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INFORMACE Z ÚŘADU

Výpis usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 30.6.2020

ZO schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne 30.6.2020.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Lubomír Balcárek, MUDr. Vladimír Nikl; ověřovatele
zápisu ve složení: Martin Čamek, Jiří Kyselý a zapisovatele zápisu Ing. Kateřinu Jánětovou.
ZO schvaluje správnost zápisu z 10. jednání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje účetní závěrku obce Šumvald, sestavenou k 31.12.2019.
ZO schvaluje závěrečný účet Obce Šumvald za rok 2019 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Šumvald za rok
2019 bez výhrad a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením.
ZO schvaluje zařazení území obce Šumvald do území působnosti MAS Uničovsko, o.p.s. na období 2021 – 2027.
ZO schvaluje přijetí darů od fyzických a právnických osob v souvislosti s bleskovou povodní.

Vážení spoluobčané,
v neděli 07.06.2020 večer naše obce postihla mimořádná
událost, která zásadně ovlivní náš další život. Během extrémně
silného deště došlo k vybřežení našeho potoka a voda bleskově
zaplavila velkou část Břevence a následně Šumvaldu. Dle
prvního průzkumu bylo nějakým způsobem zasaženo cca 280
nemovitostí (80 v Břevenci a 197 v Šumvaldě) to je více než
polovina obce. Škody na majetku jsou vysoké.
Tato tragédie si u nás bohužel vybrala tu největší daň. O život
přišla naše spoluobčanka Hanka Večeřová. Uctěme její památku
a zavzpomínejme na ni.
Okamžitě v noci byly zahájeny záchranné práce a na obecním
úřadě vznikl krizový štáb, který na místě řídil odstraňování
následků až do pondělního večera (15.06.2020). Během těchto
dnů se u nás denně zapojovalo do úklidu cca 350 dobrovolníků
a profesionálů. Bylo použito velké množství techniky. A
především se ihned zvedla velká vlna solidarity a ze všech
koutů republiky k nám proudí materiální i finanční pomoc.
Nasazení všech, kteří se podíleli na odstraňování následků, bylo
mimořádné a věřím, že se nám společně podaří co nejdříve
vrátit život do normálních kolejí.
První dny byly zaměřeny na odstraňování překážek a nánosů v
potoce, dále zprůjezdnění a provizorní opravy komunikací a
především odvoz všudypřítomného bláta. Postupně se čistí
domy, sklepy a studny. Opravuje se poškozená infrastruktura.

Neméně důležitou věcí je obrátit se na pojišťovny (pokud máte
majetek pojištěný) a nahlásit škody. Pokud nebudete s odpovědí
pojišťovny spokojeni, nenechejte se odradit a obraťte se na
obecní úřad. Pokusíme se posoudit jednotlivé případy
nezávislým právníkem.
Velkou pozornost je třeba věnovat vodě ve studních, je potřeba
trpělivost a počkat až tlak spodní vody bude v normálu. Může
to trvat i několik týdnů. Samotné čištění nepodceňujte a
používejte dezinfekční prostředky. K vaření a na pití používejte
balenou vodu anebo vodu z přistavených cisteren.
Od příštího týdne by mělo být u nás zahájeno hromadné čištění
studní, které zajišťuje mezinárodní humanitární organizace
ADRA. Samotné čištění budou provádět dvě vybrané firmy:
Studny Morava a Ing. Radomír Mališ – PROTE. Po dvou až
třech týdnech od vyčištění by měl proběhnout hromadný odběr
vzorků vody ke kontrole.
Prosím všechny o trpělivost, ohleduplnost a hlavně o
obezřetnost při pohybu po obci.
Vážení spoluobčané, neuvěřitelní dobrovolníci, profesionálové,
a především všichni, kteří nás podporujete a jste s námi. Děkuji
Vám všem za všechno, co pro nás děláte. Držme si všichni
palce. Hlavně přeji do dalších dnů pevné nervy a hodně zdraví a
štěstí.
Díky všem. Josef Šenk
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V červenci a srpnu 2020 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Štencl Vladislav, č. 50
Bartoňková Libuše, č. 261
Kobzová Irena, č. 297
Másler František, č. 324
Bartoňková Filoména, č. 205
Plháková Renata, č. 3
Niklová Zdenka, č. 378
Zatloukalová Bohumila, č. 32
Havelková Hana, č. 331
Bartoněk Jan, č. 236

19. 7.
31. 7.
28. 7.
27. 7.
28. 7.
31. 7.
12. 7.
16. 7.
25. 7.
28. 7.

