únor 2021

INFORMACE Z ÚŘADU

Tříkrálová sbírka 2021

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli a
přispěli do letošní (tak trochu netradiční)
Tříkrálové sbírky. Celkový výnos Tříkrálové
sbírky 2021 z pokladniček, které byly připraveny na určených místech v obci Šumvald a
Břevenec činí 25 305,- Kč.

Dotace z rozpočtu obce

Zastupitelstvo obce schválilo Program pro poskytování
dotací z rozpočtu obce na podporu aktivit v oblasti zájmové činnosti pro spolky v územní působnosti obce
Šumvald a Břevenec. Lhůta pro podání žádostí je do
22.2.2021.

Výpis usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 28.1.2021

ZO schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne 28.1.2021.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Lubomír Balcárek, MUDr. Vladimír Nikl; ověřovatele zápisu ve složení: Martin
Čamek, Štěpán Wiedermann a zapisovatele zápisu Mgr. Evu Richterovou.
ZO schvaluje správnost zápisu z 13. jednání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 1076/12 o výměře 275 m2 v kat. území Šumvald, uzavřenou mezi Obcí
Šumvald a p. XXX, dat. narození XXX, bytem XXX, PSČ XXX a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, uzavřenou mezi Obcí Šumvald a pí. Jarmilou Dubovou, Břevenec
č. 64, PSČ 783 85, IČO: 88814904 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Program pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí části čistého výtěžku veřejné sbírky, uzavřenou mezi Obcí Šumvald a Olomouckým krajem,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 60609460 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 29 k nájemní smlouvě ze dne 3.4.1998, uzavřený mezi Obcí Šumvald a Spojenými lesy s.r.o., Palackého
1178/11, Rýmařov, PSČ 795 01, IČO: 47674156, DIČ: CZ47674156 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Vodovod Šumvald a Břevenec" (číslo smlouvy
zhotovitele: 1708-055/GD/2019), uzavřený mezi Obcí Šumvald a Společností ARKO – MOBIKO – ŠUMVALD (Správce /
Společník 1 : ARKO TECHNOLOGY, a. s., Vídeňská 108, 619 00 Brno ,IČO: 00219169, DIČ: CZ00219169; Společník 2:
MOBIKO plus, a. s., Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 26788675, DIČ: CZ26788675) a
pověřuje starostu obce jeho podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 2.9.2019, uzavřený mezi Obcí Šumvald a Společností ARKO –
MOBIKO – ŠUMVALD (Správce / Společník 1 : ARKOTECHNOLOGY, a .s ., Vídeňská 108, 619 00 Brno, IČO: 00219169,
DIČ: CZ00219169; Společník 2: MOBIKO plus, a. s., Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO:
26788675, DIČ: CZ26788675) a pověřuje starostu obce jeho odpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo číslo 2018051 o výkonu autorského dozoru, uzavřený mezi Obcí Šumvald a
společností AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 05109469, DIČ: CZ05109469 a pověřuje starostu
obce jeho podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy č. GHC/2018-08-23 na technický dozor stavby "Vodovod Šumvald - Břevenec" a
koordinátora BOZP, uzavřený mezi Obcí Šumvald a sdružením GHC regio s.r.o. a AQOL s.r.o., Sokolská 541/30, 779 00
Olomouc, IČ: 27790797, DIČ: CZ27790797 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy č. GHC/2018-08-22 na provedení prací a úkonů (manažerské řízení realizace
projektu – dotační poradenství) stavby "Vodovod Šumvald - Břevenec", uzavřený mezi Obcí Šumvald a společností GHC regio
s.r.o., Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc, IČ: 27790797, DIČ: CZ27790797 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci: Oprava místních komunikací poškozených živelní
pohromou.
(pokračování na straně 2)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V únoru 2021 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Čurda Václav, č. 310
Sušeň Jan, č. 383
Gregorová Marie, č. 201
Gux Josef, č. 382
Poštulka Ladislav, č. 224
Nerušilová Jana, č. 354
Kyselá Danuše, č. 64
Holečková Hana, č. 395

Břevence:

Geppertová Věra, č. 95
Riedlová Marie, č. 43
Bartoněk Petr, č. 15

15. 2.
22. 2.
10. 2.
24. 2.
18. 2.
21. 2.
27. 2.
22. 2.

80 roků
73 roků
72 roků
71 roků
70 roků
69 roků
68 roků
63 roků

2. 2. 75 roků
25. 2. 63 roků
28. 2. 62 roků

Kyselý Miroslav, č. 16
Jedličková Jana, č. 252
Viktorinová Jarmila, č. 325
Havelka Jan, č. 330
Hejný Pavel, č. 393
Indráková Jana, č. 263
Štencl Slavomír, č. 101
Smékalová Lenka, č. 87
Petříková Radomíra, č. 212

15. 2.
7. 2.
27. 2.
7. 2.
8. 2.
18. 2.
23. 2.
19.2.
16. 2.

