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INFORMACE Z ÚŘADU

Vážení spoluobčané,
22. května letošního roku se dožívá významného životního jubilea - 100 let - náš
spoluobčan Josef Šenk, který prožil celý život u nás v obci a také se dlouhá léta
podílel na veřejném dění a přispíval do Šumvaldských novin.
Přeji mu za nás všechny především pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.
JosefŠenk, starosta obce

Poplatky 2021

Posledního dubna 2021 vypršel termín pro úhradu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a také ostatních poplatků (ze psů, ŠN, nájmu hrobového místa, nájmu
pozemku….).
Poplatníkům, kteří včas nestihli zákonem stanovené poplatky uhradit, připomínáme, aby pro platbu v hotovosti v pokladně obecního
úřadu využili zejména úřední dny, tj. pondělí a středa od 7:00 do 10:45 a od 11:45 do 17:00 hodin.
Pro bezhotovostní úhrady výše uvedených poplatků jsou platební údaje následující: číslo účtu 1801155349, kód banky 0800, jako
specifický symbol uveďte vaše číslo popisné, variabilní symbol pro odpady 1340 (částka 396,-Kč osoba/rok), pro psy 1341 (částka
100,- Kč pes/rok), pro ŠN 3349 (částka 55,- Kč na rok).
Poplatky uhraďte obratem, případně se dostavte na Obecní úřad a dohodněte si splátkový kalendář.
***************

U příležitosti památky obětí druhé
světové války se poklonili a květinu k
památníku na hřbitově v Šumvaldě a
ke hrobu neznámého vojína na
hřbitově v Břevenci položili za obec
Šumvald starosta a místostarosta obce.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V květnu 2021 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Šenk Josef, č. 74
Ošťádal Jaroslav, č. 267
Brachtlová Anna, č. 28
Housírková Božena, č. 66
Kyselý Radomír, č. 374
Vepříková Jaroslava, č. 49
Kyselý Bořivoj, č. 290
Sušeňová Jarmila, č. 383
Smrčková Věra, č. 295
Straková Ludmila, č. 350
Tužičková Anna, č. 137
Krestýnová Ludmila, č. 220
Grus Jaromír, č. 26

Břevence:

Šenková Dáša, č. 18
Kristin Zdeněk, č. 7

22. 5.
18. 5.
9. 5.
7. 5.
5. 5.
25. 5.
13. 5.
20. 5.
25. 5.
4. 5.
6. 5.
18. 5.
12. 5.

100 roků
89 roků
85 roků
80 roků
80 roků
80 roků
74 roků
73 roků
71 roků
71 roků
69 roků
66 roků
65 roků

13. 5. 61 roků
29. 5. 60 roků

Šenk Jaroslav, č. 165
Berka Ladislav, č. 7
Maitnerová Irena, č. 206
Brňáková Marie, č. 16
Brachtl Jaroslav, č. 59
Bartoňková Karla, č. 166
Plšek Milan, č. 254
Štybnerová Zdeňka, č. 341
Machala Roman, č. 298
Filipová Ivana, č. 404
Vogel Drahoslav, č. 332
Hejná Jana, č. 301
Axmannová Marcela, č. 90

20. 5.
1. 5.
20. 5.
9. 5.
7. 5.
20. 5.
31. 5.
3. 5.
14. 5.
22. 5.
25. 5.
2. 5.
5. 5.

Kantorová Pavla, č. 12

13. 5. 52 roků

Ke všem gratulantům se připojuje redakce Šumvaldských novin
s přáním dobrého zdraví a spokojenosti!
KULTURA

Kácení Máje

V sobotu 29. května od 14:00 hodin proběhne v prostoru za hasičárnou
kácení Máje.

