červenec/srpen 2021

INFORMACE Z ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
7. června uplynul rok od povodně, která se prohnala naší obcí. Původně jsem zde chtěl více zrekapitulovat situaci u nás a popsat
práce, které byly provedeny a které nás ještě čekají, ale po tornádu, které 24. června prošlo jižní Moravou a značně poškodilo několik
obcí, zemřelo 6 osob a několik set jich bylo zraněno, odložím tuto zprávu na jindy. Situace na Břeclavsku a Hodonínsku opět
ukázala, jak velkou sílu mohou mít přírodní živly a osud umí být velmi krutý. Ale především se znovu potvrdilo, že lidská solidarita
nezná mezí a pomoc bližnímu je naší součástí. Stále je u nás velké množství dobrých lidí, kteří neváhají a pomáhají druhým, když je
to potřeba. Važme si toho a děkujme za to. Život nám neustále chystá nějaké zkoušky, které je potřeba překonávat a tím nám ukazuje,
jaké hodnoty jsou důležité. Je na nás všech, abychom na sobě neustále pracovali.
Ing. Josef Šenk, starosta obce

Veřejná sbírka pro obce postižené tornádem
V naší obci se uskutečnila finanční sbírka pro obce postižené tornádem. Celkem se vybralo 122.000,- Kč. Celá částka byla
odeslána na transparentní účet Městyse Moravská Nová Ves. Tuto obec jsme vybrali, protože v den vkladu měla ze všech čtyř
nejvíce postižených obcí nejméně připsaných finančních darů. Děkuji všem, kteří se do této sbírky zapojili a pomohli tak
zmírnit následky této katastrofy.
Ing. Josef Šenk, starosta obce

Výpis usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 24.6.2021
ZO schvaluje pozměněný program 16. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne 24.6.2021.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Eva Axmanová, Štěpán Wiedermann; ověřovatele zápisu ve
složení: Mgr. Lubomír Balcárek, Ing. Martin Solovský a zapisovatele zápisu Mgr. Evu Richterovou.
ZO schvaluje správnost zápisu z 15. jednání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje účetní závěrku obce Šumvald, sestavenou k 31.12.2020.
ZO schvaluje závěrečný účet Obce Šumvald za rok 2020 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Šumvald za rok
2020 bez výhrad a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením.
ZO schvaluje přijetí dotace na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení, opravu požární techniky, nákup
věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Šumvald a schvaluje uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace (2021/02349/OKH/DSM) mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, PSČ 779 00, IČO:
60609460, DIČ: CZ60609460 a Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO: 00299537, DIČ: CZ00299537 a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje přijetí dotace na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení, opravu požární techniky, nákup
věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Břevenec a schvaluje uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace (2021/02348/OKH/DSM) mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, PSČ 779 00, IČO:
60609460, DIČ: CZ60609460 a Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO: 00299537, DIČ: CZ00299537 a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje návrh na úpravu znění stanov akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.
ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Šumvald.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V červenci a srpnu 2021 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Štencl Vladislav, č. 50
Bartoňková Libuše, č. 261
Kobzová Irena, č. 297
Másler František, č. 324
Bartoňková Filoména, č. 205
Plháková Renata, č. 3
Niklová Zdenka, č. 378
Zatloukalová Bohumila, č. 32
Havelková Hana, č. 331
Bartoněk Jan, č. 236

19. 7.
31. 7.
28. 7.
27. 7.
28. 7.
31. 7.
12. 7.
16. 7.
25. 7.
28. 7.

88 roků
85 roků
85 roků
84 roků
83 roků
78 roků
73 roků
73 roků
72 roků
67 roků

Ruprechtová Emilie, č. 169
Vyroubal František, č. 202
Grusová Naděžda, č. 26
Pazdera Petr, č. 309
Šenková Eva, č. 73
Špičková Bohumila, č. 209
Bahounková Milena, č. 171
Másler Jan, č. 405
Smrčková Alena, č. 402
Plšková Alena, č. 254

4. 7.
25. 7.
7. 7.
29. 7.
31. 7.
24. 7.
12. 7.
9. 7.
15. 7.
4. 7.

67 roků
67 roků
65 roků
64 roků
63 roků
62 roků
57 roků
56 roků
56 roků
55 roků

Smékalová Jarmila, č. 312
Kouřilová Milada, č. 196
Viktorinová Eliška, č. 317
Bartoněk Jaroslav, č. 341
Riedlová Libuše, č. 131
Smrčková Marie, č. 21
Čurdová Žofie, č. 310
Gregora Jiří, č. 5
Smrček Milan, č. 295
Kyselá Ludmila, č. 290
Krestýnová Milada, č. 36

9. 8.
5. 8.
6. 8.
1. 8.
10. 8.
18. 8.
8. 8.
11. 8.
2. 8.
2. 8.
5. 8.

