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INFORMACE Z ÚŘADU

Aktuální situace v naší obci
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás informoval o aktuální popovodňové situaci
u nás:
* Správce toku (Lesy ČR) vyčistil retenční nádrž pod
Břevencem a v lese dvě přehrady. Také opravil poškozené
opevnění v korytě Dražůvky, které má v majetku. Bohužel u nás
je potok regulovaný pouze v Břevenci. V Šumvaldě jde o
přirozený vodní tok a nedaří se přimět správce k regulaci.
Důvodem jsou především stavby opěrných zídek pod ploty, ale i
stavby domů a hospodářských budov, které zasahují do
pozemku vodního toku ve vlastnictví státu, anebo jsou ve
špatném technickém stavu a jsou obavy, že by došlo k
poškození těchto staveb. Další překážkou pro větší průtok jsou
lávky a mosty, které mají malou průtočnou kapacitu. Žádám
majitele těchto staveb, aby zvážili jejich potřebnost a věnovali
větší pozornost jejich údržbě. V současnosti probíhá na náklady
obce úprava a čištění potoka v Šumvaldě a v blízkosti
komunikace dochází k opevňování břehu lomovým kamenem.
* V Břevenci došlo k výměně cca 100 m plynovodu a opravě
chybějící části splaškové kanalizace.
* Poškozené chodníky a místní komunikace pouze provizorně
opravujeme, dokud nebude dokončená výstavba vodovodu. Za
omezení pohybu se omlouvám, ale stále probíhají stavební
činnosti, které zasáhnou jak do chodníků, tak i do komunikací.
* Během července a srpna proběhlo hromadné čištění studní
(cca 460). Nyní společnost Litolab postupně odebírá vzorky
vody a výsledky rozborů naleznete na stránkách obce i s
vysvětlivkami a pokyny jak postupovat v případě, že bude voda
nevyhovující. Ze zatím provedených odběrů překračují
povolené limity nejčastěji bakterie, které se dají např. Savem při
dodržení postupu minimalizovat. Účinné je i důkladné převaření
vody.
* Díky štědrosti dárců jsme mohli během prázdnin poskytnout v
kulturních domech výdej materiální pomoci.
Stavebniny Avant zajistily koncem srpna dar od Vápenky
Vitošov sanační pytlované omítky. V případě zájmu Vám na
obecním úřadě vydáme potvrzení, na základě kterého si omítky
vyzvednete v Uničově ve stavebninách Avant. Zde si také
dojednáte způsob odběru.
* Zatím byla vytříděna pouze meziskládka v Troubelicích u