87 roků
84 roků
84 roků
83 roků
82 roků
77 roků
72 roků
72 roků
71 roků
66 roků

Ruprechtová Emilie, č. 169
Vyroubal František, č. 202
Grusová Naděžda, č. 26
Pazdera Petr, č. 309
Šenková Eva, č. 73
Špičková Bohumila, č. 209
Bahounková Milena, č. 171
Másler Jan, č. 405
Smrčková Alena, č. 402
Plšková Alena, č. 254

4. 7.
25. 7.
7. 7.
29. 7.
31. 7.
24. 7.
12. 7.
9. 7.
15. 7.
4. 7.

66 roků
66 roků
64 roků
63 roků
62 roků
61 roků
56 roků
55 roků
55 roků
54 roků

Smékalová Jarmila, č. 312
Kouřilová Milada, č. 196
Machala Jan, č. 298
Viktorinová Eliška, č. 317
Bartoněk Jaroslav, č. 341
Riedlová Libuše, č. 131
Smrčková Marie, č. 21
Čurdová Žofie, č. 310
Gregora Jiří, č. 5
Smrček Milan, č. 295

9. 8.
5. 8.
13. 8.
6. 8.
1. 8.
10. 8.
18. 8.
8. 8.
11. 8.
2. 8.

86 roků
83 roků
81 roků
81 roků
80 roků
80 roků
78 roků
76 roků
76 roků
71 roků

Kyselá Ludmila, č. 290
Krestýnová Milada, č. 36
Suchý Josef, č. 299
Ing. Krestýn Jiří, č. 97
Schusser Hugo, č. 121
Jílková Anna, č. 413
Smrček František, č. 402
Housírek Milan, č. 66
Kyselý Dušan, č. 44
Brachtlová Jana, č. 83
Štenclová Iveta, č. 101

2. 8.
5. 8.
9. 8.
31. 8.
31. 8.
22. 8.
25. 8.
25. 8.
29. 8.
12. 8.
1. 8.

70 roků
69 roků
64 roků
62 roků
58 roků
57 roků
57 roků
56 roků
53 roků
52 roků
50 roků
66 roků
64 roků
53 roků
50 roků

Břevence:

Říha Jiří, č. 69
Vyroubal Pavel, č. 49
Matějová Milada, č. 41

30. 7. 81 roků
2. 7. 69 roků
16. 7. 67 roků

Vlček Luboš, č. 75
Ryšánková Olga, č. 28
Vyroubalová Zdeňka, č. 49
Trojak Janusz, č. 47

7. 7.
28. 7.
11. 7.
12. 7.

Nikl Jan, č. 82
Niklová Helena, č. 82
Popelková Věra, č. 44

10. 8. 72 roků
1. 8. 65 roků
14. 8. 64 roků

Petříková Jana, č. 106
Šenk Zbyněk, č. 18

14. 8. 60 roků
31. 8. 60 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje jubilantům pevné zdraví, sílu a spokojenost !
PODĚKOVÁNÍ
Rodina Koňárkova děkuje za slova útěchy, za účast a květinové dary
při posledním rozloučení s panem Josefem Koňárkem.
***************

Rodiny Večeřova a Berkova děkují všem spoluobčanům za upřímná slova útěchy, bohaté květinové dary
a účast na posledním rozloučení s Haničkou Večeřovou.
***************

Syn a dcera s rodinami děkují za účast, slova útěchy a květinové dary při rozloučení s maminkou, paní
Bohumilou Ottovou. Poděkování patří rovněž Šumvaldskému pěveckému sboru.
***************

Rodina Polcova děkuje za účast, slova útěchy a květinové dary při posledním rozloučení
s hospodářem panem Josefem Polcem.
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Blesková povodeň mi vzala všechno, ale nevzala mi
víru v dobré lidi a ve velkou solidaritu. Nedá se
vyjmenovat ty, kteří mi pomáhali, abych na někoho
nezapomněla. Bylo jich mnoho a jejich pomoc byla
obrovská. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
těm, kteří mi pomohli a stále pomáhají.
Anna Tužičková

