leden 2021

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsme na prahu nového roku 2021 a i přesto, že čas nezastavíme
a minulost nezměníme, dovolte, abych zde zrekapituloval pro
naši obec pravděpodobně nejnáročnější uplynulý rok v
poválečné historii.
Rok u nás začal jako obvykle tříkrálovou sbírkou a uskutečnilo
se několik plesů a na polovinu března byla naplánovaná veřejná
projednání postupu výstavby vodovodních přípojek. Přestože se
už v médiích spekulovalo o čínském viru a objevovaly se první
informace o nakažených koronavirem v České republice, nikdo
z nás si nedovedl představit, jaké měsíce nás čekají. Dne 11.
března 2020 byla z důvodů nařízení vlády uzavřena naše
základní škola a přerušena výuka. Dne 12. března 2020 byl v
celé naší republice vyhlášen nouzový stav a dne 16. března
2020 byla také uzavřena naše mateřská škola a v základní škole
začíná výuka na dálku. A především byla uvalena velmi přísná
karanténa na sousední Uničov, Červenku a Litovel, která trvala
dva týdny. Prakticky nám vznikly u sádek nepropustné hranice.
I po ukončení karantény v této lokalitě však nouzový stav v celé
ČR trval dál, byly zavřeny školy, vybrané provozovny a
nekonaly se žádné kulturní, sportovní či společenské akce. Lidé
se báli na veřejnosti i zakašlat, neustále se sledovaly údaje o
nakažených a zemřelých. Přítomnost sanitky v obci vyvolávala
spekulace o nakažených. Bylo málo informací o této nemoci a
tak se nebylo reakcím co divit. Naštěstí většina lidí byla
ukázněná, odpovědná a všichni táhli za jeden provaz.
Zásobování a prodej potravin, drogerie a služby pošty a lékařů a
také obecní úřad byl u nás s omezeními v provozu. Situace se
měnila každým dnem a od začátku byl velký nedostatek
respirátorů, roušek a dezinfekce. V médiích vystupovali politici
jeden za druhým a slibovali a slibovali, naštěstí jsme na nic
nečekali a již dne 17. března 2020 se podařilo zajistit
respirátory do prodejen pro prodavačky a díky neúnavným
spoluobčankám a nákupu od firmy JONAP Paseka, se podařilo
předat do provozoven cca 370 ks šitých roušek pro zákazníky.
Dne 19. března 2020 byla dodána do každé schránky jedna
rouška. Dne 24. března 2020 byla opět dodána do každé
schránky jedna rouška a průběžně dodávány do otevřených
provozoven v naší obci pro zákazníky a personál. K tomuto dni
se podařilo přes obecní úřad dodat občanům cca 1700 ks
ušitých roušek a mnoho dalších přímo od našich dobrovolnic.
Dne 25. března 2020, se díky daru od firmy EVERSTAR s.r.o.
Šumperk, rozvezla povrchová dezinfekce do jednotlivých

