duben 2021

INFORMACE Z ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
tak konečně se, v pondělí 12. dubna, vrátily děti 1. stupně do školy a předškoláci do školky. Doufám, že už
nenastane žádné přerušení docházky a vydrží to až do prázdnin. Ještě dostat co nejdříve i ostatní děti do škol, aby
se jim podařilo dohnat zameškané učivo, ale především se zase osobně potkávat a budovat si sociální návyky a
hlavně se vidět s kamarády. Řidiče prosím o zvýšenou pozornost na silnicích, ohleduplnost a pochopení při
zvýšeném pohybu dětí.
Ještě není nic vyhráno, stále je u nás v obci evidován vysoký počet nakažených koronavirem, proto nesmíme přestat dodržovat
doporučená pravidla a zvýšenou hygienu. I když nám příroda nyní ukazuje pravé aprílové počasí, tak věřím, že nám teplé a slunečné
počasí pomůže ke zmírnění pandemie. Využijte každého pěkného dne k práci nebo pohybu venku na čerstvém vzduchu a zprávy
sledujte co nejméně.
Držme se a povzbuzujme se navzájem.
Josef Šenk

Komplexní pozemkové úpravy

V září loňského roku jsem v Šumvaldských novinách požádal
vlastníky polí o udělení souhlasu s komplexními pozemkovými
úpravami. Bohužel do dnešního dne proběhlo pouze několik
informativních schůzek s některými vlastníky. Stále nejsou
možná veřejná setkání, kde by se dala lépe vysvětlit potřebnost
společného řešení pro zajištění vyváženého stavu funkcí krajiny,
která si v minulosti prošla, zejména působením člověka,
složitým vývojem. Je nejvyšší čas, aby krajina ve svém celku
byla schopná poskytovat všechny funkce, které jsme v minulosti
pokládali za samozřejmé.
V našem okolí jsou komplexní pozemkové úpravy dokončeny v
těchto obcích: Plinkout, Dlouhá Loučka, Paseka, Újezd, Horní
Sukolom, Medlov, Libina. A již jsou zde vidět realizované
stavby hrazené státem (převážně obslužné komunikace,
protipovodňová opatření, …). U nás v obci se zatím daří

realizovat díky našim myslivcům již několikátý remíz, převážně
na obecních pozemcích, kde vysadili přibližně 2.500 stromů a
keřů, za což jim velice děkuji. Toto řešení není ale dostatečné a
neřeší potřeby celého katastru obce. Je velmi důležitá aktivní
účast každého vlastníka pozemku tak, aby se mohlo navrhnout
společné řešení úprav okolí, které zlepší životní prostředí,
přístup k jednotlivým pozemkům, ale především navrhne
ochranu před povodněmi a suchem. Je to velmi náročný úkol a
proto je potřeba začít co nejdříve a mít společný cíl a umět dělat
kompromisy, aby byla šance na navržení co nejlepšího řešení
tak, abychom předali našim dětem a vnukům krajinu, která bude
co nejlépe odolávat rozmarům přírody a bude stále úrodná.
Zvažte prosím tuto možnost a v případě zájmu o udělení
souhlasu se ozvěte.
Předem děkuji.
Josef Šenk

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 16.3.2020

ZO schvaluje pozměněný program 15. zasedání ZO, konaného dne 31.3.2021 .
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jiří Kyselý, Ing. Martin Solovský; ověřovatele zápisu ve složení: MUDr. Vladimír
Nikl, Štěpán Wiedermann a zapisovatele zápisu Mgr. Evu Richterovou.
ZO schvaluje správnost zápisu z 14. jednání ZO Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje předložený návrh rozpočtu Obce Šumvald na rok 2021 dle návrhu podle paragrafů, který je sestaven jako deficitní
se zapojením části přebytku hospodření z minulých období v těchto objemech: Příjmy: 69 978 024,- Kč; Tř. 8 - financování (zapojení části přebytku minulých období): 23 021 976,- Kč; Výdaje: 93 000 000,- Kč
ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2020.
ZO deleguje v souladu s § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích starostu obce Ing. Josefa Šenka a místostarostu
Miroslava Kokošku jako zástupce obce k účasti na řádných i mimořádných valných hromadách společnosti Servisní spolednost
odpady Olomouckého kraje, a.s., IČO: 07686501 ve volebním období 2018 - 2022.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V dubnu 2021 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Smékalová Anna, č. 128
Krestýnová Marie, č. 79
Popelka Vojtěch, č. 130
Štencl Miloslav, č. 230
Hechtová Marie, č. 361
Dubový Miloslav, č. 342
Kyselý František, č. 226
Ošťádalová Ludmila, č. 267
Ruprechtová Milena, č. 171
Popelka Vlastislav, č. 129
Kropáčová Milada, č. 108
Brachtlová Marie, č. 87
Gregora Zdeněk, č. 201
Sadovský Karel, č. 376
Wiedermannová Adolfa, č. 34
Brachtl Jiří, č. 197