Noc ze 7. na 8. června byla plná děsu, hororových příběhů,
nocí tragických událostí. Ale taky nocí šťastných náhod a
vzájemné lidské pomoci. Dobře vím, o čem mluvím. Jen
díky šťastné náhodě a bleskové pomoci pana Jana Štencla a
jeho syna Petra můžu psát tato slova.
Pane Jane, Petře. Děkuji Vám, že jste nezaváhali a tím mi
zachránili život.
Luboš Bartoněk

Rodina Schusserová děkuje touto cestou všem, kdo nám pomohli (bylo Vás hodně) s odklízením po záplavě jak fyzicky, materiálně,
finančně i psychicky. Bez Vaší pomoci bychom to nezvládli. Velké díky všem, byli jste skvělí!

INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Odběrná místa na kulturním domě v Šumvaldě a Břevenci

Oznamujeme občanům, jejichž domácnost byla zasažena povodní, že si
mohou od pondělí 13. července v kulturním domě v Šumvaldě
vyzvednout pomůcky a prostředky potřebné k odstranění a zmírnění
následků povodně. K dispozici jsou zde čisticí a dezinfekční prostředky,
oblečení, ložní prádlo a peřiny, nářadí (lopaty, smetáky, kladiva,
špachtle), drobné elektrospotřebiče a balená pitná voda. Stejné odběrné
místo s materiální pomocí je zřízeno i v kulturním domě v Břevenci.
Bude se vydávat každé pondělí, středu a pátek:
v KD Šumvald v době od 15:00 do 18:00 hodin.
v KD Břevenec v době od 16:00 do 18:00 hodin.
Odběrná místa budou v provozu do konce srpna 2020.

Fakturace stočného

Oznamujeme, že fakturace stočného pro
domácnosti za 1. pololetí byla z důvodu zasažení
naší obce povodní výjimečně posunuta na pozdější
období, které bude upřesněno po dohodě s
Vodohospodářskou společností VHS SITKA.

Nabídky s materiální pomocí

Sdělujeme občanům postiženým povodní, že je
na obecním úřadě k dispozici seznam s
nabídkami dobrosrdečných lidí, kteří se rozhodli
pomoci občanům z naší obce nejrůznějšími
materiálními nabídkami, zejména však nábytkem
a bílou elektronikou.
V seznamu jsou uvedeny telefonní kontakty a
druh nabízené materiální pomoci. Pokud tedy
budete cokoliv při vybavování domácnosti po
povodních potřebovat, můžete do seznamu přijít
nahlédnout nebo si kontakty okopírovat.

Výdej popelnic

Oznamujeme občanům, kteří při povodních přišli o popelnici na
komunální odpad nebo na bioodpad, že si na obecním úřadu mohou
vyzvednout popelnice náhradní. Vydávat se budou každé pondělí a
středu v době od 9:00 do 16:30 hodin oproti čestnému prohlášení v
počtu jeden kus na domácnost.

KULTURA, AKCE

Pivní slavnosti

Sbor dobrovolných hasičů Šumvald pořádá 10. - 11. července 2020 na Sokolském stadionu v Šumvaldě 11. ročník
SLAVNOSTÍ PIVA. Kromě bohatého hudebního programu na Vás čeká 15 druhů piv, speciality z grilu, udírny i kamene. V pátek vstup zdarma, v sobotu vstupné 180,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé!

Pozvánka do letního kina

SK Šumvald zve milovníky českých komedií do letního kina. V sobotu 18. července se v případě příznivého počasí
promítá od 21:00 hod. na hřišti v Šumvaldě film Chlap na střídačku.
(více info o filmu zde: https://www.csfd.cz/film/726249-chlap-na-stridacku/prehled/ )

