září 2021

INFORMACE Z ÚŘADU

Plánované odstávky elektrické energie v obci - úterý 7.9.2021

7:30 - 15:00

Břevenec č. p. 1, 3, 5-13, 15-19, 21, 23-52, 54-59, 61-73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 86-91, 93, 95-112, 116, 120 č. ev. 8, 28
kat. území Břevenec (kód 613835): parcelní č. 924,51/1,3, 47/2, 47/8, 683/15, 684/4
Šumvald č. p. 10, 11, 12, 13, 17-21, 23-34, 36-45, 47-76, 78-102, 114, 115, 116, 118, 121-131, 133-142, 144,
145, 146, 147, 156, 157, 159, 161, 163-170, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 183, 185, 187-192, 194, 195, 196,
198, 199, 202, 203, 207-214, 217, 241, 244-248, 254, 255, 265, 266, 268, 270, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 281291, 294, 296, 301, 303, 319, 320, 321, 327-333, 335, 336, 338-346, 348, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 361, 365,
367, 371, 377, 379, 386, 387, 396, 399, 400, 401, 404, 405, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 418, 420, 421,
422, 425, 430, 433, 443
kat. území Šumvald (kód 764515): parcelní č. 120/1, 285/2, 428/1, 1086/10, 1351/44, 1967

Plánované odstávky elektrické energie v obci - čtvrtek 16.9.2021

7:30 - 15:00

Šumvald č. p. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 22, 103-113, 150, 153, 158, 175, 176, 181, 182, 197, 201, 205, 206, 216, 218, 220, 221, 222, 224239, 242, 243, 249-253, 256, 258-264, 267, 269, 271, 275, 292, 295, 297, 298, 299, 300, 304-318, 322-326, 337, 347, 349, 357, 358,
359, 360, 362, 363, 366, 368, 369, 372-376, 378, 380-385, 388-395, 397, 398, 402, 403, 406, 412, 416, 417, 419, 426, 431, 432, 435
kat. území Šumvald (kód 764515): parcelní č. 10/2, 711/46, 876/42, 878/247, 1791/6

Výprodej knih
Místní knihovna v Šumvaldě
pořádá v sobotu 25. září od
13:00 do 15:00 hodin v
budově Obecního úřadu
výprodej knih. Kvalitní knihu
pro nadcházející podzimní dny
pořídíte za cenu 1 Kč za kus.

Dopravní uzávěrka v obci
Oznamujeme občanům, že
ve dnech 14. a 15. září
bude úplně uzavřeno okolí
křižovatky na Libinu. Důvodem je oprava povrchů
vozovky po výstavbě

vodovodu.
Prosíme občany o trpělivost a dodržování dopravního
značení.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

V sobotu 11. září 2021 proběhne svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Sběrné vozy budou přistaveny v těchto
časových intervalech: 8:00 – 8:25 u Rychty; 8:30 - 9:25 dům služeb;
9:30 – 9:55 horní konec u Dubového; 10:00 - 10:25 Břevenec
točna
Prosíme občany, aby odpad neskladovali na
zemi, ale vyčkali na příjezd sběrných vozů a
odpad odevzdali až pověřeným pracovníkům
svozové firmy nebo zaměstnancům obecního
úřadu, kteří budou u svozu asistovat.
Dále upozorňujeme občany, aby vysloužilé
elektrospotřebiče (pračky, lednice, sporáky,
televizory, mikrovlnné trouby, jakékoliv další drobné elektrospotřebiče) odevzdávali na sběrné místo za tímto účelem zřízené. Nachází se
za dílnami pracovníků obecního úřadu a nikoliv při svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu na jednotlivých sběrných
stanovištích na obci.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V září 2021 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Brachtlová Emilie, č. 29
Popelková Božena, č. 357
Šenková Emilie, č. 337
Svoboda Karel, č. 415
Honigová Marie, č. 296
Bartoňková Zdenka, č. 341
Smrčková Jiřina, č. 270
Straka Jaromír, č. 350
Kyselý Jiří, č. 282
Brachtlová Božena, č. 167
Koňárková Marie, č. 172

Břevence:

Kobylka Vladimír, č. 89
Kobylková Marie, č. 89
Ospálková Svatava, č. 88
Ryšánková Irena, č. 102

8. 9.
30. 9.
10. 9.
18. 9.
30. 9.
30. 9.
26. 9.
17. 9.
6. 9.
24. 9.
30. 9.