vlakového nádraží. Pokud máte zájem o
vytříděnou zeminu, je možné ji tam po
dohodě odebrat, ale musíte si zajistit
nakládku a odvoz.
* Na účet obce, díky velké solidaritě, přišly
finanční dary, které používáme na řešení problémů vzniklých
povodněmi, např.: hrazení nákladů na úklid obce po povodni,
třídění a likvidaci vzniklých skládek, doplatek za čištění studní,
rozbory vody, čištění a oprava potoka, nákup vody do cisteren
atd.. Ke konci srpna jsou zatím fakturované náklady ve výši cca
2,5 mil. Kč.
* Na našem území hned po povodni působilo několik
neziskových organizací a velké množství dobrovolníků a
spolků, kteří se snažili v rámci svých možností všemožně
pomáhat a některým postiženým povodní darovali i pomoc
finanční. Bohužel i u nás tak jako jinde při těchto situacích
dochází k projevům závisti, pocitům nespravedlnosti a k
obviňování o potřebnosti pomoci. Nikdy není nic jen černé nebo
bílé, nikdo nemůžeme s jistotou vědět, jak na tom ostatní jsou.
Nastalá situace není jednoduchá a většinou nemá žádné
jednoduché a rychlé řešení. Je to velká zkouška naší morálky a
hodnot, protože v těžkých situacích mohou lidé dělat špatné
věci. Přej a bude ti přáno. Dej a bude ti dáno. Na dobrovolnost
není žádný nárok, všichni to dělali, že chtěli. Opět se potvrdilo,
jak je důležité mít funkční rodinu a dobré sousedské vztahy,
díky kterým se daří věci zvládat lépe a nejsme v tom sami.
Děkuji všem za pomoc.
Vodovod Šumvald a Břevenec
Plánované dokončení stavby vodovodu bylo v lednu 2021. Po
povodni jsem požádal o prodloužení termínu do listopadu 2021.
Průběžně se kontroluje poškození stavby a zatím to vypadá tak,
že v Šumvaldě by do konce roku měly být dokončeny veřejné
části přípojek a zprovozněna čerpací stanice a vodojem, takže
od ledna 2021 by mělo být možné se napojit a osadit vodoměry.
V Břevenci se plánují veřejné části přípojek na jaře 2021. Nyní
se aktualizují požadavky na vodoměrné sestavy a vodoměrné
šachty tak, aby se mohla co nejdříve udělat hromadná
objednávka (stále se nevrátily všechny smlouvy).
Předpokládané dodání domácnostem je koncem října.
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Stavební akce v obci
Koronavir a povodeň nám komplikují naplánované stavební
akce. Tam, kde je to možné, snažíme se o posunutí termínu
dokončení, aby se napřed opravily škody po povodni. Přesto se
z větších akcí podařilo dokončit opravu márnice v Šumvaldě a
výměna podlah z PVC na základní škole. V srpnu byla zahájena
stavba cyklostezky ze Šumvaldu do Libiny, která by měla být
dokončena ještě letos.
Komplexní pozemkové úpravy
Dlouhodobě se nedaří získat 50% souhlasů majitelů polí
potřebných pro zahájení komplexních pozemkových úprav. Po
povodni proběhla jednání se zástupci Státního pozemkového
úřadu, který tuto problematiku řeší a jsou ochotni tyto úpravy
zahájit i s menším počtem udělených souhlasů a proto
zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti. Žádám tímto
všechny majitele polí, aby se k nám přidali a napomohli tak
možnosti vzniku návrhu společných opatření v extravilánu obce,
které budou řešit zadržování vody v krajině, obslužné
komunikace a jiné. Máme tak jedinečnou možnost se pokusit
navrhnout opatření pro minimalizaci pravděpodobnosti vzniku
povodně, snížení zemědělské dopravy po obci,…. Bez aktivní
účasti vlastníků, je velmi malá šance na vybudování

Vracení vysoušečů

Prosíme občany, aby v průběhu měsíce září vraceli zapůjčené
vysoušeče zpět na obecní úřad. Vrátit je můžete každý den
během provozní doby obecního úřadu.
V případě, že vysoušeč budete i nadále potřebovat, je možné
si individuálně dohodnout na obecním úřadě možnost dalšího
zapůjčení.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

protipovodňových opatření. Formulář pro udělení souhlasu
získáte na obecním úřadě.
Koronavir
Aby toho letos nebylo málo, tak opět od začátku září dochází k
omezením a nařízením v důsledku nemoci Covid. Je proto
potřeba sledovat sdělovací prostředky a také obecní stránky, kde
jsou uváděny aktuální informace. Na obecním úřadě máme ještě
zásoby povrchové dezinfekce, v případě potřeby se ozvěte.
Roušky a dezinfekce jsou zatím v obchodech k dostání a za
přijatelnější ceny, tak pokud je nemáte, nezapomeňte si je včas
nakoupit.
A protože se samo nikdy nic neudělá a největší škody na
obecním majetku chceme co nejdříve opravit a rozjet provoz
vodovodu, požádal jsem zastupitele o schválení funkce
místostarosty obce jako uvolněné. Pan místostarosta Miroslav
Kokoška funkci přijal a zastupitelé schválili. Tímto všem děkuji
a věřím, že to bude ku prospěchu a podaří se vše co nejlépe
zvládnout.
Díky všem. Josef Šenk

Fakturace stočného

Sdělujeme občanům, že v průběhu měsíce září obdrží od
Vodohospodářské společnosti SITKA s.r.o. faktury za stočné, ve
kterých budou mít mimořádně vyúčtováno období leden – srpen.
Fakturace byla posunuta na pozdější období z důvodu
červnových povodní a následného řešení problémů spojených s
touto těžkou krizovou situací.
Další fakturace již proběhne v řádném termínu, tj. v lednu 2021 s
vyúčtováním stočného za období září – prosinec.