Lokál fest Šumvald

V době kdy se zrušily velké festivaly, se nám podařilo přivést kapelu, která měla letos hrát na velkých podiích pro tisíce lidí na Rock
for People, či Colours of Ostrava, o to máme větší radost, že v Šumvaldě 8.8.2020 k nám přijede legendární Vypsaná FIXA.
Akce se koná na Sokolském stadionu v Šumvaldě od 16:00 hodin, kde dále vystoupí:
Lazer Viking - pražský hudebník, zpěvák a kytarista, který se od metalu propracoval skrz rock 'n roll 50. let k písničkářství
odkazujícího na přelom šedesátých a sedmdesátých let. Očekávat můžete novodobý rock´n´roll band, odkazující na staré dobré časy.
Goofy Cow - Mladý rock band ze Štěpánova, který dokáže pořádně překvapit.
Joys from lost - akustický rock z Olomouce, hrající známé písně v novém kabátě.
Couple of Music - z Uničova přijede zahrát Libor Cineger na kytaru v doprovodu houslí, parádní kombinace, kterou by si nikdo
neměl nechat ujít.
Šumvaldské noviny - červenec/srpen 2020
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PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Matematické soutěže ve školním roce 2019/2020

V letošním školním roce se naše škola zapojila do dvou matematických soutěží.
Matematická olympiáda se řadí k těm nejtěžším soutěžím. Je určena pro žáky 5. až 9. tříd. Do školního kola se zapojili 3 žáci z 5.
třídy a 1 žák z 6. třídy. Žáci řešili ve svém volném čase (doma) 6 náročných úloh. Aby žák mohl postoupit do okresního kola, musel
mít správně vyřešené alespoň 4 úlohy. Hodnocen byl nejen výsledek, ale hlavně popsaný postup a správnost úvah, které k němu
vedly. Nejlépe si s úkoly poradili: Evelína Kaňáková, Matylda Kaňáková, Sebastian Axman z 5. třídy a Jaromír Zajíček z 6. třídy.
Úspěšní řešitelé školního kola z 5. třídy reprezentovali naši školu v okresním kole konaném na ZŠ Stupkově v Olomouci, přičemž
Evelína Kaňáková byla úspěšnou řešitelkou. Umístila se na 22. místě z celkového počtu 45 účastníků.
Ve dnech 27. – 28. ledna 2020 se povinně zúčastnili všichni žáci 5. až 8. třídy již 43. ročníku Pythagoriády. Soutěžící řešili během 60
minut 15 úloh a za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Tedy maximálně možný počet bodů byl 15. Žáci s 10 a více body
postoupili do okresního kola, které se z důvodu bezpečnostních opatření spojených s pandemií nemoci COVID-19 neuskutečnilo.
Úspěšní řešitelé školního kola z řad našich žáků byli:
• Michal Král (5. třída) – 11 bodů,
• Veronika Nováková (6. třída) – 12 bodů,
• Štěpán Smékal (8. třída) – 14 bodů,
• Klára Grmelová (8. třída) – 10 bodů.
Všem řešitelům matematických soutěží děkuji za vynaložené úsilí a gratuluji Evelíně Kaňákové za výbornou reprezentaci naší školy
v okresním kole Matematické olympiády. Pevně doufám, že příští školní rok proběhnou všechna kola již dle stanoveného
harmonogramu a naši žáci opět dovezou cenná umístění v silné konkurenci v okresním kole.
(Mgr. Pavlína Listíková)