domácností a provozoven a byla možnost si
ji průběžně vyzvednout na obecním úřadě.
Dne 20. dubna 2020 byl obnoven provoz
školní kuchyně. Od 11. května 2020 byla
vládou umožněna osobní přítomnost žáků 9.
ročníku ve škole pro účely přípravy na
přijímací zkoušky (docházka nebyla pro tyto žáky povinná).
Dne 18. května 2020 byla opět dodána do každé schránky jedna
šitá rouška. Jelikož povrchové dezinfekce bylo na obecním
úřadě stále dostatek, proběhl dne 23. května 2020 další rozvoz
do domácností. Státem přijatá opatření se začala postupně
uvolňovat a život se začal pomalu vracet k normálu. Dne 25.
května 2020 byly s omezeními otevřeny naše mateřská a
základní škola.
To hlavní si však na nás přichystala samotná příroda. V neděli
7. června 2020 večer, kdy po několika extrémně silných
bouřkách hlavně mezi Tvrdkovem a Rudou došlo k vybřežení
našeho potoka a voda bleskově zaplavila velkou část Břevence
a následně Šumvaldu. Zasaženo bylo nějakým způsobem cca
280 nemovitostí (80 v Břevenci a 197 v Šumvaldě) to byla více
než polovina obce. Tato tragédie si u nás bohužel vybrala tu
největší daň. O život přišla naše spoluobčanka Hanka Večeřová,
čest její památce.
Okamžitě ještě v noci byly zahájeny záchranné práce a na
obecním úřadě vznikl krizový štáb, který na místě řídil
odstraňování následků až do pondělního večera (15. června
2020). Během těchto dní se u nás denně zapojovalo do úklidu
cca 350 dobrovolníků a profesionálů. Bylo použito velké
množství techniky. Především se ihned zvedla velká vlna
solidarity a ze všech koutů republiky k nám proudila materiální
i finanční pomoc. Nasazení všech, kteří se podíleli na
odstraňování následků, bylo mimořádné. První dny byly
zaměřeny na odstraňování překážek a nánosů v potoce, dále
zprůjezdnění a provizorní opravy komunikací a především
odvoz všudypřítomného bláta. Postupně se čistily domy, sklepy
a studny. Opravovala se poškozená infrastruktura. Podrobnější
informace k pracím po povodni byly průběžně uváděny v
Šumvaldských novinách.
Aby toho nebylo málo, tak opět od začátku září 2020 došlo k
omezením a nařízením v důsledku nemoci Covid-19, která
přetrvávají dodnes, a vypadá to, že ještě nějakou dobu budou.
Koronavir a povodeň nám zkomplikovaly naplánované stavební
akce.
(pokračování na další straně)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V lednu 2021 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Špička Vlastislav, č. 209
Šenková Věra, č. 346
Heřmanovský František, č. 274
Vepřík Karel, č. 144
Dubová Božena, č. 342
Pospíšil František, č. 76
Mecnarovská Libuše, č. 404
Zatloukal Ladislav, č. 359
Kyselý Jiří, č. 64
Bartoňková Jiřina, č. 228
Smrčková Ivana, č. 225

Břevence:

Říhová Marie, č. 69
Axmanová Alena, č. 86
Habrmannová Dana, č. 6

30. 1.
14. 1.
21. 1.
13. 1.
14. 1.
26. 1.
9. 1.
1. 1.
29. 1.
14. 1.
20. 1.

95 roků
85 roků
78 roků
76 roků
75 roků
75 roků
74 roků
72 roků
68 roků
67 roků
67 roků

Krestýnová Jiřina, č. 281
Blažková Marta, č. 375
Špička Jan, č. 209
Brachtlová Zdenka, č. 197
Straka Stanislav, č. 324
Ruprecht Radomír, č. 169
Krestýnová Věra, č. 382
Libánková Nataša, č. 390
Vepřík Karel, č. 80
Brada Břetislav, č. 253
Havlíčková Věra, č. 295

17. 1.
16. 1.
13. 1.
16. 1.
27. 1.
2. 1.
31. 1.
29. 1.
3. 1.
9. 1.
3. 1.

65 roků
64 roků
64 roků
63 roků
61 roků
59 roků
59 roků
56 roků
54 roků
54 roků
51 roků

8. 1. 80 roků
1. 1. 70 roků
6. 1. 68 roků

Poštulková Ludmila, č. 24
Kašpárková Ludmila, č. 40
Kobzová Renata, č. 33
Večeřa Petr, č. 107

13. 1.
22. 1.
9. 1.
3. 1.

64 roků
57 roků
54 roků
53 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje všem jubilantům do dalších let
hojnost zdraví, životní pohody a spokojenosti!