87 roků
84 roků
82 roků
81 roků
81 roků
79 roků
77 roků
77 roků
72 roků
71 roků
70 roků

Seidl Josef, č. 48
Suchý Josef, č. 299
Ing. Krestýn Jiří, č. 97
Schusser Hugo, č. 121
Jílková Anna, č. 413
Smrček František, č. 402
Housírek Milan, č. 66
Kyselý Dušan, č. 44
Brachtlová Jana, č. 83
Štenclová Iveta, č. 101
Kyselá Marta, č. 164

14. 8.
9. 8.
31. 8.
31. 8.
22. 8.
25. 8.
25. 8.
29. 8.
12. 8.
1. 8.
9. 8.

70 roků
65 roků
63 roků
59 roků
58 roků
58 roků
57 roků
54 roků
53 roků
51 roků
50 roků
67 roků
65 roků
54 roků
51 roků

Břevence:

Říha Jiří, č. 69
Vyroubal Pavel, č. 49
Matějová Milada, č. 41

30. 7. 82 roků
2. 7. 70 roků
16. 7. 68 roků

Vlček Luboš, č. 75
Ryšánková Olga, č. 28
Vyroubalová Zdeňka, č. 49
Trojak Janusz, č. 47

7. 7.
28. 7.
11. 7.
12. 7.

Nikl Jan, č. 82
Niklová Helena, č. 82
Popelková Věra, č. 44

10. 8. 73 roků
1. 8. 66 roků
14. 8. 65 roků

Petříková Jana, č. 106
Šenk Zbyněk, č. 18
Horáková Dana, č. 52

14. 8. 61 roků
31. 8. 61 roků
26. 8. 59 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje jubilantům pevné zdraví, sílu a spokojenost !
Vítání občánků

V čem hledáme smysl života? Majetek, peníze, drahé kovy – pro někoho možná smysl bytí. Pro skupinku
slavnostně naladěných, usměvavých a spokojených rodičů, kteří přišli v sobotu 12. června do sedmikráskami
rozkvetlého parčíku u našeho obecního úřadu, jsou smyslem, radostí a láskou života jejich nedávno narozené
děti – Tobias Lepšík, Michael Kobliha, Eduard Mánek, Tobias Grohman, Šimon Němec, Hanuš Gryc, Nikol
Krestýnová, Julie Netopilová a Miroslav Mareš. Něžné pohledy a doteky maminek a hrdé a láskyplné úsměvy
otců – to byl nejčastější obrázek sobotního dopoledne. A věřte, že ani nevyzpytatelné počasí nikomu z přítomných nesebralo úsměv z
tváře. Děti byly úžasné, trpělivé a spokojené a v náručí maminek nebo v pohodlíčku svého kočárku si spolu s rodiči, prarodiči,
strýčky a tetičkami a ostatními hosty vyslechly básničky a písničky, se kterými je přišli pozdravit budoucí kamarádi a kamarádky z
MŠ Šumvald. Starosta Ing. Josef Šenk děti přivítal do společenství naší obce a paní fotografka Frolichová veškeré dění
zdokumentovala. Sadu fotografií s fotoalbem a částku 1.000 Kč obdrželi rodiče jako dárek obce, maminky byly navíc obdarovány
kytičkou. Co popřát rodičům a zejména jejich dětem? Ať všechny dny začínají a končí úsměvem, pohlazením a laskavým slovem. Ať
štěstí, zdraví a láska doprovází každý jejich krok.