Běh na Křížový vrch
V sobotu 29.5.2021 se uskuteční 6. ročník běžeckého závodu z Břevence
na Křížový vrch.
I letos si zájemci mohou vybrat ze dvou různých vzdáleností a to na 7 km
nebo rovnou pořádnou výzvu a to půlmaraton (21,1 km).
Letošní ročník se poběží intervalově – každý jednotlivec obdrží čas svého
startu.
Registrace online a více informací na facebookove stránce VOSA
Šumvald.
Prezentace: od 12:00 hod. fotbalové hřiště Břevenec
Start závodu: od 13:00 hod. intervalově
(za VOSU Jakub Berka)

Triatlonový závod ŠUTR

Triatlonový závod ŠUTR se uskuteční 12.6.2021 na fotbalovém hřišti v
Šumvaldě, více informací přineseme v dalším vydání Šumvaldských
novin.
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62 roků
61 roků
61 roků
57 roků
56 roků
56 roků
56 roků
55 roků
55 roků
55 roků
53 roků
52 roků
51 roků

INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Probíhá sčítání Hanáků

Souběžně s oficiálním sčítáním lidu, domů a bytů probíhá neoficiální
sčítání Hanáků. Na webu www.scitanihanaku.cz je kratičký dotazník
obsahující jen několik otázek. Vedle jména, příjmení a místa pobytu – v
dotazníku je kolonka nadepsána Vaše dědina če město – se autoři dotazují
na orientační věk a především na to, zda respondent umí hanácky a také
tak mluví; umí, ale nemluví; vlastní hanácký kroj. S touto iniciativou
přišel Pepin z Hané, občanským jménem Marek Ošťádal, povoláním
starosta Nákla a senátor. Chce tak zjistit, kolik lidí mluví hanáckým
nářečím a zda je pravda, že dialekt pomalu zaniká.

Vodovod Šumvald a Břevenec

Upozorňujeme občany, že od 12.5.2021 budou
probíhat proplachy a tlakové zkoušky
jednotlivých vodovodních přípojek. Začne se z
dolního konce v Šumvaldě. Před samotnou
zkouškou budete zástupcem zhotovitele
kontaktováni. Bude nutné zpřístupnit prostor
ukončení vodovodního potrubí přípojky.
Děkujeme za spolupráci.

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Den Země

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Prvňáčci si o naší Zemi a potřebě chránit přírodu povídali v
hodinách prvouky. V parčíku u školy plnili úkoly s ekologickou
tematikou a ve výtvarné výchově malovali, jak by to mohlo
vypadat, kdybychom se nestarali o pořádek v našem okolí.
Druháci a třeťáci vyšli na hřiště SK, soutěžili v připravených
environmentálních disciplínách a po cestě tam i zpět sbírali
odpadky.
Čtvrťáci se vypravili na výlet do Horky, kde si po splnění
přírodovědného kvízu opekli špekáčky. V dalších dnech se také
zapojili do úklidu okolí naší školy.
Páťáci prošli s plastovými pytli kus vesnice a důkladně vyčistili
cesty, chodníky i obecní parčíky.
Ve všech odděleních školní družiny si děti svátek Země děti
připomněly v rámci ekologické výchovy a výtvarných aktivit.

Některé třídy si vyzkoušely zajímavé úkoly, které připravily
paní učitelky z mateřské školy na stadioně. Děti si při těchto
soutěžích vyzkoušely svoji zručnost, obratnost a také se dobře
pobavily.
(Mgr. Šárka Kallerová)

NĚCO Z HISTORIE ...

Tragické události po šumvaldských číslech z kroniky a ústního podání Jana Kouřila a starousedlíků a z
vyprávění Josefa Seidla
č. 19
V roce 1950 zde byl úředně uzavřen obchod se smíšeným
zbožím, majitel Fr. Šenk odveden k PTP na 2 roky.
č. 20
Majitel usedlosti Ed. Fuchs náruživě sázel do loterie. Po jeho
smrti nalezla rodina přes 1000 „reškunt“, ale nikdy nevyhrál
větší obnos, sázkami velmi zadlužil usedlost.
č. 25
Majitel domu Karel Chmelař (*23.4.1901 †20.7.1916) tragická
smrt – zabit elektrickým proudem na třešni, chytil se drátů el.
vedení, těsně nad stromem u č. 74 za humny.
č. 26
I tento statek byl zabrán D. A. G. (Německou osidlovací
společností) dne 28. října 1943 Grusovi hospodařili pod
dohledem tzv. drába, do 6. května 1945.
č. 29
7.5.1891 při vichřici vznikl velký požár, ten zničil výměnický
domek (kde vznikl) a celý statek shořel. Odtud se požár rozšířil
a zničil k dolnímu konci další objekty, bude popsáno u
konkrétních domů.