61 roků
60 roků
58 roků
57 roků
57 roků
53 roků
53 roků
52 roků
50 roků

Červinková Irena, č. 72
Riedl Josef, č. 43

2. 2. 61 roků
14. 2. 55 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje všem jubilantům dobré zdraví a dostatek životní pohody a klidu !
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za květinové dary, projevy upřímné soustrasti a účast při posledním rozloučení
s panem Bohuslavem Štenclem.
rodina Buxbaumova a Štenclova

KULTURA

Masopustní průvod
Dne 13.2.2021 se bude konat od 9:00 hodin Masopustní
průvod naší obcí.
Průvod začne na dolním konci, poté bude pokračovat na
chaloupky se zakončením na horním konci naší obce.
Srdečně se těší pořadatelé.

INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Výpis usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 28.1.2021 - pokračování
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ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci: Oprava obecních mostů poškozených živelní
pohromou.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na pořízení ochranných prostředků pro JSDH Šumvald.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na pořízení ochranných prostředků pro JSDH Břevenec.
Šumvaldské noviny - únor 2021

Vodovod Šumvald a Břevenec

Počasí v lednu umožnilo zahájit v Břevenci práce na veřejných částech
přípojek. Práce se provádějí na malé straně z dolního konce směrem na
horní. Podél krajské komunikace bude postup prací upřesněn později. Před
samotnou realizací přípojky budete ještě kontaktováni.

Prodej obecních kalendářů

Oznamujeme, že je možno zakoupit si na
pokladně obecního úřadu obecní kalendáře
na rok 2021. Cena kalendáře je 56,- Kč.

NĚCO Z HISTORIE ...
V posledním vydání Šumvaldských novin byl uveden krátký životopis pana Jana Kouřila (27.12.1901 – 21.10.1995), sedláka a
písmáka ze Šumvaldu č.p. 86. Nyní zde uvádíme první část přepisů jeho článků k 50. výročí samostatnosti naší republiky, které byly
vydávány v Šumvaldských novinách.
Tento text byl zveřejněn v květnu 1968:
Význačné jubileum celého našeho národa je podnětem k
napsání částečných událostí, které se děly v naší obci. Škoda
jen, že obecní kronika byla pořízena teprve v roce 1928
zasloužilým učitelem Janem Šindlerem. Po jeho odchodu ze
Šumvaldu v roce 1933 zapisoval do ní po dva roky Jan Kouřil,
mlynář č. 47. Po této době ustaly pravidelné zápisy. Až v roce
1957 se znovu ujal řádného vedení kroniky řed. školy M.
Makas. Přes 20 let nejpohnutější doby v obci není v obecní
kronice téměř žádného záznamu. Dle této nedokončené kroniky,
dle sokolské, která přežila osmiletý exil (psána od roku 1911) a
dle vlastních zápisků z dob okupace 1938 – 1945 dovolím si
načrtnout zhruba běh událostí do doby, než byla znovu psána
obecní kronika pravidelně.
Úvodem je třeba upřímně uvítat historický vítr letošního jara.
Ještě po mnoha letech bude nynější mladé generaci
vzpomínkou takovou jako pro nás byla před 50. lety doba
založení Československé republiky. Byla tato ale porobena
nacisty, ale znovu osvobozena slavnou, tak všemi bez rozdílu
toužebně očekávanou Rudou armádou. Tyto slavné dějinné
mezníky nikdy nevymizí z paměti tehdejších účastníků právě
tak, jako nacistická poroba. Nemožno zapomenout i přeměn
poúnorových, velkého díla, jež vykonáno výstavbou průmyslu,
vodních přehrad, bytů aj., právě tak jako na různé deformace v
této době činěné. Byl strach z rozhovorů, zvlášť v hostinci (zbyl
jeden z pěti předúnorových). Strach z donašečů, jakého jsme za
okupace neznali, byl strachem z pravdy, která se nikde neměla
projevovat. Jen proto byl někdy nebývalý nezájem o vše, co se
ve veřejnosti dělo, když jedinci měli možnost věci podle
potřeby otáčet. Buď vítána dobo zbavená strachu a třídní
nenávisti. Vyhlášená revolučně v nové socialistické demokracii
prvním tajemníkem ÚV KSČ Alexandrem Dubčekem, jenž s
jinými čestnými spolupracovníky vchází do slavných dějin naší
vlasti. Věříme, že bude obnovena vzájemná důvěra občana k
občanu, že bude učiněna silná čára za novodobým temnem a
nastoleny budou zase upřímné vztahy mezi všemi poctivě
smýšlejícími lidmi.
Teď z přítomnosti do minulosti. Dalo by se napsat velké
pojednání o minulosti Šumvaldu dle kronik farních, školních,
obecních a jiných pomůcek. Jsou záznamy z pozůstalosti
ředitele reálného gymnasia F. Wiedermana, nezapomenutelného
správce naší školy Jana Červinky, jednající ponejvíc o
šumvaldských rodech od dob předbělohorských. Ale o tom snad
někdy později. Mým úmyslem je promítnout zhruba dobu
historie obce v padesáti letech od založení ČSR. Republika
vznikla z první světové války, jak všem známo, po rozpadu říše
Rakousko-uherské. Nebylo jen tak lehké přesvědčit celý svět,
že je třeba Říši rozbít a dát svobodu tolika ujařmeným