Ohlédnutí za školním rokem

Prázdniny začaly, děti i učitelé si užívají zaslouženého volna a
na školní rok 2019/2020 můžeme jen vzpomínat. Jaký byl?
Jiný, jiný než kterýkoliv rok předešlý.
Začal jako obvykle: první školní den jsme se sešli v tělocvičně,
odpočatí po prázdninách, těšili se na shledání s kamarády,
přivítali jsme nové prvňáčky. Hned v prvních dnech jsme se
pustili do práce a brzy jsme se dostali do školního režimu:
matika, čeština, tělocvik, písemky, úkoly, jedničky, pětky,
zkrátka všechno, co ke škole patří.
Mimo pravidelné vyučovací hodiny jsme prožili jsme také
několik netradičních akcí: v říjnu proběhl projektový „Den
stromů“, Mezinárodní den archeologie, v listopadu jsme
společně rozsvítili vánoční stromek na školním dvoře, starší
žáci ochotně pomáhali při charitativním jarmarku, vyráběli se
ozdoby ve vánočních dílnách, deváťáci nám připravili skvělou
besídku. Mimo tyto akce se žáci zúčastnili sportovních soutěží:
Medlovský cross, basketbalové turnaje, hudební soutěže
Carusošou, vědomostních soutěží - matematická olympiáda,
Pythagoriáda. Také navštívili několik divadelních představení,
prohlédli si hrad Šternberk, třeťáci a čtvrťáci jezdili plavat,
sedmáci a osmáci absolvovali lyžařský kurz. Myslím, že si
každý v naší škole užil pěkné a příjemné chvíle: ve vyučování,
v družině, v zájmových kroužcích nebo jen tak o přestávce se
spolužáky.
Tak uběhlo 6 měsíců školní práce. Blížil se ples, deváťáci
nacvičili krásný tanec, těšili se na slavnostní událost. V plánu
bylo spoustu dalších akcí – projekty, soutěže, zápis do 1. třídy,
tradiční akademie, výlety, exkurze. Ale, jak si všichni
pamatujeme, ze dne na den se škola musela zavřít. Žáci zůstali
doma a vyučování začalo probíhat jiným způsobem. Učitelé
hledali alternativní formy učení na dálku. Přizpůsobit se
nezvyklé situaci museli děti, učitelé, ale také rodiče. Pro
všechny to byla náročná etapa školní práce. Spolu jsme to
zvládli, upřímné poděkování patří všem.
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Po 2 měsících domácí školy se začali deváťáci společně
připravovat na přijímačky, koncem května nastoupili děti z 1.
stupně a od 8. června i starší žáci. Byli jsme rádi, že škola zase
„ožila“. Škoda, že už se žádné z plánovaných akcí nemohly
uskutečnit. Bohužel, zbytek školního roku ovlivnila i povodeň,
která se přes Šumvald přehnala 7. června. Zasáhla všechny.
Přes zmiňované nečekané a nezvyklé situace a události věřím,
že se naši žáci spoustu věcí naučili a v mnohém se stali
moudřejšími. A nemyslím tím jen znalosti z vyučovacích
předmětů, ale i samostatnost, svědomitost, spolehlivost,
zodpovědnost, soucit a ochotu pomáhat.
Školní rok jsme zakončili v pátek 26. června, kdy se po téměř 4
měsících sešli všichni žáci a zaměstnanci školy. Vyhodnotili
jsme prospěch a chování, předali vysvědčení: 53 žáků získalo
výborné vysvědčení se samými jedničkami, třídní učitelé udělili
37 pochval za pečlivou práci, aktivitu, účast na soutěžích apod.
Nejlepší žákem školy ve šk. roce 2019/2020 byla zvolena
Natálie Bartoňková a nejlepším sportovcem Kristýna
Navrátilová, obě z 9. třídy. Milé bylo rozloučení s našimi
nejstaršími žáky. Letos odchází na střední školy 8 deváťáků a 3
žáci z 5. třídy budou pokračovat ve studiu na víceletých
gymnáziích. Všem přejeme hodně štěstí.
Ráda bych poděkovala učitelům, vychovatelkám, asistentkám,
nepedagogickým pracovnicím a také vedoucím zájmových
kroužků za jejich celoroční práci, za ochotu, obětavost a
vstřícnost, za milý a přátelský vztah k žákům i kolegům. Za
výbornou spolupráci děkuji Spolku rodičů a přátel školy,
školské radě a zřizovateli školy Obci Šumvald.
Od 22. června již probíhají ve škole plánované stavební úpravy
– výměna stávajících podlahových krytin. Jsou to rozsáhlé
práce, které se uskutečňují v budovách 1. i 2. stupně. Věřím, že
jejich dokončením bude naše škola zase o něco krásnější.
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(Mgr. Šárka Kallerová, ředitelka školy)