Vzpomínka

Karla Bartoňková, matrikářka

Dne 7. června jsme si připomněli smutné první výročí tragické smrti paní Hanky Večeřové. Hanka se stala obětí
velké povodně, která postihla naše obce právě před rokem.
Členové Břeveneckého vesnického spolku uctili Hančinu památku tichou vzpomínkou a položením kytice růží na její
hrob na hřbitově v Břevenci.
Nikdy nezapomeneme.
Jménem BVS Marie Kobylková
Šumvaldské noviny - červenec/srpen 2021
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INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování
ZO souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MŠ Šumvald za rok 2020, který činí 19.877,88 Kč a souhlasí s převedením
částky takto: do rezervního fondu: 15.025,88 Kč; do fondu odměn: 4.852,- Kč
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ Šumvald.
ZO souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ Šumvald za rok 2020, který činí 41.812,83 Kč a souhlasí s převedením
částky takto: do rezervního fondu: 31.812,83 Kč; do fondu odměn: 10.000,- Kč
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 ST Šumvald - Břevenec, Šumvald č. 143, PSČ 783 85, IČ:
01698265 v požadované výši, a to 23.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 Tělocvičné jednotě SOKOL Šumvald, Šumvald č. 10, PSČ
783 85, IČ: 60800500 v požadované výši, a to 15.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 Římskokatolické farnosti Šumvald, Šumvald č. 18, PSČ
783 85, IČ: 48809501 v požadované výši, a to 50.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 spolku Pulchra Silva, o.s., Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ:
01284843 v požadované výši, a to 30.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 Sportovnímu klubu Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85,
IČ: 60781050 v požadované výši, a to 150.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Šumvald, Šumvald
č. 17, PSČ 783 85, IČ: 64991580 v požadované výši, a to 75.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Břevenec,
Břevenec č. 31, PSČ 783 85, IČ: 64991326 v požadované výši, a to 40.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 ČSV ZO Šumvald, Šumvald č. 71, PSČ 783 85, IČ:
69211027 v požadované výši, a to 7.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 Břeveneckému vesnickému spolku, Břevenec č. 31, PSČ
783 85, IČ: 04795636 v požadované výši, a to 5.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 VOSA Šumvald, z.s., Šumvald č. 403, PSČ 783 85, IČ:
07601361 v požadované výši, a to 48.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 Mysliveckému sdružení Šumvald z.s., Šumvald č. 17, PSČ
783 85, IČ: 48807095 v požadované výši, a to 20.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 Jasněnce, z.s., Jiráskova 772, Uničov, PSČ 783
91, IČ: 63729521 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Darovací smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 Klokánku Dlouhá Loučka, Švehlova 316, PSČ
783 86, IČ: 00499277 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Darovací smlouvy a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 Charitě Šternberk, Opavská 13, Šternberk, PSČ
785 01, IČ: 45238642 ve výši 40.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Darovací smlouvy a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 Domovu pro seniory Červenka, příspěvková
organizace, Nádražní 105, PSČ 784 01 Litovel, IČ: 75004402 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Darovací
smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021 Hospici na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24,
PSČ 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček, IČ 73634671 ve výši 10.000,- Kč. Současně schvaluje uzavření Darovací smlouvy a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje využití poradenské služby v oblasti lesnictví na téma "P4 - Diverzifikace aktivit lesních majetků a lesních podniků"
a pověřuje starostu obce:
• k uzavření smlouvy o poskytnutí poradenské služby s poradcem akreditovaným MZe pro oblast lesnictví, odpovídající vzoru
smlouvy dle "Pravidel pro poskytování finančních prostředků v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství
na období 2021 - 2026"
• k zmocnění poradce akreditovaného MZe pro oblast lesnictví k podání "Žádosti o poskytnutí podpory v oblasti akreditované
poradenské činnosti v lesním hospodářství na období 2021-2025" a administrací této žádosti o dotaci včetně všech úkonů s tím
spojených.
Šumvaldské noviny - červenec/srpen 2021
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ZO schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřenou mezi Olomouckým krajem,
Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČO: 60609460, zast. Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací,
Lipenská 120, Olomouc, PSČ 779 00, IČO: 70960399, DIČ: CZ70960399 a Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO:
00299537, DIČ: CZ 00299537, pověřuje starostu obce jejím podpisem a souhlasí s platbou na dobu uzavírky, která běží od
5.3.2021do 31.12.2021 z důvodu pozdějšího podepsání smlouvy.
ZO schvaluje dohodu o provedení práce, uzavřenou s členem zastupitelstva obce Šumvald p. Martinem Čamkem, dat. narození
27.02.1973, bytem Šumvald č. 123, PSČ 783 85 ve výši 7.058,- Kč.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 21/094/FUN/210603, název zakázky: BD (novostavby) - Šumvald p.č. 878/95, mezi
Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ: 00299537, DIČ: CZ00299537 a společností ASA expert a.s., Lešetínská 626/24,
Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 27791891, DIČ: CZ27791891 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 21/095/FUN/210603, název zakázky: Kulturní dům Šumvald, mezi Obcí Šumvald,
Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ: 00299537, DIČ: CZ00299537 a společností ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, Kunčice, 719
00 Ostrava, IČ: 27791891, DIČ: CZ27791891 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-128020428/2/SOBS/2020 DOČ Šumvald, PČ. 2010 - připojení KNN, RNN mezi Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ:
00299537, DIČ: CZ00299537 a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8/, PSČ 405 02, IČ:24729035, DIČ:
CZ24729035 zast. společností INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábř. 696/22, Ostrava, PSČ 701 52, IČ: 48394637, DIČ:
CZ48394637 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 27257843, DIČ:
CZ27257843 a Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ:00299537, DIČ: CZ00299537 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
ZO schvaluje Oznámení o záměru obce pronajmout pozemek parc. č. 714/4 v kat. území Šumvald.
ZO souhlasí s podnájmem obecního bytu č. 2 na adrese Břevenec č.p. 96 užívaným paní Janou Jořenkovou rodině Jakešových do
31.8.2021.

KULTURA, AKCE

SDH Šumvald zve na výstavu fotografií

SDH Šumvald Vás srdečně zve na výstavu historických i současných fotografií. Výstava se uskuteční v pátek 16.7. od 17:00 hodin a
v sobotu 17.7. od 9:00 hodin v místní hasičárně.

Oslava 140 let založení SDH Šumvald

SDH Šumvald Vás srdečně zve na oslavu 140 let založení SDH Šumvald, která se uskuteční
v sobotu 17.7.2021. Oslava bude zahájena ve 14:00 hodin slavnostním průvodem obcí v
doprovodu hasičské techniky z křižovatky na Libinu od sochy sv. Floriána směrem na
sokolský stadion, kde bude pokračovat zbytek programu - předávání vyznamenání a ocenění, ukázka mladých hasičů, historické techniky a způsobů hašení, možnost vyzkoušet si disciplíny z hry Plamen, hudební vystoupení kapely Modrá Rosa a ohňová šou skupiny Non
Sancti. Srdečně zvou pořadatelé.