slovanským národům, které ovládala německá menšina. Tato se
ale držela mocí. Ovládala armádu, do let obrozeneckých měla
úplně v moci průmysl, velkostatky, velkopodniky a finance.
Němčina vládla. Bez této ani kaprálem na vojně, ani malým
úředníčkem ve státním úřadě se nikdo stát nemohl. Byl to stálý
boj národnostní jak v obcích, tak ve městech, kde žily obě
národnosti společně. Boj sociální za Rakouska byl vždy spojen
s požadavky národními. Jen pevným národním postojem
minulých generací v Šumvaldě byla nynější uchráněna
vystěhování, které postihlo poněmčené sousední obce, původně
též české.
Zde je třeba vzpomenout šumvaldských vlasteneckých učitelů,
kněží a mnohých jednotlivců z řad prostých občanů. Farář Jan
Krobot se přičinil o založení národní záložny v roce 1886 a byl
po 10 let jejím ředitelem. Byl to velký krok k hospodářské
svébytnosti. Úsporami šetrných občanů podpořeno podnikání v
obci. Čisté zisky přidělovány škole, knihovně, hasičskému
sboru, farnímu chrámu aj. Největší zásluhou záložny bylo
budování zemědělského pokroku v obci. Půjčkou záložny 12
200 K rak. měny vybudována v r. 1902 Rolnická družstevní
mlékárna. Záložna byla velkou oporou zemědělců, živnostníků
a řemeslníků nejen ze Šumvaldu, nýbrž i z okolních obcí.
Výpujčky byly o 2% levnější ve srovnání s městskými
záložnami. Za okupace zabrali Národní záložnu břevenečtí
Němci a nazvána Spar und Vorschuskase. Aby měli blíže do
úřadování, přestěhovali ji na horní konec do hostince (nynější
obchod Jednota). Po převratě v r. 1945 znovu vrácena na
původní místo. Po několikerých změnách v názvu a řízení jeví
se dnes jen jako jednatelství Státní spořitelny. Bylo by záhodno
v novém hospodářském řízení vrátit záložně její původní
poslání, být samosprávnou složkou hospodářského života v
obci. Což je třeba, aby čestní činovníci různých spolků či svazů
byli nuceni jezdit neb korespondovat s městskou Státní
spořitelnou? Taktéž bývalý Družstevní lihovar, by měl znovu
patřit těm, kdož jej vybudovali.
Šumvaldský velkostatek, majetek knížete Lichtenšteina, o
kterém nepamatujeme, že by se byl naň přišel aspoň podívat,
byl pronajímán německým nájemcům. Byl hnízdem, z něhož
pocházely popudy k poněmčení Šumvaldu. Ještě štěstí, že
poslední nájemce za Rakouska – Němec Schubert z Uničova,
nebyl nacistou a že nezaměstnával výhradně německé pracovní
síly. Jinak německá škola, pro níž zakoupil stavební místo
továrník Brass ze Zábřeha, poněmčovatel mnoha obcí sev.
Moravy, by jistě byla postavena. Využil tísně zadluženého
chalupníka Vebera č. 145 a přeplatil pozemek zahrady. Až po
převratě 1918 pozemek vrácen původnímu majiteli.
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(převzato z obecní kroniky)
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SPORT