V sobotu 12. září 2020 proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Sběrné vozy budou
přistaveny v těchto časových intervalech: 8:00 – 8:25 u Rychty; 8:30 - 9:25 dům služeb; 9:30 – 9:55 horní
konec u Dubového; 10:00 - 10:25 Břevenec točna
Prosíme občany, aby odpad neskladovali na zemi, ale vyčkali na příjezd sběrných vozů a odpad odevzdali až
pověřeným pracovníkům svozové firmy nebo zaměstnancům obecního úřadu, kteří budou u svozu asistovat.

STAVEBNÍ ODPAD A PNEUMATIKYNEBUDOU PŘIJÍMÁNY!!!

Výpis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 27.8.2020
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ZO schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne 27. 8. 2020
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jiří Kyselý, Štěpán Wiedermann; ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Lubomír
Balcárek, MUDr. Vladimír Nikl a zapisovatele zápisu Mgr. Evu Richterovou.
ZO schvaluje správnost zápisu z 11. jednání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje uvolnění člena zastupitelstva pro výkon funkce místostarosty obce od 1.9.2020 p. Miroslava Kokošku.
ZO schvaluje podání žádosti o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v obci Šumvald na katastrálním území
Šumvald a Břevenec a pověřuje starostu obce podpisem žádosti.
ZO schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Vodovod Šumvald a Břevenec", uzavřené mezi Obcí
Šumvald a Společností ARKO-MOBIKO-ŠUMVALD (společník 1: ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, PSČ 619 00
Brno, IČO: 00219169, DIČ: CZ00219169; společník 2: MOBIKO plus, a.s., Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, PSČ 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 26788675, DIČ: CZ26788675) a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019/05077/OŽPZ/DSM s Olomouckým krajem na
stavbu "Vodovod Šumvald a Břevenec". Tímto dodatkem dojde k prodloužení doby čerpání dotace a doložení vyúčtování.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí části čistého výtěžku veřejné sbírky, uzavřenou mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, PSČ 779 00 Olomouc, IČO: 60609460 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8026110/2,
uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ:CZ24729035,
zast. společností EMONTAS s.r.o., Jiráskova 1273/7A, Olomouc, PSČ 779 00, IČO: 25883551, DIČ: CZ25883551, zast.
společností ELRAM JS s.r.o., B. Němcové 2930/20, Šumperk, PSČ 787 01, IČO: 26813904 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Šumvaldské noviny - září 2020

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8022337/SOVB/1, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zast. EC služby, s.r.o., Havlíčkova
618/45, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO: 29388040, DIČ: CZ29388040 a Obcí Šumvald a pověřujestarostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, uzavřenou mezi Obcí Šumvald a pí. Simonou Novákovou, bytem
Sokolskán 17, Dlouhá Loučka, PSČ 783 86, IČO: 76117448 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šumvald.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V září 2020 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:

Brachtlová Emilie, č. 29
Popelková Božena, č. 357
Šenková Emilie, č. 337
Svoboda Karel, č. 415
Honigová Marie, č. 296
Bartoňková Zdenka, č. 341
Smrčková Jiřina, č. 270
Straka Jaromír, č. 350
Kyselý Jiří, č. 282
Brachtlová Božena, č. 167

Břevence:

Kobylka Vladimír, č. 89
Kobylková Marie, č. 89
Ospálková Svatava, č. 88

8. 9.
30. 9.
10. 9.
18. 9.
30. 9.
30. 9.
26. 9.
17. 9.
6. 9.
24. 9.