Dětské odpoledne a oslavy výročí založení SDH Břevenec

Hasiči Břevenec a Břevenecký vesnický spolek pořádají v sobotu 31. července 2021 od 14:00 hodin na hřišti v Břevenci dětské odpoledne spojené s dodatečnými oslavami 130 let od založení Sboru dobrovolných hašičů Břevenec.
Zveme všechny spoluobčany a převážně děti, pro které bude připraven bohatý zábavný program plný soutěží.
Občerstvení zajištěno.

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Ohlédnutí za školním rokem

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Obvykle na tomto místě hodnotíme uplynulý školní rok,
výsledky práce našich žáků, uskutečněné akce, soutěže, práci
zájmových kroužků a další aktivity. Letošní rekapitulace bude
stručná.

4

Samotné vysvědčení dopadlo celkem dobře: na
1. stupni mělo 31 žáků samé jedničky, na 2.
stupni 40 žáků prospěch s vyznamenáním.
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Třídní učitelé udělili 48 pochval za pečlivou školní práci a
aktivitu ve vyučování. Několik žáků dostalo i opačná výchovná
opatření: napomenutí nebo důtku za nedostatečnou přípravu na
vyučování, nedbalou práci v hodinách nebo porušování školního
řádu.
„Mozkem roku“ - tedy nejlepším žákem byl vyhodnocen Adam
Navrátil a „Sporťákem“ Štěpán Tužička, oba z 9. třídy.
Jsme rádi, že všichni deváťáci byli přijati na školy, které si
vybrali a přejeme jim hodně štěstí v dalším životě.
Bohužel kolonka uspořádaných akcí je téměř prázdná. Nebyly
soutěže, besídky, lyžařský kurz, ples ani tradiční tělovýchovná
akademie.
A to proto, že od 14. října přešla škola na distanční formu
vzdělávání, která střídavě trvala až do jara. Děti z nižších tříd
chodily do školy častěji než starší žáci, ale i toto střídání
prezenčního a distančního vyučování ovlivňovalo fungování
celé školy. Od přísných hygienických opatření až po náročnou
organizaci rozvrhů tříd, dodržování homogenity skupin,
omezení provozu družiny, jídelny apod. Bylo zakázáno
sportovat, zpívat, nesměly probíhat zájmové kroužky ani jiné
společné akce.
S distanční výukou jsme se setkali poprvé v loňském školním
roce, letos jsme už byli na tento alternativní způsob vzdělávání
připraveni. Škola byla vybavena novou technikou a výukovými
programy. Žáci měli možnost vypůjčit si školní tablety nebo
notebooky. Při výuce jsme využívali počítačové prostředí
Google Classroom i další výukové platformy. Učitelé hledali
nové možnosti a nápady, jak žákům usnadnit a zpříjemnit
výuku.
Přesto, že tato forma vyučování byla náročná pro učitele, žáky i
rodiče, mohu říct, že jsme společným snažením a podporou

zvládli probrat a procvičit učivo téměř všech předmětů dle
tematických plánů.
Až v průběhu posledního měsíce školního roku se výuka vrátila
do obvyklého režimu a mohly proběhnout i některé třídní akce,
které žáci i učitelé přijali s nadšením a radostí. Někteří vyjeli na
výlet do Pevnosti poznání v Olomouci, do Karlovy Studánky,
jiní absolvovali environmentální program v Ústavu
ekologického vzdělávání v Mladoňově. Sportovní aktivity
doháněli cyklovýletem Litovelským Pomoravím, vycházkou do
Břevenecké Skalky, nebo velkým fotbalovým zápasem.
Proběhly dvoudenní pobyty v přírodě, spaní ve škole, piknik pro
rodiče.
Pěkné akce měly i děti ve školní družině, kde se během celého
roku zapojovaly do hry s názvem Trollové. Za nasbírané body
si na závěrečném jarmarku nakoupily pěkné drobnosti a také se
pobavily na cestě za Trollím pokladem. Vychovatelky ze školní
družiny se budou věnovat dětem i na prázdninovém pobytu,
který proběhne od 12. července. Celotáborová hra na téma Cesta
do pravěku bude zahrnovat různé zábavné a zajímavé aktivity.
Nyní si žáci i pedagogové užívají zasloužený odpočinek. Ve
škole vládne pracovní ruch, třídy, kabinety i chodby se čistí,
umývají a opravují, aby bylo 1. září vše připraveno na další
školní rok. Doufejme, že rok „zdravější“ a hlavně veselejší.
Ráda bych poděkovala učitelům, vychovatelkám, asistentkám i
nepedagogickým pracovnicím za jejich celoroční práci, za
ochotu, obětavost a vstřícnost, za milý a přátelský vztah k
žákům i kolegům.
Děkuji za spolupráci Spolku rodičů a přátel školy, školské radě a
zřizovateli školy Obci Šumvald.
Všem přeji pohodové prožití letních prázdnin.
(Mgr. Šárka Kallerová, ředitelka školy)

NĚCO Z HISTORIE ...