SPORT

ŠUTR 2020

V sobotu 11.7.2020 odstartuje další ročník triatlonového závodu ŠUTR. Na letošní ročník máme přislíbenou účast české i slovenské
triatlonové špičky, kterým letos byl zrušen světový pohár a tak přijedou zazávodit k nám do Šumvaldu. Očekáváme opravdu
vynikající výkony, které stojí za to vidět naživo. Každý závodník zároveň přispívá startovným na pomoc našim obyvatelům. Místní
účastníci mají vlastní kategorii o nejlepšího ŠUTRa (platí pro obyvatele Šumvadu a Břevence), takže určitě bude koho povzbuzovat a
budeme rádi, když nejen místní závodníky přijdete podpořit.
Pro děti od 3 do 10 let bude připravený překážkový závod Kamínek.
Harmonogram:
8:30 - 9:15 hod. prezentace dětí Kamínek děti 3 až 6 let
9:30 - 10:30 hod. závod pro děti 3 - 6 let
9:45 - 10:30 hod. prezentace dětí 7 až 10 let
10:45 - 11:45 hod. závod pro děti 7 - 10 let
12:00 hod. vyhlášení výsledků Kamínku
10:30 - 12:45 hod. prezentace účastníků hlavního závodu
14:00 hod. start na hrázi rybníka v Mostkově
17:00 hod. vyhlášení výsledků fotbalové hřiště Šumvald

Fotbalový turnaj

SK Šumvald, oddíl kopané, vás zve na tradiční fotbalový turnaj "O pohár starosty obce Šumvald". Turnaj se
koná za účasti týmů SK Šumvald, SK Šumvald bývalí hráči, TJ Sokol Dlouhá Loučka a TJ Sokol Hrabišín v
sobotu 25. července od 12:30 hod. na hřišti v Šumvaldě. Odpoledne si můžete užít nejen pohledem na fotbalové
umění současných i bývalých hráčů výše uvedených týmů, ale též ochutnat z bohaté nabídky občerstvení. Tak
přijďte :-).

Z činnosti Sportovního klubu Šumvald

Vážení čtenáři, v tomto čísle ŠN jste si každoročně mohli přečíst tabulky a závěrečné hodnocení fotbalových soutěží. Letos je vše
jinak. Celosvětová pandemie (COVID – 19) výrazným způsobem ovlivnila hospodářské, společenské, sportovní a ostatní dění.
Samozřejmě se to dotklo i činnosti SK, která však zcela neustala. Tady je malý přehled důležitých akcí od začátku roku 2020.

Valná hromada

se konala v sobotu 15. 2. v KD Šumvald za hojné účasti členů a hostů. Po zahájení, schválení programu a komisí přednesl hlavní
zprávu předseda SK Pavel Dostál. Zhodnotil činnost za rok 2019. Ocenil práci trenérů cvičitelů, celého výboru SK a všech, kteří
pomáhali na akcích pořádaných SK. Poděkování patřilo Obci Šumvald a všem sponzorům za podporu činnosti. Dále nastínil plán
akcí na rok 2020.
Zprávu o hospodaření přednesla A. Dittrichová. Revizní zprávu potom K. Bartoňková. Následovaly zprávy oddílů ASPV, kondičního
cvičení a kopané. Tady převažovala spokojenost s výbornou prací s mládeží.
Byli vyhodnoceni nejlepší hráči týmů kopané a cvičenců ASPV:
P. Seidl (benjamínci), V. Kasal (ml. žáci), J. Petřík (st. žáci), V. Petřík (dorost), Z. Šenk (muži), J. Halata a O. Vlček (ASPV)
Významným bodem byla volba výkonného výboru. Bylo rozhodnuto, že z důvodu větší akceschopnosti a operativnosti bude
devítičlenný. Jednohlasně byli zvoleni do nového výboru:
P. Dostál, J. Kratochvíl st., L. Balcárek, P. Petřík, Z. Bartoněk ml., M. Kolda, J. Kyselý, Z. Solovská, A. Dittrichová.
Předsedou SK byl jednohlasně zvolen Pavel Dostál. Ten poděkoval za dlouholetou práci končícím členům výkonného výboru: L.
Vyhnálkovi, M. Smrčkovi, P. Seidlovi, Z. Bartoňkovi st., M. Šléškovi a J. Smékalovi.
V diskusi ocenil dobrou práci SK starosta obce Josef Šenk, za SDH Šumvald M. Čamek a za TJ Sokol Šumvald M. Maitnerová.