87 roků
82 roků
82 roků
81 roků
75 roků
74 roků
72 roků
72 roků
71 roků
70 roků

30. 9. 71 roků
1. 9. 68 roků
18. 9. 66 roků

Trnečka Jan, č. 289
Koňárková Marie, č. 172
Jenáček Oldřich, č. 412
Blechtová Ludmila, č. 387
Krajčová Ludmila, č. 389
Ransdorfová Dana, č. 330
Krestýn Stanislav, č. 382
Brada Zdeněk, č. 380
Kyselý Radek, č. 156
Balcárek Lubomír, č. 430

3. 9.
30. 9.
3. 9.
16. 9.
18. 9.
7. 9.
24. 9.
29. 9.
18. 9.
24. 9.

70 roků
68 roků
63 roků
63 roků
60 roků
59 roků
59 roků
59 roků
53 roků
53 roků

Ryšánková Irena, č. 102
Tužičková Marie, č. 6
Ptáček Petr, č. 13
Křístek Radek, č. 51

2. 9.
25. 9.
2. 9.
27. 9.

66 roků
63 roků
52 roků
52 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje všem jubilantům dobré zdraví a hojnost životní pohody !
Invaze lásky všude kam se podíváš...

Léto budiž pochváleno, chce se říci s klasikem. Neboť právě léto je ročním obdobím, které si snoubenci často volí pro svůj svatební
den.
Červnové a srpnové horké dny a náš matriční úřad si pro svůj nejkrásnější den zvolily čtyři páry snoubenců a my měli tu čest, že jsme
jim v nejvýznamnější okamžik jejich života byli nablízku a svatební obřad pro ně připravili.
Nejprve jsme do manželského přístavu doprovodili Lenku Máslerovou a Michala Krále. Stalo se v parčíku obecního úřadu
27. června.
O 56 dnů později, v sobotu 22. srpna, si své ANO řekli Lucie Křivánková a Zdeněk Vaněk a také Veronika Kratochvílová se
Stanislavem Berkou, kteří si jako místo svého svatebního slibu zvolili rovněž parčík obecního úřadu.
Letní svatební slávy jsme završili v pondělí 24. srpna, kdy jsme na stejném „místě činu“ připravili svatební obřad Daně Ransdorfové
a Janu Havelkovi.
Všechny nevěsty byly překrásné, všichni novomanželé zářili štěstím, přání všem párům byla četná, upřímná a dojemná. Rámec
slavnostních chvil dotvořil majestátný tón zvonů kostela sv. Mikuláše.
Co by si asi páry novomanželů popřály a poradily navzájem? Velkou míru tolerance a vzájemné úcty. Dostatek pevného zdraví a
štěstí, klid a rodinnou pohodu. Proč se k těmto přáním nepřidat?
Manželé Královi, Vaňkovi, Berkovi, paní Dano a pane Jane. Přejeme Vám všem jen to nejlepší, přejeme Vám šťastné dny, měsíce a
roky prožité ve vašich manželstvích.
(Karla Bartoňková, matrikářka)

KULTURA, AKCE

Drakiáda

Spolek rodičů a přátel školy Vás zve na Drakiádu pro děti i dospělé, která se koná v sobotu 3. října
od 15:00 hodin na soukromém letišti B. Richtera. Každé dítě, které se zúčastní s vlastním dráčkem
dostane odměnu.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
Šumvaldské noviny - září 2020
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PODĚKOVÁNÍ
V noci 7. června nikým nečekaná velká voda brala lidem vše, co jí stálo v cestě. Mně vzala domov. Rodný dům, králíky a všechny
holubníky s holuby. Během chvilky mi tak zmizelo to nejcennější, co jsem měl.
Nebýt okamžité pomoci rodiny, sousedů, kamarádů, známých, dobrovolníků a všech lidí, co přispěli na peněžní sbírku, založenou
pro tento účel holubářským svazem, nevím, jak bych to zvládl.
Bylo a stále Vás je hodně! Alespoň i touhle cestou Vám chci všem poděkovat za pomoc.
Ze srdce děkuji, Pavel Bartl.
K poděkování se připojuje i Jaroslav Šenk.