Bojoval jsem za císaře pána
V pokračování příběhů rodáků a bývalých občanů, co se ocitli v do Olomouce k 13. zeměbraneckému pluku. Zeměbrana
(Landwehr) byla určena v době války k podpoře armády a k
dění Velké války, si vzpomeneme na pana Bedřicha Krestýna.
Narodil se 8. 9. 1877 do rolnické rodiny v Šumvaldě na čísle vnitřní obraně, v době míru ve výjimečných případech k
popisném 52. V hospodaření pokračoval a žil by takhle udržení pořádku a bezpečnosti. Pro čtenáře je zde důležité
spokojeně po celý zbytek svého života, kdyby na svatou Annu rozlišení mezi regulérní armádou, rekrutující se z obou částí
nebyla vyhlášena mobilizace, protože Rakousko tehdy monarchie, stejně organizovanou domobranou (Landsturm) a
vypovědělo válku Srbsku. Doté doby se podíval nejdále do zeměbranou (Landwehr), pocházející pouze z rakouské
Olomouce. A najednou, ve víru dějinných zvratů, aniž by to (předlitavské) části habsburského soustátí. Původně bylo
tušil, měl vidět nepřeberné množství zla, tvořeného záměrně působení domobrany omezeno výhradně na území Rakouskolidmi a procestovat půl světa na cestě zpátky domů, než spatřil Uherska, toto však bylo císařem Františkem Josefem I. zrušeno
hned po vyhlášení válečného stavu. I příslušníci zeměbrany tak
znovu své blízké.
Po vyhlášení mobilizace byl odveden vzhledem k vyššímu věku
Šumvaldské noviny - červenec/srpen 2021
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byli od začátku války nasazováni na frontu vedle „klasické“
armády. Po vypuknutí války se olomoučtí zeměbranci stali
součástí 92. zeměbranecké brigády, která působila v rámci 46.
zeměbranecké pěší divize a spadala pod I. armádní sbor,
operující v rámci rakousko-uherské 4. armády. Velitelem pluku
byl Emil Wank. Národnostní složení tehdy bylo 64% České,
30% Německé a 6% ostatní.
Olomoucký zeměbranecký pluk č. 13, operoval především na
různých místech východní fronty a tvořil tak součást soukolí,
jež čelilo tlaku ruského kolosu. Válka pro příslušníky pluku
začala v noci ze 7. na 8. srpna 1914, kdy regiment postupně
opustil Olomouc a směřoval do Krakova a dál do Haliče. Rok
1914 tak příslušníci 13. zeměbraneckého pěšího pluku prožili na
haličské části fronty. Zažili tak letní boje u Kraśniku a Lublinu i
podzimní ústup z Haliče, aby se po přeskupení rakouskouherských sil znovu zapojili do střetů na Sanu a Visle a po
dalším ústupu pod ruským tlakem se zapojili do obrany
Krakova. Z deníků vojáků 13. zeměbraneckého pluku si
můžeme představit, co jím první měsíce přinesli:
„V noci jdeme k Visle přes velké močály, spíme v ovesném poli
zahaleni v celtách na zemi, celou noc prší hustý studený déšť.
Ráno vstáváme z vody, zima se mnou třepe jako elektrika,
jdeme co ochrana děl, zrovna zrána začíná boj. Rusové velmi
dobře nacházejí cíl na naše děla, třebaže stále mění místo.
Každý, kdo má dalekohled, musí pozorovat okolí. Spatřili v lese
na vysokém stromě člověka, který mává modrým hadrem, byl
hned sestřelen. Zatím co druzí rozumovali o příhodě, vběhnul
jsem do zahrad a natrhal do torny jablek. Po poledni jsme
nuceni ustupovat, jdeme poslední, u města Galičína stojíme v
poli, pokud vše i s raněnými neustoupí. Potom teprve jdeme
městečkem s pěkným kostelem, vlevo je rybníček, právě do něj
vlítl granát, když jdeme kolem, nevybuchl. Jdeme pozdě do
noci, ráno zase dále, na odpoledne obsazujeme les a jsme tam až
do rána, kdy nás vystřídají honvédi (uherští vojáci), kteří snad
tam potom byli pobiti. Jdeme stále lesy, na mýtině je tu ležení a
mnoho vojska, odpočíváme, odpoledne odcházíme, k večeru
obsazujeme les a hájovnu. Jsou tu odvodněné louky, les
pěstěný, ráno jdeme nazad a obsazujeme hluboké lesy s
rovnými cestami. O jedné hodině po půlnoci odcházíme za
velikého lijáku, ráno promoklí do niti stojíme u vesnice v dešti,
v poledne jsme ubytováni, sušíme hadry a vaříme brambory,
jsme tu do rána, pak jdeme nazpět. Je veliký zimavý vítr,
vystavujeme polní stráže, spíme v poli, ráno jdeme zase do té
vesnice. Večer jdeme za vesnici a kopem zákopy, na noc jsme
ve vesnici, v zákopech zůstaly jen silné hlídky. Hned ráno
obsazujeme zákopy, přijely kuchyně, pak jdeme pro jídlo, nad
námi se začínají trhati šrapáky (šrapnely), stěží jsem sebral kus
masa, kuchyně ujely. Na silnici u kuchyní zabili 4 muže. Za
soumraku jsme vystřídali honvédy. Jdeme asi do půlnoci až k
samé Visle do vesnice, spíme na ulici na zemi a k ránu
dostáváme večeři. Vesnice i Visla je obsazena dělostřelci, jdeme
na západ po černé blátivé cestě, přes řeku Vislu po mostě, na
něm jsou k zapálení sudy petroleje. Začíná pršet, přicházíme k
úhlednému městečku, je to německá kolonie Hohenbach.
Zůstáváme státi na ulici v dešti. Až jsme zmokli, tak jsme se
chvíli schovali, pak zase dále po bezedných cestách. Vcházíme
do velké vesnice se třemi kostely. Ves je roztáhnuta na pět
kilometrů, spíme pod kolnami a na mlatech. V domě, co jsem
já, je baba 2 metry vysoká, suchá a stále nadává a hlídá nás,
abychom jí nebrali slámu. Chlap je doma zavřený, ani nevyleze.
Ráno se vracíme tou cestou, co jsme přišli. Pět hodin cesty u
Suchých Gradů jsme co záloha, před námi se bojuje. Navečer se
vracíme do Voly Wadovské, baba nám již nadává, že nás již
nechce, ale my se o dovolení neprosíme a zařizujeme se jako
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doma. Nechce nám dáti dřeva, chceme si usušit šaty, tak pálíme
plot a u potoka vaříme její černé slepice, ale jsou chudé jako
ona. Děláme spěšné a dlouhé pochody k Sandoměři, před ním