Břevence:

Pavelková Marie, č. 93

20. 4.
30. 4.
22. 4.
17. 4.
16. 4.
29. 4.
25. 4.
13. 4.
11. 4.
28. 4.
4. 4.
11. 4.
1. 4.
8. 4.
27. 4.
27. 4.

87 roků
85 roků
85 roků
82 roků
81 roků
81 roků
81 roků
80 roků
79 roků
75 roků
74 roků
73 roků
71 roků
70 roků
69 roků
68 roků

21. 4. 71 roků

Petřík Vlastimil, č. 212
Axmann Milan, č. 181
Brachtl Pavel, č. 136
Kyselý František, č. 31
Mgr. Vyhnálek Ladislav, č. 408
Zámečníková Jana, č. 178
Táborská Helena, č. 259
Jedlička Bohumil, č. 252
Richterová Hana, č. 174
Chudý Karel, č. 382
Coufal František, č. 382
Jabůrek Vladimír, č. 416
Smékal Zdeněk, č. 128
Sedláčková Dana, č. 179
Smékalová Dana, č. 126
Horváth Imrich, č. 16

24. 4.
27. 4.
27. 4.
14. 4.
27. 4.
5. 4.
23. 4.
10. 4.
21. 4.
26. 4.
28. 4.
2. 4.
25. 4.
15. 4.
4. 4.
12. 4.

67 roků
66 roků
66 roků
66 roků
65 roků
64 roků
63 roků
62 roků
62 roků
61 roků
60 roků
59 roků
58 roků
54 roků
52 roků
52 roků

Šenk Josef, č. 76

20. 4. 71 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje jubilantům do dalších let
pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu !
PODĚKOVÁNÍ
Rodina Křivánkova děkuje za slova útěchy a květinové dary
při posledním rozloučení s panem Aloisem Křivánkem.

INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Změny v odpadové legislativě

V prosinci loňského roku byl vydán dlouho očekávaný nový zákon o odpadech č. 541/2020, který nabyl účinnosti 1.1.2021. Nová
legislativa klade důraz na třídění odpadů, zejména na jeho zintenzivnění a cílem je zajištění postupného odklonu od skládkování
směrem k materiálovému a energetickému využívání odpadů. Jednoduše řečeno: zákon zavádí zákaz skládkování takzvaného
využitelného komunálního odpadu a zvyšuje poplatky za uložení odpadu na skládce.
Pro naši obec to znamená, že je nutné věnovat třídění odpadu ještě více pozornosti a úsilí než doposud. Důvodem je ušetřit zákonem
stanovené vyšší poplatky za skládkování odpadů. Musíme se snažit o to, aby na skládce končilo co nejméně odpadu. Toho dosáhneme
jedině tím, že se budeme snažit obecně vytváření odpadu předcházet a produkovat odpad jen v minimální míře. Ze vzniklého
komunálního odpadu musíme vytřídit co nejvíce využitelných složek (papír, sklo, plasty, nápojové kartony, kov, odpady rostlinného
původu, textil). Tyto složky nebudou končit na skládce a obec za ně tak nebude muset platit vysoké poplatky. Bonusem pro nás
všechny bude udržení poplatku za odpady na částce 396,-Kč/osobu/rok. Tento poplatek na občana držíme na stejné úrovni již několik
let, i přes průběžné zdražování služeb v oblasti odpadové problematiky, a chceme ho v této cenové hladině udržet i pro příští rok. Bude to sice velmi náročné, ale věřím, že to s Vaší pomocí můžeme zkusit zvládnout. Prosím Vás tedy o to, abyste z odpadu, než ho
vložíte do popelnice na komunální odpad, vytřídili složky, které se dají druhotně zpracovat a nebudou finančně zatěžovat obec.
K tomu jsme Vám na obci zajistili vhodné podmínky:
• na stanovištích v obci jsou umístěny kontejnery na sklo a papír a rozmístěny jsou tak, aby byly dostupné všem v přijatelné
vzdálenosti od Vašeho bydliště
• do každé domácnosti jsou rozdány začátkem roku (při platbě poplatků) barevné pytle na třídění plastů a nápojových kartonů;
pokud někomu v průběhu roku budou chybět, můžete si další pytle kdykoliv vyzvednout na obecním úřadě