Společnost BIOMAC s.r.o. pomohla občanům postiženým povodní nahradit zničené ekopalivo
V rámci podpory pomoci lidem postiženým povodní v obci Šumvald a dalších
okolních obcích firma BIOMAC s.r.o. nahradila uplavené ekopalivo. Některým lidem
voda vzala úplně všechno, proto se společnost rozhodla podat pomocnou ruku, a to v
podobě nahrazení uplaveného paliva. Celkem bylo rozvezeno 30 tun do více než
dvou desítek domácností.
Pan Bartoněk ze Šumvaldu měl zakoupené ekopalivo z
roku 2019, které mu všechno voda vzala. A nejen to. Při
závozu nahrazeného uplaveného ekopaliva byl nesmírně
rád a osobně citujeme: „ V našem případě se jednalo o

zůstatek zásob z roku 2019, naštěstí jsme neměli naskladněny zásoby na příští zimu. Vůbec nejúžasnější,
z mého pohledu, bylo to, že firma BIOMAC s. r. o. na nic nečekala a tuto pomoc nabídla brzy po povodni,
nečekaně a nezištně. Za mě velké poděkování. “

I panu Jordovi, kterému voda vzala úplně všechno, společnost BIOMAC s.r.o. nahradila uplavené
brikety a my opět citujeme slova: „ Děkujeme za pomoc. Jsem velice rád za každou ušetřenou korunu v
této těžké chvíli. Firmě BIOMAC s. r. o. patří velké díky. “

SPORT

Rozvrh lekcí kondičního cvičení a jógy pro veřejnost

Sportovní klub Šumvald, oddíl kondičního cvičení a jógy zahajuje své lekce pro veřejnost:
Šumvald - tělocvična ZŠ - kondiční cvičení: pondělí - od 5.10.2020 v 19:00 hod., lekce trvá 60 minut
Libina - tělocvična u kostela - jóga: úterý - od 6.10.2020 v 18:00 hod., lekce trvá 90 minut
Uničov - sál DDM - jóga: středa - od 9.9.2020 v 18:15 hod., lekce trvá 90 minut
Uničov - sál DDM - jóga: neděle od 4.10.2020 v 18:00 hod., lekce trvá 90minut
S sebou podložky na cvičení (karimatky), na lekce jógy deku na závěrečnou relaxaci.
Na viděnou se těší Alena Dittrichová

Triatlon - ŠUTR 2020

V náhradním termínu, a to v sobotu 11.7.2020, se podařilo uspořádat další ročník triatlonu ŠUTR. Celou noc před závodem nám
propršelo a přes den se toho moc nezměnilo, kvůli dešti jsme byli nuceni zrušit dopolední dětské závody, ale odpoledne se za
neustávajícího poprchávání postavilo na start 79 jednotlivců a 17 štafet, kterým patří velký obdiv, že za těchto těžkých podmínek do
závodu nastoupili a hlavně všichni dojeli do cíle v pořádku.
Na startovném jsme vybrali 15000,- pro pomoc našim spoluobčanům zasaženým povodněmi. Děkujeme tímto všem zúčastněným za
podporu a všem, kteří nám pomáhali na přípravě a organizaci. Závodníci opět velmi chválili naše skvělé diváky, kteří vytvořili
krásnou atmosféru v průběhu celého závodu.
Výsledky:

Muži:
1. místo - Pavel Žák – Morkovice
2. místo -Václav Klakurka – Přerov
3. místo - Boris Janata – Prešov SK

Nejlepší místní borci:
1. místo – David Richter
2. místo – David Hejl
3. místo – Martin Krestýn
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Ženy:
1. místo - Adéla Anderlová - Nový Malín
2. místo - Ivana Doležalová - Šternberk
3. místo - Petra Poučová - Nová Hradečná