jde boj, jsme do rána venku v pohotovosti. Ráno postupujeme v
dešti a blátě, kolem pochovávají padlé, všude je plno hrobů. V
noci přecházíme Sandoměř, bláta po kolena, jdeme po jednom
za sebou, často se doháníme klusem až do vsi Makočína. V
Sandoměři hoří skladiště i nádraží s vagóny a v nich naše
zásilky z domu.“
A právě tu, u Sandoměře byl 2. 11. 1914 Bedřich Krestýn zajat.
Následně ho poslali s dalšími zajatci na dalekou cestu směrem k
Sibiři. Znova k lepšímu vykreslení situace, co mohl prožívat, si
podobný příběh přečteme z deníku vojáka 13. zeměbraneckého
pluku:
„Navečer, jak střelba utichla, kývám na ruské vojáky asi osm
kroků ode mne, oni na mě volají, tak jdu k nim, odebírají mně
patrony a poboční zbraň, střapec se jim nejvíce líbí. Jeden jde za
mnou asi jednu hodinu cesty do vesnice Něgartova do jednoho
domu. Hned je kolem mne ruských vojáků, dávají mně chleba,
čaj, cigarety, přitom vykouřili můj tabák a ukradli mně
rukavičky a konzervy. Přinesli mně slámy a já spokojeně zase
jednou spím. Na druhý den večer mě zavedli do sousední
vesnice ku štábu divize, do světničky teple vytopené. Ráno k
deváté hodině jdeme dále, večer v Pinčově v kozáckých
kasárnách. Nelíbí se mně zdlouhavost ruských vojáků, než nás
ubytují nebo než nás seřadí a odpočítají. Počítat neumějí, jen do
čtyřiceti a teprve potom čtyřicítky sečítají. Když se zmatou, což
je pokaždé, začínají znovu a my můžeme zmrznout. Z Pinčova
jdeme do Chmelnika, tam nás vrazili do židovské synagogy,
ráno čaj a tři kostky cukru. Připojili se k nám Češi od 28. Zt. a
je nám hned veseleji. O třech hodinách odpoledne jsme v etapě
Moravici, dostáváme chléb a dvě kostky cukru a dále 12 verst
do Kielce, tam prý dostaneme jísti. V Kielci dvě hodiny stojíme
a pak nás vedou do kasáren, sotva jsme se ohřáli, zase ven a
stojíme 1 hodinu. Pak nás zavedli do jiných kasáren na
betonovou dlažbu bez slámy, po večeři ani památky. Na druhý
den do Šidlovce, jsme ubytováni v radnici rozbité od Němců, je
nám zima, děláme si oheň v peci ze zbylých knih a rámů,
rozbitými okny vidět též rozstřílený kostel. Ráno plesnivý chléb
a jdeme k Radomu. Večer nás dali do prázdné věznice, našel
jsem si pěknou světnici. Ráno máme oběd a pak jdeme dlouho
do noci 35 verst na stanici Garbatky – v několika domcích jsme
natlačeni jako slanečci, ale únavou spíme i vestoje. Ráno po
jídle jdeme do Ivangorodu. Před pevností jsou zákopy, drátěné
překážky a rozbitá děla. Odpoledne až do večera nás stále
počítají, na noc jdeme do vagónu. Ve vagóně je nás 42,
vprostřed jsou kamna, boky jsou na dvě poschodí, rozdělená
deskami, tak můžeme v noci všichni ležet, třeba stísněni.
Jedeme s častými a dlouhými zastávkami přes Smolensk, po
dlouhém mostě přes řeku Volhu, řeka je zamrzlá. Dále přes
Samara Ufa, město na kopci a stráních, přes Ural těsně nad
řekou nebo vedle ní, mezi vysokými kopci porostlými
jehličnatými lesy. Všude je sníh a zima, není ani možno vagón
otevřít. Za 17 dní vystupujeme v Petropavlovsku na Sibiři.
Bydlíme v malé světnici zpola v zemi vykopané, říká se jí
„buška“. Třetinu zabírá pec, ve které se přede dnem peče
každodenně chléb. Ráno se vaří na celý den, na peci spějí mladí.
Lavice je deska přibitá na kolících v zemi zaražených a stůl
také. Kolébka je silná pružina upevněná na stropě na čtyřech
provázcích, visí na ní rámek jako v cíše na peřinu zašitý. Do něj
se dá děcko a vzhůru dolů houpá. Naproti peci je ohrada jako
veliká posada na husy a v ní jsou dvě telata, čtyři jehňátka černá
a pět slepic s kohoutem a nahoře nad nimi spím já, totiž když
můžeme, když k našim vším přibyly teď štěnice. Na zemi z
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hlíny je nastláno seno, aby nám bylo tepleji. Naproti dveřím v
rohu je ikona s lampičkou, před nedělí nebo svátkem se rozžíhá.
Lavice a stůl se nikdy neumývají, ale každou sobotu nožem
oškrábou. Ráno jíme čaj s čerstvým chlebem, v poledne vařené
sušené maso nebo ryby a čaj. Zima je tu veliká, 16. ledna bylo
-44 °Réaumura (-55 °C) a stále jsou silné větry, sotva jeden den
v týdnu je bez větru. K jaru přibývá telat v posadě a také i vůně.
To už vstáváme před východem slunce. Večer pracujeme do
západu slunce a zase čaj. Koně se svážou a pouštějí se pást,
každou noc jen hlídáme. Ostatní spíme v boudě nebo pod
vozem. Začínají štípat komáři, musíme udržovat oheň před
boudou, jinak by nás uštípali, k tomu začínají štípat klíšťata, zde
jsou veliká a štípou koně i lidi. Země je tu černá s pískem,
prašnice, asi 25 cm hluboká, od potopy ještě pluhem nehnutá,
spodek je písek se žlutou hlínou. Krajina je úplná rovina, místy
jsou nepatrné vyvýšeniny, na padlinách jsou rybníky a močály.
Některé rákosem porostlé rybníky jsou dosti hluboké. V roce
1915 je veliké sucho, obilí je nízké a řídké, ale pšenice i ovsy
mají pěkný klas i zrno, žito je tu špatné, zrno jako kmín – špatně
se tu daří, ječmen je také chudý. V zahradách je veliká úroda
okurků, které se sadí tímto způsobem: do zahrady se navozí na
kopečky koňský hnůj, vprostřed udělají jamku, nasypou hlíny a
zasadí semeno. Hnůj se paří a semeno i rostlinky se pilně
zalévají ráno a večer. Okurky, též i melouny náramně rostou a jí
se bez přípravy jako u nás jablka. V zahradách je též mnoho
slunečnic a semena jdou náramně na odbyt. Každý ruský občan
je louská na každém místě kromě kostela, všude jsou závěje
slupek, na návštěvách se jimi uctívají, v divadlech to plivají,
slyšet jenom chroustání semínek. Ženské také kousají gumu,
aby jim vonělo z úst, a to je teprve odporné chroustání. Ve