V roce 1907 zde vyhořela stodola. Ze msty zapálila chůva, která
nechtěla starší služce nosit slámu ze stodoly.
Marie Jedličková (†1958) – vzala si život utopením pro nerv.
chorobu
č. 36
Josef Krestýn (*21.3.1871 †4.6.1919) tragická smrt – přejet
vozem naloženým stavebním kamenem z Velké Horky.
č. 38
Roku 1913 pronajali statek a odjeli do tehdejšího Haliče
(Polsko) a najmuli si tam velkostatek. Dne 14.6.1936 v noci
vyhořela kolna a stodola, původ nezjištěn.
č. 41
28. září 1936 vyhořel domek, původ nezjištěn.
č. 42
Dne 3. 9. 1914 přišla zpráva, že padl první voják ve válce z naší
obce, byl to Jan Dubový (*8.4.1883).
č. 46
13. října 1895 při vaření povidel vyhořel výměnický domek.
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(zpracoval Pavel Urbášek)
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K 50. výročí samostatnosti – pokračování – Jan Kouřil 86 (vydáno v ŠN v červnu 1968)
Ze vzpomínek uč. J. Loutockého (pozdějšího řed. Měšťanské školy v Troubelicích) z roku 1896:
"Vyrazili jsme pěšky do Šumvaldu na schůzi Národní jednoty s v přeplněném sále troubelické rychty před koncem 1. světové
řečníky Dr. Fišerem a poslancem Svozilem. Zastihli jsme je v války v květnu 1918. Tolik krátký popis kulturního a
bytě nadučitele Augustina a pak šli k Blahákům na schůzi. Sál politického života v obci před 1. světovou válkou. Neblahé
byl nabit. Po vzletné temperamentní řeči Dr. Fišera z Olomouce, sarajevské výstřely v červnu 1914, kdy srbští vlastenci zastřelili
který stoje v kruhu omladiny strhoval shromáždění k jásotu následníka trůnu Ferdinanda Habsburka s chotí, byly příčinou
svými slováckými a jinými písničkami a žertovnými výstupy. rozpoutání 1. světové války, již dlouho před tím připravované.
Poslanec Svozil vyprávěl potom u stolu, jak tyto písně přispívají Před malými hody na sv. Annu vyhlášena všeobecná
k probuzení lidu daleko více než řeči sebe vzletnější, což jsme mobilizace. Přetěžké bylo loučení tolika mužů do 42 let se
viděli a cítili sami na sobě ---- " . A další úryvek z „Naší svými drahými a svou rodnou vsí. Žebřiňáky je, mnohé z nich
besedy“ z r. 1912: „Pak tam byla schůze r. 1898 na oslavu naposled, odvážely koňmi k vlakům. Teskno a smutno bylo v
zrušení roboty. Ohlášený řečník poslanec Svozil nepřijel. obci. Kolik se jich nevrátilo, dokazují jména vyrytá v
Horkokrevný učitel K. ze S. dobrý mluvka nabídl se, že mramorových deskách na hřbitovní Kalvarii jejich památce.
promluví o robotě „zpatra“. Dopadlo to tehdy špatně. Hůře, než Útěchou v tehdejších poměrech náboženských byla víra a
jsme mysleli, protože se přes odpor pořadatelů ujal slova. Po kostel. Různé názory pro a proti byly i tehdy jako jsou dnes a
historických údajích se dal do uvažování o časových místních budou povždy. Zdrojem zábavy pro starší i mladé bylo čtení
poměrech národních. Z čista-jasna nepřipravený řečník hodil do vlasteneckých i náboženských, zábavných a poučných knih,
shromáždění výtku, že šumvaldští nechávají svou školu ve staré oblíbených tehdy kalendářů a nevelkého počtu novin,
zchátralé budově a že slyšel, že šumvaldští sami chtějí školu zaměřených na úřední zprávy. Nebylo tehdy kina, rozhlasu, ani
německou ---“ . Účinek těch slov byl hrozný. Celé shromáždění televize. Byly jen večerní schůzky na návsi se zpěvy často
zaburácelo bouří odporu. Podnes vidím obrovskou postavu trudnými, jak je tvořili vojáci na frontách a domů přinášeli se
občana H. jak z pozadí vystoupil doprostřed sálu a s zvěstmi o přeběhlících na druhou stranu front. V létě po žních