Nejlepší místní žena:
1. místo – Jana Sedláčková

Štafety:
1. místo – ŠUTR team
2. místo - MM team
3. místo - PromotorSport - Šumperk

kompletní výsledky naleznete na www.czechsporttiming.cz
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(Jakub Berka)

VOSA ŠUMVALD - sportovní reprezentace
29.8.2020 byl pro náš oddíl velkým sportovním dnem, protože se naši členové zúčastnili více závodů.
MORAVSKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL - Leština
V Leštině se jel náš oblíbený Moravský pohár horských kol, kde nemohl chybět v nabité soupisce, více jak 270 závodníků, ani náš
tým VOSA Šumvald. Závod na 50 km jsme rozjeli skvěle a dlouho bojovali o čelo závodu. Krásná kopcovitá trať vedoucí z Leštiny
přes cikánský buk, bradlo a Bílý kámen dávala všem pořádně zabrat a nenechala ani trochu vydechnout. Bohužel technické problémy
nejdříve potkali Martina Krestýna a hlavně v té době bojujícího o příčky nejvyšší Martina Šenka, který prorazil plášť v posledním
kopci před cílem. Nejlepší naším závodníkem se nakonec stal Jan Šuba na 15. místě. (10 místo v kategorii) a Viktor Navrátil na 26.
místě (19. V kategorii).
GLADIATOR RACE – Josefov
Přeborník na překážkové tratě – Jirka Prášil se zúčastnil velmi zajímavého závodu v unikátním pevnostním městě Josefov čnící nad
soutokem Labe a Metuje. Mohutné hradební valy a hluboké obranné příkopy. Tajemné podzemní chodby. Příkré srázy a říční koryta.
To vše bylo opravdu náročný fyzický a psychický test pro všechny účastníky a Jirka se s touto tratí popral skvěle, a kdyby neudělal
jednu chybu na překážce, tak by mohl pomýšlet i na příčku nejvyšší, i tak to stačilo na krásné 3.místo. gratulujeme!
PILMAN TRIATLON – MS ČR – Žďár nad Sázavou
Svoji první triatlonovou půlku v životě zvládl David Richter st., který musel zvládnout následující distance: 1,9 km plavání, 93 km
jízdy na kole a závěrečný půlmaratonský běh na 21,09 km a to vše v obdivuhodném čase 5 hodin a 21 minut. Skvělý výkon!
(Jakub Berka)

Fotbalový turnaj "O pohár starosty obce"

Stejně jako minulé roky se týden před začátkem podzimní části fotbalové sezóny konal turnaj „O pohár starosty obce“. Letos termín
připadl na sobotu 25. července a účast potvrdily týmy Sokola Hrabišín, TJ Sokol Dlouhá Loučka, SK Šumvald a tým bývalých hráčů
SK Šumvald. Hrálo se 2 x 30 minut s hokejovým střídáním.
Rozlosování a postupová matematika stanovila následující zápasy, a to v tomto pořadí:
1. semifinále: Bývalí hráči SK Šumvald x TJ Sokol Dlouhá Loučka 7:0
2. semifinále: SK Šumvald x Sokol Hrabišín 8:1
o 3. místo:
TJ Sokol Dlouhá Loučka x Sokol Hrabišín 3:1
finále:
SK Šumvald x Bývalí hráči SK Šumvald 4:2
První tři utkání skončila vždy vítězstvím týmu uvedeného na prvním místě. Diváci se bavili rychlým útočným fotbalem a v každém
zápase padlo minimálně 7 branek. Rozdíly v kvalitě byly natolik výrazné, že o vítězi a poraženém nebylo nejmenších pochyb.
V čistě domácím finále došlo na generační měření fotbalovosti – na jedné straně mládí, rychlost a dravost, na druhé zkušenost,
přesnost a promyšlené akce. Přestože měli všichni hráči v nohách první utkání, hrálo se nahoru dolů a i v tomto zápase padlo hodně
branek. Hned první dvě byly pro diváky lahůdkové – Martin Klein a Petr Brijar nádherně a naprosto přesně přelobovali bezmocné
brankáře. 1:1. Ještě 6 minut před koncem utkání byl stav 2 : 2 a vypadalo to, že o vítězi rozhodnou penalty. Oproti minulým ročníkům
však zůstalo více sil na straně současných hráčů Šumvaldu a dvěma brankami v samém závěru rozhodl Lukáš Štencl. Utkání proto
skončilo 4 : 2 a z putovního poháru mají letos obrovskou radost hráči „A týmu Šumvaldu“.
Však už taky bylo načase!
Pořadí turnaje:
1. SK Šumvald, 2. Bývalí hráči SK Šumvald, 3. TJ Sokol Dlouhá Loučka, 4. Sokol Hrabišín
Po „kovidovém půstu“ si tak všichni, hráči i fanoušci, užili krásné fotbalové odpoledne.