2

Šumvaldské noviny - duben 2021

• za dílnami obecního úřadu je zřízeno sběrné místo pro bezplatné odložení dalších složek odpadu, a to: vysloužilá elektrozařízení,
kovy, světelné zdroje, baterie a tuky z domácností (můžete je průběžně slévat do jakékoliv uzavíratelné plastové lahve a na sběrném
místě je kdykoliv bezplatně odevzdat)
• v každé obci, v Šumvaldě i v Břevenci, je umístěn bílý kontejner na textil, hračky a obuv; vývoz kontejnerů sice trochu ze strany
svozové firmy vázne, ale snažíme se o nápravu.
• do každé domácnosti byla přidělena popelnice na bioodpad, snažte se ji maximálně využívat; pokud Vám popelnice nestačí, zvažte
možnost domácího kompostování nebo zavézt bioodpad (větve, trávu….) bezplatně na sběrné místo u čističky odpadních vod; je
třeba se však telefonicky dohodnout s pracovníky obecního úřadu.
Pokud budete mít jakékoliv návrhy na zlepšení třídění odpadu v obci, neváhejte se obrátit na obecní úřad. Můžeme spolu připomínky
i podněty prokonzultovat a zajistit další možnosti efektivního nakládání s odpady. Bude to prospěšné pro nás všechny občany.

Takhle se papír netřídí !!!
Do kontejneru na papír odkládejte pouze noviny, časopisy, papír a kartony. V
žádném případě polystyren a fólie, jako se tomu stalo minulý měsíc (viz. obrázek). Také prosím, abyste kartonové krabice před uložením do kontejneru
rozložili a umístili tak, aby byla co nejefektivněji využita kapacita kontejneru.
Vše je o lidech a já prosím jednotlivce, kteří se takto nezodpovědně chovají,
aby nekazili poctivou práci ostatních slušných lidí, kteří se snaží o dobrou věc.
Děkuji.
Mgr. Eva Richterová

Sběr starého železa

SDH Šumvald pořádá v sobotu 17. dubna 2021 sběr starého železa. Železo uložte před své nemovitosti, popřípadě vyčkejte na
příjezd hasičů, kteří budou železo sbírat od 8:00 hodin a pojedou z horního konce obce.

Vodovodní sestavy jsou přichystány k vyzvednutí

Oznamujeme občanům, že si mohou vyzvednout na obecním úřadě vodovodní sestavy Bruse. Platit můžete hotově na pokladně
obecního úřadu, nebo Vám bude vystavena faktura pro bezhotovostní platbu. Součástí dokladu bude i položka za odebrané potrubí na
domovní část přípojky.
V souvislosti s posunutím termínu dokončení stavby se posouvá i nejzažší termín pro osazení vodoměrů v jednotlivých nemovitostech
na konec května 2022. Proto Vás žádáme, abyste si v dostatečném předstihu (nejlépe do konce letošního roku) zajistili odbornou firmou montáž vodoměrné sestavy pro montáž vodoměru, případně vodoměrné šachty. Pro zájemce o dřívější odběr vody je předpokládaný termín montáží vodoměrů přibližně od června 2021.