SLOVO STAROSTY- pokračování
Tam, kde to bylo možné, posunul se termín dokončení, aby se
napřed opravily škody po povodni. Přesto se z větších
plánovaných akcí podařilo zprovoznit prodejnu potravin v
kulturním domě v Břevenci, opravit márnici v Šumvaldě,
vyměnit podlahu z PVC na základní škole a postavit
cyklostezku ze Šumvaldu do Libiny. Termín dokončení naší
největší stavby „Vodovod Šumvald a Břevenec“ se posune na
listopad 2021.
Na každé životní zkoušce se dá najít i mnoho pozitivního.
Funkční rodiny a dobré sousedské vztahy usnadňují řešení
nastalých problémů. Opět se potvrdilo, že je u nás v republice
velké množství ochotných lidí, kteří nezištně a bez zaváhání
pomáhají druhým. Složky integrovaného záchranného systému
a neziskové organizace, které pomáhají při mimořádných
událostech, jsou dobře připraveny. Zdravotnictví je u nás
robustní a velmi dobře zvládá nastalou situaci. Je dobře, že jsou
ještě u nás v obci prodejny a služby.

Všem mnohokrát za všechno děkuji, spoluobčanům,
neuvěřitelným dobrovolníkům, profesionálům a především
Vám všem, kteří jste nás podporovali a byli jste s námi. Děkuji
také školákům, učitelům, provozním zaměstnancům, rodičům a
prarodičům za to, jak se u nás s nastalou situací vypořádávají.
Také děkuji všem, kteří mohli chodit do práce, především těm,
kteří u nás zajišťovali prodej základních potravin, drogerie a
provoz služeb. Děkuji také zastupitelům za důvěru, podporu a
pomoc a mé poděkování patří také kolegyním a kolegům z
obecního úřadu za práci, kterou odvedli.
V novém roce nám všem přeji hodně zdraví, štěstí, trpělivosti,
ohleduplnosti a pochopení. Vám všem přeji jen to dobré.
Josef Šenk, starosta obce

Tříkrálová sbírka 2021 se uskuteční letos netradičně
Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně
zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 miliónů, za celou
dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun).
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam,
kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v
zahraničí.
Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 %
je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc
v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.
V Šumvaldě se loni vybralo 38.457,-Kč. Po povodni, která v červnu zasáhla naši obec, rozdělila Charita Uničov z jimi pořádané
sbírky 640.000,- Kč mezi 44 domácností v Šumvaldě a v Břevenci. Naším darem můžeme pomoci dalším potřebným.
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Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci bude letos TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA probíhat především ONLINE na internetových
stránkách www.trikralovasbirka.cz. Přispět můžete také: PŘEVODEM Z ÚČTU na tříkrálový účet 66008822/0800 var. symbol pro
Charitu Šternberk: 77707028
Pro ty, kteří by chtěli přispět klasickou formou v hotovosti přímo do pokladničky, jsou v naší obci připravena místa, kde budou až do
24. ledna sbírkové kasičky umístěny. Jsou to:
Obecní úřad Šumvald
Smíšené zboží pí. Dubová Břevenec
Smíšené zboží pí. Krestýnová na dolním konci i na loučské
Smíšené zboží p. Diep Šumvald
Drogerie p. Krestýn
Prodejna p. Richtera
Pošta Šumvald
Kostel sv. Mikuláše Šumvald
Charita v Uničově Vám děkuje za Váš dar a přeje hodně zdraví v tomto novém roce.

Poplatky pro rok 2021
Poplatek za komunální odpady

Poplatek ze psů

Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019, ze dne
17.12.2019, schválilo Zastupitelstvo obce
Šumvald poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výše tohoto poplatku se nezměnila a také pro rok
2021 se jedná o částku 396,- Kč na osobu a rok.
Poplatek je splatný do 30.4.2021.

Předplatné ŠN

Předplatné ŠN se hradí do 30.4.2021. Při roznášce
v Šumvaldě a Břevenci jde o částku 55,- Kč, při
doručování prostřednictvím České pošty (netýká se
předplatitelů ze Šumvaldu a Břevence) činí
předplatné 264,- Kč.

Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, ze dne
17.12.2019, schválilo Zastupitelstvo obce Šumvald
poplatek ze psů, který platí držitel psa. Jeho výše je
stále stejná 100,- Kč na jeden rok za každého psa
staršího tří měsíců. Poplatek je splatný do 30.4.2021.
Pokud poplatková povinnost zanikne (např. úhyn psa),
nebo naopak nově vznikne v průběhu roku, je třeba
tuto skutečnost nahlásit v kanceláři obecního úřadu.

Platební údaje pro bezhotovostní úhradu: číslo účtu 1801155349, kód
banky 0800, jako specifický symbol uveďte vaše číslo popisné,
variabilní symbol pro odpady 1340, pro psy 1341, pro ŠN 3349.
Úhradu poplatků v hotovosti lze z provozních důvodů přijmout v
pokladně OÚ Šumvald až po 1. únoru 2021.

Svoz odstrojených vánočních stromků

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 se uskuteční svoz odstrojených vánočních stromečků. Stromky přistavte před
své nemovitosti, pracovníci obecního úřadu je budou odvážet.
V žádném případě je nevyhazujte v den svozu komunálního odpadu k popelnicím. Nebudou vám odvezeny.

Třídění odpadů v naší obci věnujte, prosím, větší pozornost

Chtěla bych tímto poděkovat všem občanům, kteří se aktivně zapojují do třídění komunálního odpadu v obci a není jim lhostejné, co
vše končí v popelnicích. Tím, že se aktivně podílíte na třídění odpadu, pomáháte nám všem v obci udržovat v určité cenové hladině
náklady na odvoz a uložení komunálních odpadů na skládku. Ceny a poplatky za likvidaci odpadů neustále narůstají. Odměnou je to,
že se nám daří již 12 let držet poplatek stále na částce 396,- Kč/osobu/rok. Pro zajímavost zde uvádím výši poplatků za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v okolních vesnicích a městech:
Troubelice 400,-, Medlov 450,-, Dlouhá Loučka 500,-, Paseka 500,-, Uničov 552,-, Libina 600,-, Oskava 600,-, Šternberk 600,-,
Litovel 650,-, Újezd 660,-.
V obci jsme zavedli velmi dobré podmínky pro třídění odpadu, pořídili jsme
několik nádob na sklo, papír, textil (většinou formou bezplatné zápůjčky) a
zřídili jsme několik sběrných míst tak, aby byly dostupné všem občanům.
Zajišťujeme jejich pravidelný odvoz, i když v poslední době v důsledku
epidemiologické situace se stává, že zvláště textil je firmou vyvážen
nepravidelně a kontejnery jsou přeplněny. Tuto nepříjemnou situaci však
řešíme a pracujeme na její nápravě, věříme však, že je pouze dočasná a
způsobena ztíženou ekonomickou situací firem v době pandemie.
Kromě kontejnerů na tříděný odpad jsme zřídili místo zpětného odběru elektrozařízení, osvětlovacích těles, kovů, olejů a tuků. Toto
sběrné místo se nachází v centru obce, za dílnami pracovníků obecního úřadu. Odložit vysloužilé elektrospotřebiče zde můžete každý
pracovní den od 7:00 do 14:00 hodin, nebo po domluvě i v jiný termín.
Šumvaldské noviny - leden 2021
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Obec dále zavedla sběr bioodpadu, kdy každá domácnost obdržela do bezplatné
výpůjčky nádobu na bioodpad. Chceme tím zefektivnit systém třídění a docílit, aby
se v popelnicích na komunální odpad zbytečně neobjevovaly biologicky rozložitelné
odpady, které zcela zbytečně zatěžují systém a zvyšují náklady na likvidaci
komunálního odpadu. Bioodpad totiž nekončí na medlovské skládce, ale je ukládán
na sběrné místo a dále využíván např. jako kompost nebo mulč. Pokud máte větší
množství bioodpadu, než co pojme kapacita biopopelnice, můžete bioodpad
kompostovat na vaší zahrádce, nebo bezplatně po dohodě odvézt na sběrné místo za
čističkou odpadních vod, další z možností je, že si můžete za poplatek objednat u
obecního úřadu kontejner.
Od 1.1.2021 se zákonem zvedne poplatek za uložení odpadu na skládce o 300,Kč/tunu v případě, že průměr na občana překročí 200 kg/rok. Za uplynulé období
máme průměr na občana 275 kg/rok.
Moc Vás tedy prosíme, zmobilizujte síly a snažte se třídění komunálního odpadu věnovat ještě více pozornosti než doposud.
Odměnou nám všem bude dobrý pocit, že děláme užitečnou věc, která nám přinese výhody - pomůže snížit náklady na uložení
komunálního odpadu na skládce. Velmi Vám za to děkujeme!
(Mgr. Eva Richterová)