(Mgr. Lubomír Balcárek)
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Nábor fotbalistů

SK Šumvald přibírá do svého týmu další nové fotbalisty ročníku 2011 a mladší. Tréninky jsou v pondělí a
čtvrtek od 17:00 do 18:30 hodin. Pro bližší informace můžete kontaktovat trenéra p. Michala Koldu na
tel. čísle 606 703 159.

Kopaná SK Šumvald – nový ročník zahájen
Po dlouhé pauze vyplněné „pouze“ přípravnými přáteláky a turnaji se konečně rozjela nová sezóna. Trenérské vedení: Lubomír
Bartoněk (hlavní trenér) a Pavel Petřík + Jiří Kyselý + Lubomír Balcárek (asistenti) má k dispozici velice široký kádr. Vedle
zkušenosti převažuje dravé mládí.
Noví hráči: Pavel Jeřábek (ročník 1967) – z Dlouhé Loučky, Vladimír Mišák (1983) z Nové Hradečné, Jan Ryšavý (2001) z
Medlova, Bohumil Seidl (1974)
Zkušení hráči: Vojtěch Vybíhal (1995), Pavel Kubík (1987), Jiří Kratochvíl (1995), Zdeněk Šenk (1989), Petr Kyselý (1995), Marek
Havlíček (1995), Michal Novotný (1987), David Richter (1995)
Mladíci, bývalí dorostenci, kteří již mají bohaté zkušenosti s kategorií mužů: Daniel Mihailescu (2002), Jaroslav Vozatár (2001),
Martin Klein (2000), Lukáš Štencl (1999), Martin Mucka (1998), Šimon Bednář (2000), Tomáš Wiedermann (2000), Radek Kuraj
(1999), Josef Bös (2001)
Nadějní dorostenci: Vojtěch Petřík (2002), Jan Petřík (2004), Jan Gábor (2004), Patrik Janoš (2005)!!!!
Z uvedeného je patrné, že se nám podařilo nastartovat systém, který umožňuje doplňovat tým mužů vlastními odchovanci. Ti se ale
musí do kádru prosadit vlastními silami a obstát v konkurenci. Většina z nich hrála, nebo ještě hraje za dorost krajskou soutěž,
nicméně zkušenosti, herní vyzrálost a fyzická síla přijdou až s věkem.
Za první úspěch týmu, který má věkový průměr těsně nad 20 let, tak můžeme považovat vítězství v Turnaji o pohár starosty obce.
Přišlo po dlouhé době, ale vůbec nebylo náhodné.
V prvním zápase jsme doma přivítali Lužice. Aktivní vstup a presink donutil soupeře k chybné „malé domů“, což využil zkušený
Pavel Jeřábek k rychlému vedení (3. minuta – 1:0). Postupně se hra srovnala a hosté využili stejné chyby v naší obraně k vyrovnání
(34. minuta – 1:1). Rychle jsme odpověděli šikovným Martinem Kleinem, který po nádherné kolmici od Š. Bednáře obešel i brankáře
(38. minuta 2:1). Hned po přestávce se ve vápně skvěle uvolnil Martin Klein a střelu protlačil pod padajícím brankářem (46. minuta
3:1). Lužičtí zvýšili úsilí, snížili v 60. minutě na 3:2, ale to bylo vše. Zaslouženého vítězství v zahajovacím zápase jsme se dočkali po
dlouhých 10-ti letech, což ocenilo minimálně 300 spokojených diváků.
V dalším domácím zápase jsme hostili zkušené a kvalitní Přáslavice. V úmorném vedru (33°C) jsme opět začali aktivně střelou
