLES SRPŠ
27. června 2020 v kulturním domě Šumvald (čas zahájení bude upřesněn)
Hraje kapela REDHEADS
Vstupné 100,- Kč. Prodej vstupenek u pí. Zdenky Štybnerové (tel. 606 547 196)
Na programu: představení vycházejících žáků ZŠ
Připravena bohatá tombola
Šumvaldské noviny - červen 2020
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SPORT

Křižák - běžecký závod

V sobotu 30.5.2020 přesně ve 13:45 hodin odstartoval náš pan starosta Josef Šenk historicky první půlmaraton v Břevenci, trať to
byla opravdu náročná a na 21 km závodníci nastoupali více jak 800 výškových metrů. Z 33 odvážlivců se s tratí nejlépe vypořádal
Václav Sedláček z Rýmařova, který se stal vítězem půlmaratonu po krásném a taktickém souboji s Danielem Tománkem ze
Šumperka.
Ve 14:00 hodin odstartoval závod na 7 km, kde bylo letos opravdu silné obsazení - 77 běžců a to také potvrzují výsledné časy, kdy ve
všech kategoriích padaly rekordy na této trati. Z mužů byl sesazen úřadující rekordman naší tratě Martin Borák, který jen lehce
nestačil na vítěze Ondřeje Horáka. Ženskou kategorii ovládla bezkonkurenčním výkonem Petra Poučová z Nové Hradečné.
Výsledky dle kategorií:
7 km trať:
Kategorie muži do 30 let
1
Michal Dočkálek
Rýmařov
31:26:00
2
JosefVeselík
Nová Hradečná
32:18:00
3
David Richter
Šumvald
32:47:00
Kategorie muži 30 – 39 let
1
Martin Borák
2
Filip Hanslian
3
Lukáš Fiala

Dolní Libina
Rýmařov
Žerotín

28:51:00
31:18:00
31:22:00

Kategorie muži nad 40 let
1
Ondřej Horák
2
Petr Pospíšil
3
Viktor Navrátil

Šternberk
Otice
Uničov

28:37:00
36:54:00
37:03:00

Kategorie ženy do 35 let
1
Petra Poučová
2
Petra Zlámalová
3
Marie Mikošková

Nová Hradečná
Šumperk
Bělkovice- Lašťany

35:23:00
42:21:00
44:08:00

Kategorie ženy nad 35 let
1
Jana Pospíšilová
2
Kamila Langerová
3
Martina Smyčková

Uničov
Uničov
Uničov

42:34:00
44:49:00
45:33:00

Kategorie muži do 40 let
1
Václav Sedláček
2
Štěpán Sedláček
3
Stanislav Krajča

Půlmaraton 21,1 km:
Rýmařov
Rýmařov
Králová

1:34:58
1:36:27
1:38:15

Kategorie muži nad 40 let
1
Daniel Tomanek
2
František Čmakal
3
Martin Valigura

Šumperk
Bludov
Nová Hradečná

1:35:16
1:41:06
1:42:36

VOSA dále připravuje tyto akce:

Kategorie ženy
1
Eva Filipová
2
Marie Delingerová
3
Magda Zdráhalová

Šumperk
Šternberk
Náklo

1:46:50
2:01:50
2:02:59

Bližší informace v příštích Šumvaldských
novinách.

11.7.2020 - Triatlon ŠUTR
8.8.2020 - Pojedeme spolu

Celkové výsledky na internetovém odkaze: bit.ly/Křižák2020_Výsledky
Nebo na naší facebookové stránce VOSA Šumvald.

(Jakub Berka, VOSA Šumvald)

Šumvaldské noviny
Noviny obce Šumvald/Periodický tisk územního samosprávného celku/Vychází 11 čísel do roka/Obec Šumvald, Šumvald č. 17,
PSČ 783 85/číslo "červen 2020" vydáno dne 5.6.2020/evidenční číslo MK ČR E 12535/Vydavatel: Obec Šumvald,
783 85 Šumvald 17, IČ 00299537, www.sumvald.cz / e-mail: redakceSN@seznam.cz

4

Šumvaldské noviny - červen 2020