Obecní kalendáře jsou ilustrovány kresbami Jana Kouřila
Podobně jako v minulých letech, i letos
nechala obec zhotovit stolní kalendáře.
Jsou v něm převážně zobrazeny domy a
historické objekty tak, jak je v minulosti
zachytil místní rodák a kronikář p. Jan
Kouřil.
Vy, kteří jste o rodákovi ještě neslyšeli,
uvádíme jeho krátký životopis. Letos
uplyne 120 let od jeho narození.

Jan Kouřil - životopis

(27.12.1901 - 21.10.1995)

Jan Kouřil, sedlák a písmák ze
Šumvaldu. Narodil se na č. 86.
Rodiče Bernard (1868–1942) a
Marie (1873-1943). Manželka
Aloisie (1903-1982).
Vychodil pětitřídní obecnou
školu v Šumvaldě a dvě třídy
měšťanské
školy
v
Troubelicích. Majitel 13 ha
hospodářství. Od r. 1920
členem Sokola v Šumvaldě. Člen strany lidové a řady spolků. V
roce 1945 zvolen předsedou Revolučního národního výboru v
Šumvaldě. V letech 1948-1950 předseda Místního národního
výboru v Šumvaldě.
Významná osobnost hospodářského a společenského života v
obci. Hrdý příslušník selského stavu, vlastenec, písmák. Do
jeho života zasáhly společenské zvraty doby, ve které žil. Pro
nepřízeň mocných byl vězněn jeho adoptivní syn, později i on
sám. Přísný k sobě i k svému okolí, hloubavý, prokázal velkou
schopnost vcítění se do osudů lidí i němé tváře. Dokázal
spravedlivě ocenit i protivníka.
Shromažďoval materiál o vlastním selském rodu a jiných
rodech ze Šumvaldu, o osudech legionářů pocházejících ze

Šumvaldu, zaznamenával dění v obci, vedl hasičskou a
sokolskou kroniku.
Ve svém působení se setkával i s nepochopením, pro rodnou
obec však učinil mnoho. Šumvaldští v něm mají příklad
člověka, u něhož zájem o věci veřejné a o veřejné blaho stál
vždy na jednom z prvních míst.
Příštím generacím zanechal svědectví o životě své doby a o
osudech předků spjatých s rodným krajem, svědectví o úsilí o
dobré spravování obce a rodného kraje. Jeho projev pronesený
tři dny po osvobození dne 9. května 1945, zaznamenaný v
sokolské kronice, je mementem.
Moudře v něm nabádá ke svornosti a každodenní obětavé práci
pro obec a vlast, jichž je nejvíce zapotřebí. Žádá v něm uvážlivé
a spravedlivé vyšetření a potrestání v minulosti učiněných
příkoří. Varuje však před neodůvodněným „naříkáním“, které
vede k chaosu, varuje před nedovoleným obohacováním se při
společenském převratu. Připomíná nejlepší tradice a ctnosti pro
práci na roli dědičné.
Do pozdního věku pokračoval ve vedení kronik, byl činný v
řadě spolků, vlastnoručně pečoval o zeleň v obci. Jeho příklad
vyzývá k následování. Obdobné charaktery, čestné, obětavé a
dělné, i dnes naléhavě potřebujeme. V Šumvaldě i v naší vlasti.
Odkaz Jana Kouřila zavazuje.
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