Jeřábka a tutovou šancí Z. Šenka. To hosty probudilo, hra se srovnala a bylo z toho čekání na chybu soupeře. Té jsme se bohužel
špatným ofsajd systémem dopustili my a přáslavický Novotný se nemýlil (0:1). Po přestávce chtěli hosté rozhodnout, ale skvělý Vojta
Vybíhal a obětavá obrana nás držela ve hře. Bohužel v 78´ vystihl naši rozehrávku opět Novotný a neskutečnou střelou z 30 metrů
vymetl šibenici Vojtovy brány (0:2). Náš závěrečný tlak přinesl několik šancí, těm však chyběl větší důraz v zakončení. I přes prohru
jsme podali statečný a sympatický výkon.
V Příkazích jsme zaspali začátek a v 11. minutě to bylo 2:0 pro domácí. V následující minutě snížil náš střelec Martin Klein na 2:1.
Ve druhém poločase se naše hra zlepšila, několik nadějných akcí však branku nepřineslo. V 61. minutě obdržel náš gólman Vojta
Vybíhal červenou kartu za hru rukou mimo pokutové území a domácí již vedení nepustili.
Nastala nepříjemná situace – „povinná výhra“ doma nad Hlubočkami B, které byli zatím bez bodu. Jako bychom se toho zalekli a náš
výkon neměl parametry předchozích utkání. Na první branku hostů (17. minuta 0:1 – Zlámal) jsme dokázali rychle odpovědět (18.
minuta 1:1 – Radek Kuraj). Ve druhém poločase přinesla vyrovnaná hra spoustu soubojů a dost nervozity. Zraněním to odnesli:
Šenk, Vozatár, Kratochvíl, Kubík. Když se již schylovalo k penaltám, nepohlídali jsme střelce hostů Zlámala (79. minuta 1:2). V
závěrečném tlaku šibalsky přeloboval brankáře hostů mladičký Honza Petřík. Míč však skončil na břevně a hosté si odvezli 3 body.
Pochvalu zaslouží výborný výkon náhradního brankáře Jakuba Berky.
Další těsná prohra opět ubrala našemu sebevědomí před derby v Nové Hradečné. Odhadem 400 diváků vidělo především spoustu
soubojů. Na náš aktivní začátek (Jirka Kratochvíl – tyč) odpovídali domácí rychlými brejky. Po jednom z nich neodhadl vyběhnutí
Vojta Vybíhal a Dan Mihailescu hasil situaci rukou v pokutovém území. Penaltu Vojta skvěle vystihl. Do poločasu však domácí další
rychlou akci proměnili. Naší snaze o srovnání chyběla větší přesnost, nápaditost a souhra. V největší šanci nastřelil opět Jirka
Kratochvíl břevno. V závěru domácí pečetili vítězství dvěma góly hlavou po rohovém kopu!!! Kosmeticky upravil naši prohru v
poslední minutě chytrým lobem David Richter.
Nezbývá než rychle zapomenout a soustředit se na další zápasy.
2. 8. Šumvald- Lužice
3:2
(M. Klein 2, P. Jeřábek)
9. 8. Šumvald- Přáslavice
0:2
15. 8. Příkazy - Šumvald
2:1
(M. Klein)
23. 8. Šumvald- Hlubočky B 1:2
(R. Kuraj)
30. 8. N. Hradečná - Šumvald 3:1
(D. Richter)

(zapsal Mgr. Ladislav Vyhnálek)
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