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Šumvald

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Šumvald proběhne v termínu od 3. května do 9. května bez přítomnosti dětí a
zákonných zástupců. Podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách školy https://ms.sumvald.cz/ a na vchodových
dveřích školy. Případné dotazy zodpoví ředitelka školy telefonicky na čísle 739 370 772 nebo mailem na adrese
mssumvald@centrum.cz.
(Mgr. Eliška Skácelová, ředitelka MŠ Šumvald)

Stolní tenisté z Šumvaldu přišli při povodních o všechno, teď mají šanci získat nové stoly

Po povodních v červnu 2020, které nejvíce postihly vesnici Šumvald nedaleko Uničova na Olomoucku, se vzedmula obrovská vlna
solidarity. Pomáhat s odstraňování následků povodně přijížděli dobrovolníci z celého kraje, lidé ze vzdálenějších koutů republiky
posílali finanční příspěvky a obec díky tomu začala brzy žít takřka normálním životem.
S následky povodně se ale bude Šumvald vyrovnávat ještě delší dobu a opět k tomu potřebuje pomocnou ruku. Například místní klub
stolního tenisu ST Šumvald-Břevenec přišel během jediné noci o veškeré sportovní vybavení, které po dlouhá léta budoval. Díky
kvalitnímu zázemí v něm fungují tři družstva mužů, která hrají v nejvyšších regionálních soutěžích, ale především nabízí možnost
využití volného času dětí a teenagerů, pro které byl fungující klub stolního tenisu jednou z mála sportovních nabídek ve vesnici.
Klub má teď velkou šanci pořídit čtyři nové pingpongové stoly. Projekt ST Šumvald-Břevenec se dostal do charitativní aplikace
Nadace ČEZ s názvem EPP – Pomáhej pohybem a díky tomu ho může svou energií podpořit každý, kdo si při běhání, jízdě na kole,
turistické procházce nebo vycházce s kočárkem aplikaci ve svém mobilu zapne. Vysportované body pak Nadace ČEZ převede na
finance a pošle je do Šumvaldu na nákup nových stolů.
Více také na www.pomahejpohybem.cz.
Šumvaldské noviny - duben 2021
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NĚCO Z HISTORIE ...

Tragické události po šumvaldských číslech z kroniky a ústního podání Jana Kouřila,
starousedlíků a z vyprávění Josefa Seidla
Dům č. 3
Majitelem domu byl Radoslav Plhák (*22.9.1899 †3.1.1963). V
roce 1963 přebralo statek družstvo, Radoslav byl jako údržbář
poslán na půdu spravovat vikýře, při opravě se propadl
dřevěným stropem do chléva s prasaty, kde zemřel. V zimě roku
1994 v domě hořelo, příčina nebyla zjištěna.
Dům č. 4
Ve vlastnictví Leo Kauera z Moravské Libiny (*1912). Statek r.
1939 zabrala „Německá osídlovací společnost v Šumperku“. To
byl první případ, za nedlouho plánovitě zabírali další statky, jak
bude u jednotlivých statků zapsáno. Dne 6. května 1945 při
srážce sov. vojáků s Němci, shořela u výměnického domku
kolna.
Dům č. 5 – „Na rychtě“
Majitelem usedlosti byl Julius Czerný. Dne 1.11.1891 požár
výměnického domku od jiskry z požáru stodoly č. 6. V roce
1910 v bytě: Antonín Kovář (*1878) s manželkou Františkou
roz. Mrázkovou a 3 dětmi – Robert, Anna a Antonín. Všechny 3
děti se udusily, když Fr. Kovářová, matka, je uzavřela v bytě,
kde měla slamník u rozžhavených kamen. Ubohé děti. V r. 1952
byl Gustav Brachtl odsouzen u krajského soudu v Olomouci pro
nesplněné dodávky k 8. měsíčnímu vězení a ke ztrátě veškerého
majetku, a k 50 000 Kčs pokuty. Amnestií přes A. Zápotockého
byl vězení zproštěn, pokutu ale zaplatit musel. Podružský
domek do záboru nespadal. Rodina G. Brachtla se do něj
nastěhovala (č. 201). Roku 1953 Státní statky po zabrání
upravily v prvním poschodí 3 byty pro své zaměstnance. Obnos
za úpravu 150 000 Kčs udělily na č. 5 do tzv. gruntovní knihy.
Dům č. 201 – výměnický domek od č. 5
Dne 30.1.1981 při 18° mrazu, siréna nefungovala a vyhořel o 4.
hod. domek. V jedné světnici bydleli Gustav a Božena Br. (75 a
63 roků) zlým osudem od počátku manželství pronásledováni.
Týž den byla Božena operována v nemocnici. Od kdysi
zazděného trámu v komíně, pomalu snad dlouho mezi stropem a
půdou doutnalo. G.B. probuzen praskotem, vyběhl na půdu a
než vzbudil mladé, zřítil se strop a oheň zničil vše, co tam měli.
Vůbec nic nezachránil, jen šaty a prádlo na sobě. Nad částí
Gregorových shořela jen střecha. Ostatní se zachránili. Mráz
velmi ztěžoval práci požárníkům.
Dům č. 7
Vladimír Svoboda (*28.12.1954 †10.8.1984) Zabit elektrickým
proudem, následkem vadné přípojky, při zamýšleném postřiku
ovocných stromů. Navíc používal k čerpadlu kabel bez
uzemnění.
Dům č. 8
V r. 1865 vystavěli František a Mariana Maitnerovi obytný dům
a nové chlévy, když v r.1864 staré obyt. stavení s chlévy v noci
vyhořelo a oni byli na taneční zábavě.