městě se zakládá organizace Čechoslováků, jdu se do kanceláře
informovat. Slibují, že každému opatří místo v evropském
Rusku podle jeho zaměstnání.“
Takovouto „anabází“ v zajetí si
pan Bedřich Krestýn jistě také
prošel. Do čs. legií vstoupil sice až
v roce 1918, přesněji 31. 7. v
Omsku a zařazen byl ke třetí
kulometné rotě. Účastnil se pár
bojů na sibiřské magistrále.
Později jezdil s koňmi a převážel
vojenský materiál. Když koncem
května roku 1919 všichni muži
starší 42 roků začali býti
předvoláváni k lékařské prohlídce,
aby se určilo, kdo bude poslán přednostně domů, je i Bedřich
Krestýn ke svému vyššímu věku určen k evakuaci. Po
rozloučení se zbylými kamarády, kteří mu odchod jistě záviděli,
mířil do ešalonu na Dálný východ. Dle vzpomínek se vezl
promrzlými vagóny, protože uhlí navíc tehdy nebylo. Po
dojezdu do přístavního města Vladivostoku byl 3. 10. 1919
zapsán na loď Karachi Maru (japonská nákladní loď, na niž se
celkově nalodilo 995 mužů) se po trase
Honkong–Singapur–Colombo–Suez–Terst dostal do Itálie (27.
11. 1919). Odtud už pokračoval vlakem až do vlasti. Z daleké
cesty si domů na památku přivezl rusky samovar (čajovar).
Dodnes si ho rodina Krestýnová společně s vojenskou šavlí a
malovaným portrétem uschovává na památku. Na závěr bych
ještě podotknul, že dle vyprávění jeho vnuka, pan Bedřich
Krestýn miloval koně a nedal na ně „nikdá“ dopustit.
(zapsal Lukáš Kyselý)