110. výročí založení T.J. Sokol v Šumvaldě
V únoru letošního roku si připomínáme 110. výročí založení
T.J. SOKOL v Šumvaldě.
Dne 2. února roku 1911 se konala ustavující schůze, na které
vznikla samostatná místní Jednota SOKOL.
Sál u Blaháků, ve kterém se schůze konala, byl opravdu
přeplněn. Schůzi zahájil br. učitel L. Koudelka, předsedou byl
zvolen J. Hejný č.p. 38. Vítaným hostem byl br. Javůrek z
Krumpachu.
Br. L. Koudelka promluvil o úkolech Sokola pro tělesnou a
duševní výchovu mládeže. Sešli se zde přátelé i nepřátelé
Sokola. Přišli i ti šumvaldští občané, kteří se podobných akcí
nikdy předtím nezúčastňovali. Byli pozváni místním farářem a
učitelem, aby hlasovali proti založení. Na této schůzi byly
přečteny stanovy, které byly jednomyslně schváleny. Po dlouhé
bouřlivé debatě nakonec hlasování dopadlo dobře a místní T.J.
Sokol se podařilo založit.
Starostou byl zvolen Jos. Hejný č. p. 38, místostarostou Alois
Suchý č. p. 101, náčelníkem Frant. Blažek č. p. 43.
Byl zvolen výbor: Fr. Vepřík č. p. 58, Fr. Brachtl č. p. 7, B.
Höneschmit č.p. 92, Jos. Svoboda - správce místního
velkostatkáře, Ant. Filip č.p. 98, Ant. Kouřil č.p.1
Hned zpočátku se přihlásilo 40 přispívajících členů - mužů, byl
také založen ženský odbor s 12-ti členkami. Byly zvoleny i
ženské důvěrnice - J. Honigová a L. Šenková. Vznikl dokonce i
divadelní odbor - Jan Filip, uč. Jos. Dolanský, Fr. Koloušek.
Dne 27. února 1911 kraj. moravský místodržitel v Brně schválil
stanovy T.J. Sokola Šumvald.
Veškerá činnost v tomto prvním roce byla věnována nejvíce
cvičení a získávání peněžních prostředků k doplnění potřebného
nářadí. Též se usilovalo o zakoupení sokolských krojů a také
získání vlastní sokolské tělocvičny.
Co všechno předcházelo založení Sokola v Šumvaldě?
První zmínka je již z roku 1885. V tomto roce se domluvila
skupinka chlapců, která se pod vedením učitele Vyplela
několikrát sešla ke společnému cvičení. Brzy se jim však
cvičení omrzelo, a tak činnost zanikla. Odradily je i názory

šumvaldských, že cvičení je zbytečné a unavující.
V roce 1909 absolvent Litovelské reálky a zároveň cvičenec
Sokola Frant. Brachtl č.p. 29 a profesor Frant. Wiedermann
č.p.34, nadchli několik mládenců pro Sokolskou myšlenku.
Ještě toho roku se v hospodě u Ošťádalů konala schůze, na
které profesor Frant. Rampart z Olomouce vyložil směr a
myšlenku Sokola. Přihlásilo se hned 14 mládenců. Cvičitelem
se stal Jos. Wiedermann č.p. 91.
Do Šumvaldu přichází učitel L. Koudelka, který předtím
působil v Jednotě na Konicku a v Kroměříži, kde pravidelně
cvičil a vybízel i ostatní cvičence k píli a vytrvalosti. Cvičitel
měl často těžkou práci udržet cvičence pohromadě. Cvičilo se
bez nářadí. První byl pořízen skok, svalstvo posilovali různými
cviky na židlích, přetahováním. Takové cvičení se ale stávalo
čím dál více nezajímavým, a tak bylo nevyhnutelně třeba
zakoupit nářadí, aby se vůbec udrželo. Proto byla v obci
provedena sbírka, která vynesla 113, - kor. Na tehdejší dobu to
byly pěkné peníze. Byla zakoupena hrazda a později bradla za
284,- kor. Teď již bylo na čem cvičit. Cvičitelský sbor, v němž
byli bratři Frant. Blažek, Jos. Wiedermann, J. Jůlek a Jos.
Brachtl se scházeli každé pondělí. Ve cvičení nejvíce vynikal
Frant. Blažek, proto se také stal uznávaným náčelníkem, dosud
nezvoleným. Cvičitelský sbor se jezdil horlivě zdokonalovat do
Litovle, kde probíhal kurz.
V září 1910 proběhlo první cvičení na louce u Oskavy. Pršelo,
ale i přesto se cvičení vydařilo. Slavnost vynesla 164,- korun.
Za to byl ihned zakoupen kůň za 195,- korun. Takový byl
počáteční život šumvaldskeho Sokola.
Díky kronikáři Janu Kouřilovi č. p. 86, který vedl kroniku
Sokola od roku 1933 - 1958. Paměti známy do roku 1911
zpracoval ze zápisků učitele M. Maitnera č.p. 10, který se ale ke
psaní kroniky nedostal.
Díky těmto pamětem známe historii Sokola od jeho počátku.
Čest jejich památce!
zapsala Plášková Alena

Předání finančního daru Klokánku v Dlouhé Loučce
Předseda fotbalového sdružení Umělci z Umělky Pavel Petřík a předseda SK Šumvald, z.s.
Pavel Dostál předali finanční dar a sladkosti Klokánku v Dlouhé Loučce. Děkujeme všem
co přispěli.
za UzU a SK Šumvald Michal Kolda
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