23.10.1943 zabrala statek D.A.G. „Německá osídlovací
společnost“ v Šumperku. Od ledna 1944 do 6.5.1945 okupoval
statek Tyrolák. Majitelé Maitnerovi se museli vystěhovat. Do
osvobození r. 1945 bydleli ve výměnku u Konečných č. 106.
Dům č. 9
28. října 1943 zabrán statek D.A.G. „Německou osídlovací
společností“. Hospodařili pod dozorem německého tzv. drába
do 6.5.1945.
Dům č. 10
Dne 27.8.1943 zabrala statek D.A.G. „Německá osídlovací
společnost v Šumperku“. Dne 2.12.1943 přijel Tyrolák Dezordo
a zabral statek do 6.5.1945. Rodina bydlela ve výměnickém
domku do 5. ledna 1944, kdy okresní úředník dr. Kleiner
nařídil, aby se ihned vystěhovali z obce. Vystěhovali se do
Dlouhomilova k příbuzným do 6. května 1945
Dům č. 11
Majitel Jiří Brachtl, v roce 1847 udeřil blesk do stavení, dochem
krytého, které vyhořelo.
Dne 17.2.1943 zabrala statek „D.A.G. Německá osídlovací
společnost v Šumperku“. Od 3.1.1944 do 6.5.1945 okupoval
statek Tyrolák, původně Rakušan, rodák z Moravy od Brna. Dne
10.8.1957 uhodil blesk do štíhlé stodoly. Přítomnými mlátičky
uhašen. 12.3.2014 začala časně zrána hořet stodola – skleník
Janu Štenclovi. Z neznámých důvodů.
Dům č. 12
Za majitele Jana Boda v roce 1863 za poledne vyhořel grunt
dosud dochem krytý.
Dům č. 13
Lubomíru Bartoňkovi dne 21.12.2013 - hořela udírna a šopa
Dům č. 14
Statek zabrán státem r. 1952 a přidělen státnímu statku v
Šumvaldě. Výměnický domek jim ponechán pod č. 350, do
něhož se nastěhovali. Statek s chlévy převzalo JZD v Šumvaldu.
V roce 1962 od blesku, hořela střecha na chlévech.
Dům č. 245
V roce 1925 získal z pozemkové reformy Jan Brachtl (* na č.
81), tehdy z Lichtenštejnského dvora, za humny, domek s
hospodářskými budovami, posledně byt šafáře při dvoře. V roce
1942 Brachtlovi vypovězeni z domu „Německou osídlovací
společností v Šumperku“. Byli zde ubytování dělníci pro
zbytkový statek, který byl zvětšen o všechna pole z I.
pozemkové reformy z roku 1925 – 1926, bývalým přídělcům
zabavené.
Dům č. 15 – „dvůr“
Dne 19.3. 1964 hořela šopa na panském kopci, která sloužila na
seno, byla zapálena třemi chlapci.
(zpracoval Pavel Urbášek)
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