SPORT

Závody v požárním útoku

SDH Šumvald Vás zve na Memoriál J. Popelky a R. Smékala - závody v požárním útoku, zařazené do BIOMAC
Hanácké extraligy 2021. Závody se konají v areálu SDH Šumvald (u čističky) v sobotu 24.7.2021 v 11:00 hodin.

Fotbalový turnaj "O pohár starosty obce Šumvald"

SK Šumvald zve všechny fotbalové příznivce na tradiční turnaj " O pohár starosty obce ". Turnaj se uskuteční v
sobotu 24.7.2021 od 12:00 hodin na fotbalovém hřišti SK Šumvald za účasti týmů SK Šumvald, TJ Jiskra Oskava, TJ
SOKOL Dlouhá Loučka a SK Šumvald - bývalí hráči.

Kopaná SK Šumvald

Muži pokračují sérií přátelských zápasů. Hlavním cílem je příprava, souhra a vytvoření týmu pro novou fotbalovou sezónu 20212022. Pro trenéry je potěšitelné, že máme střelce (M. Klein, K. Mako, M. Geier). Zatím ale také dostáváme dost branek a je tedy
potřeba vylepšit obrannou činnost.
6. 6. Šumvald - Červenka 1:5
(K. Mako)
Se silným soupeřem jsme měli dobrý začátek = vedení 1:0. Hosté postupně ukázali svou kvalitu. Neskutečnou produktivitu opět
předvedl kanonýr hostů Michal Večeřa – 4 branky.
12. 6. Pňovice - Šumvald
3:3 (M. Klein, K. Mako)
Vyrovnané utkání s aspirantem na postup do okresu. Nevyužité šance v závěru.
20. 6. Mladeč - Šumvald
1:5
(K.Mako 2, M. Klein 1, J. Vozatár 1, J. Petřík 1)
Značně kombinovaná sestava si bez velkých problémů poradila s účastníkem III. třídy.
27. 6. Šumvald - Stará Ves
4:4
(M. Klein 2, M. Geier 1, K. Mako 1)
Kvalitní, rychlý, kombinační soupeř, který je tvořen především bývalými hráči Rýmařova. Po našem vedení 2:1 hosté větší aktivitou
otočili na 2:4. My jsme to však nevzdali a dovedli zápas ke spravedlivé remíze.
(zapsal Mgr. L. Vyhnálek)
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ŠUTR 2021

Letos se zase ve svém klasickém termínu, druhou červnovou sobotu, uskutečnil 8. ročník triatlonu ŠUTR. Za příjemného slunečního
rána se nejdříve 37 dětí ve věku od 2 do 8 let zúčastnilo dětského překážkového závodu Kamínek a tím navodily příjemnou sportovní
atmosféru do celého dne. Během dětského závodu se již na fotbalové hřiště v Šumvaldu sjížděli závodníci z blízkých i dalekých
krajin k registraci na hlavní triatlonový závod, který odstartoval ve 14:00 hod. na hrázi rybníka v Mostkově, kde museli účastníci
zdolat 320 m dlouhé plavání, poté zvládnout 21 km na kole, které bylo letos velmi rychlé, protože nám pár dní před závodem vůbec
nepršelo a zem byla tvrdá, nakonec po odložení kola v depu na šumvaldském fotbalovém hřišti čekaly závodníky 2 běžecké okruhy
(2x 2,6 km) přes Dvorský kopec. Letos mohli účastníci porovnat svoje síly s takovými závodníky jako je David Jílek ze Zábřehu (3x
Vítěz Wintermanna – nejtěžší triatlonový závod střední Evropy na tratích 9,8 km plavání, 180 km kolo a 44 km běh v Krušných
horách, 1x vítěz světové série v Triatlonu South Africa) nebo s Pavlem Podešvou ze Skal, který ve svých 72 letech skončil stříbrný ve
své kategorii na Mistrovství světa v terénním triatlonu na Havaji a je ve své kategorii mistrem Evropy. Přes silné zastoupení českých
borců se letošním vítězem stal Boris Janata ze Slovenska. Těší nás rostoucí zájem místních obyvatel o pohyb a účast na tomto závodě,
kdy se letos jako jednotlivec či ve štafetě aktivně zúčastnilo 26 místních obyvatel a tím pomohli vytvořit krásnou domácí atmosféru
podtrženou velkou diváckou podporou, která se na podobných závodech jen tak nevidí a závodníci se díky tomu rádi vracejí.
Děkujeme za podporu obci, fotbalistům za pronájem hřiště a zázemí a místním obyvatelům za pomoc a podporu při samotném
závodě.
Výsledky celkově muži:
1. Boris Janata – Skalica – Slovensko
2. Filip Hanslian – Rymařov
3. David Jílek – Zábřeh
Výsledky celkově ženy:
1. Petra Poučová – Nová Hradečná
2. Ivana Doležalová – Hlubočky
3. Jana Pospíšilová – Uničov
Výsledky celkově štafety:
1. MMD – Pospíšil, Grézl, Jašicová – Medlov
2. TRN – Ochmanovi – Velká Bystřice
3. FKM - Ryba, Heidenreich, Vokoun – Mohelnice
Nejlepší místní ŠUTR a Šutryně:
1. Martin Goláň – muži
1. Ivana Kasalová – ženy
Kompletní výsledky naleznete na internetové stránce www.czechsporttiming.cz

(Jakub Berka)
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