pozdviženými pěstmi jakoby se chtěl na drobnou postavu „hlídání“ tří velkých družstevních mlátiček dlouho do noci. Na
řečníkovu vrhnouti – hřměl, ať odvolá, a kde to slyšel ---. K podzim vaření povidel v každém statku a chalupě často až do
odvolání nedošlo, ať se o to neprozřetelný K. pokoušel. Bouři rána. V zimě odírání peří u všech, kdož chovali husy. To bylo
nepřekřičel. Vzrušení nabylo takového rázu, že nešťastný řečník jediným zdrojem zábavy pro mládež za první světové války.
na naši radu nepozorovaně zmizel. Tehdy jsem poznal, jaká Zde se dovídali od vojáků z front o legiích, o znechucení všech
elementární síla je v Šumvaldě a co by vykonala, kdyby pod bojovat za císaře a macechu vlast Rakousko-Uhersko. To vše
rozumným vůdcem byla odvrácena od neužitečné nesvornosti. pomáhalo udržovat víru, konečné vítězství, spravedlnosti nad
Od těch dob jsem byl v Šumvaldě častěji. Vždycky jsem plně neprávem.
oceňoval národní práci, kterou mladí rolníci a omladina všech Sociální poměry v obci před a za první světové války. Hlavní
vrstev v Šumvaldě sami na sebe jsouce odkázáni se zdarem zdroj výživy většiny obyvatel byla zemědělská půda. Dvůr,
konají. A proto jsem si šumvaldských vždy vážil – napsáno v největší zemědělský závod, zaměstnával hodně podruhů z
památníku k 50. výročí smrti básníka A. Balcárka v roce 1912. chalup a domkařů, mimo svých stálých dělníků ubytovaných na
Zde je na místě vzpomenout, jak někteří z početné tehdy „chaloupkách“ č. 16. V několika velkých gruntech (8) s
skupiny obuvníků, jak se tehdy říkalo „ševců“ se podíleli na výměrou 15 až 26 ha byli zaměstnáni většinou tři stálé
uvědomování politickém a kulturním. Byli kolportéry a svobodné pracovní síly. To byly grunty tříčtvrtní a celolány. Na
propagátory politických časopisů (Červánků, Rovnosti, Cepu, gruntech (pololánech) s výměrou od 10 do 15 ha, kterých bylo v
Pozora Mor. venkova a kulturně vzdělávacího Nového lidu – Šumvaldě největší počet (40), byly zaměstnány dvě až tři stálé
zemědělských Jan Filip 172, dělnických Michael Suchý 124 a pracovní síly. Případně tyto nahradily vlastní děti. Zemědělci do
10 ha tzv. jeden a půl čtvrtníci (16) zaměstnávali 1 až 2 stálé
Jos. Kyselý 173).
Knihovna Svatopluk založena roku 1871 (I. předsedou byl pracovní síly, když neměli vlastní. Čtvrtníci do 6 ha (21)
řezník Fr. Honig č. 83). Byla tehdy největším zdrojem zábavy a zaměstnávali jednu stálou pracovní sílu jen v případě, když
poučení. Zasloužilým knihovníkem po dlouhá léta přes 1. sv. neměli vlastní. Chalupníci (15) s výměrou několika měřic
válku byl Jan Filip 172. Uvedených novin za Rakouska zakoupených z rozparcelovaných gruntů se živili jak se dalo jen
pravidelně odebíráno ne mnoho. Byl to tehdy tvrdý z výnosu těchto měřic neb s přidruženým řemeslem. Mnozí
nevypovězený ale stálý boj o rovnoprávné národní postavení. řemeslníci a domkaři se najímali na pole obecní, které se táhlo
Část mladých v dobách před 1. světovou válkou se sportovně jako bývalé obecní pastviny podél některých silnic a obecních
vyžívala v Sokole. Mnozí v zápasech ne na hřištích jako dnes, cest. Obec čítala v roce 1918 205 čísel s 1.570 obyvateli.
ale i často krvavě v pravidelných nedělních zápasech se Nejvyšší počet zaznamenaný v historii obce byl v roce 1835 byl
sousedními mladými Němci na frontách v Medečích Dolních 1900 obyvatel. Tehdy postupně zastavovány „draha“ k Libinám
lukách, Skalce, Horce aj. Je třeba vzpomenout slavné přísahy na a Uničovu a jinde. Byla to čísla 171-172-173-174-175 až po
text spisovatelů českých, přednesené poslancem K. Sonntágem číslo 184.
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