Sportovní ples
se konal v sobotu 22. 2. v KD Šumvald. Trend zvyšující se návštěvnosti byl letos potvrzen. Zcela zaplněný sál potěšila a překvapila
na úvod dvě vystoupení. V prvním se pod vedením Michala Koldy a ochotných rodičů představili nejmladší benjamínci. S nadšením
předvedli, jak trénují budoucí šampióni.
Celý sál přivedlo do varu nápadité a vtipné vystoupení mužů a dorostenců. Stoprocentní nasazení a zajímavé kreace, které připravili
Zdena Bartoněk ml. a Jitka Přivřelová, ocenili přítomní bouřlivým potleskem.
K dobré náladě výrazným způsobem přispěla kapela JEN – TAK II. Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali ceny do
tomboly.
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Kopaná

Všechny týmy se hned po vánocích pustily do zimní přípravy. Ta probíhala nejen v tělocvičně ZŠ, ale byla také proložena
venkovními výběhy pro získání „fyzičky“, aby byli hráči dobře připraveni na jarní část soutěží.
Vše bylo nakonec jinak. Z důvodu pandemie se soutěže vůbec nerozběhly a dne 7. 4. rozhodlo vedení fotbalových soutěží (FAČR) o
ukončení soutěží. Kluby nepostupují ani nesestupují.
Nucenou pauzu jsme využili k vylepšení, údržbě a opravě šaten, prodejního stánku a celého fotbalového areálu.
Byla provedena kompletní výmalba šaten, výměna sprchových hlavic v koupelnách, nové regály v šatnách na dresy a pomůcky, nátěr
tribuny, nové lavičky před tribunou, nátěr střídaček, nátěr branek, kompletní výměna elektroinstalace ve stánku (rozvaděč, zásuvky,
světla, kabeláž), výmalba stánku, nátěr palubek stropu ve stánku, nová lednice s mrazákem do stánku.
Po postupném uvolnění opatření se od poloviny května rozběhly tréninky všech týmů. Tím vlastně začala příprava na nový soutěžní
ročník 2020/2021.
Pro jarní část došlo ke změně ve vedení týmu mužů. Hlavní trenér Lubomír Bartoněk a asistenti Pavel Petřík a Jiří Kyselý měli
jediný úkol. Setrvání v okresním přeboru. To se vzhledem k výše uvedeným skutečnostem podařilo. Muži sehráli řadu přípravných
zápasů ještě v únoru a potom řadu přáteláků. Vše je již směřováno k nové sezóně. Výsledky nelze přeceňovat ani podceňovat.
Střelecky se prosazovali zkušený Zdena Šenk a nadějní mladíci Martin Klein a Radek Kuraj.
16. 2. Šumvald- Libina
3:6
(R. Kuraj, Z. Šenk, P. Kubík)
29. 2. Šumvald- Hran.Petrovice 1:3
(Z. Šenk)
24. 5. Oskava - Šumvald
6:6 (p 7:6)
(M.Klein 2, Z.Šenk, V.Petřík, P.Kyselý, R.Kuraj)
31. 5. Šumvald- Oskava
1:3
(Z. Šenk)
7. 6. Šumvald- Odrlice
1:2
(Z. Šenk)
20. 6. Libina - Šumvald
5:4
(P.Jeřábek 2, R. Kuraj, M.Klein)
28. 6. Šumvald- Mladeč
4:5
(J.Vozatár, P.Janoš, L.Štencl, M.Klein)

Pozvánka na další akce

Začátek letošního roku ukázal, že nic není tak jednoduché, jasné a samozřejmé, jak jsme si mysleli a automaticky přijímali. A to nás
„šumvaldské“ ještě odzkoušela ničivá povodeň. Myslím, že je potřeba i touto cestou poděkovat všem hasičům, vojákům, policii,
dobrovolníkům a dárcům téměř z celé republiky. Především všem spoluobčanům, kteří si navzájem nezištně a ochotně pomáhali. K
pomoci přispěli i členové SK (fotbalisté a ženy ASPV). Věřme, že se již vše vrátí k normálu a my všichni si budeme s chutí užívat
běžného života, kultury, sportu atd.
Všechny vás tedy zveme na další akce Sportovního klubu Šumvald.
sobota 18. 7. letní kino na fotbalovém hřišti „Chlap na střídačku“
sobota 25. 7. , 12:30 hod. fotbalový turnaj „O pohár starosty obce Šumvald“
(Mgr. Ladislav Vyhnálek)
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