88 roků
83 roků
83 roků
82 roků
76 roků
75 roků
73 roků
73 roků
72 roků
71 roků
69 roků

Jenáček Oldřich, č. 412
Blechtová Ludmila, č. 387
Krajčová Ludmila, č. 389
Brňák Jaroslav, č. 16
Ransdorfová Dana, č. 330
Krestýn Stanislav, č. 382
Brada Zdeněk, č. 380
Kyselý Radek, č. 374
Balcárek Lubomír, č. 430
Hejný Zdeněk, č. 82
Kratochvílová Iveta, č. 222

3. 9.
16. 9.
18. 9.
28. 9.
7. 9.
24 9.
29. 9.
18. 9.
24. 9.
5. 9.
25. 9.

64 roků
64 roků
61 roků
61 roků
60 roků
60 roků
60 roků
54 roků
54 roků
50 roků
50 roků

30. 9.
1. 9.
18. 9.
2. 9.

72 roků
69 roků
67 roků
67 roků

Tužičková Marie, č. 6
Ptáček Petr, č. 13
Křístek Radek, č. 51
Kyselá Ilona, č. 77

25. 9.
2. 9.
27. 9.
1. 9.

64 roků
53 roků
53 roků
50 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje všem jubilantům dobré zdraví a hojnost životní pohody !
KULTURA, AKCE

Šumvaldská traktoriáda

SDH Šumvald a fandové zemědělské
techniky
Vás
zvou
na
ŠUMVALDSKOU TRAKTORIÁDU,
která se uskuteční v sobotu 11. září
od 10:00 hodin v areálu SDH
Šumvald. Podívat se můžete na tyto
disciplíny: couvání, jízda zručnosti,
jízda terénem a džunglí, volná disciplína síla v tahu.
Vstupné 60,- Kč, bohaté občerstvení, parkování zdarma.

Drakiáda

Spolek rodičů a přátel školy Vás zve
na Drakiádu pro děti i dospělé, která
se koná v sobotu 2. října od 15:00
hodin na soukromém letišti B.
Richtera. Každé dítě, které se zúčastní s vlastním dráčkem dostane
odměnu.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Ohlédnutí za oslavami 140-ti let od založení SDH Šumvald
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INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Starosta obce Šumvald podle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 sb. o provedení některých ustanovení zákona
č. 247/1995 Sb. oznamuje:
1. Volby do PS Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
9. října 2021 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let.
2. Místem konání voleb je: - volební okrsek č. 1 – Šumvald - volební místnost v budově OÚ Šumvald, č.p. 17 – zasedací
místnost - pro voliče s trvalým pobytem v Šumvaldě, případně voliče s voličským průkazem - volební okrsek č. 2 – Břevenec volební místnost v budově KD Břevenec, č.p. 31 – klubovna - pro voliče s trvalým pobytem v Břevenci, případně voliče s
voličským průkazem.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který
tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
4. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost
voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje k volbě v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním
volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí. Volič, který se dostaví do
volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi.
5. Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději v úterý 5. října. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky
také ve volební místnosti.
6. Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů OÚ nebo OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
OVK ve dnech voleb takového voliče navštíví a umožní mu hlasování v místě jeho bydliště.
;

V Šumvaldě 31.08.2021

Ing. Josef Šenk, starosta obce

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v mateřské škole
Ve školním roce 2020/2021 bylo k předškolnímu vzdělávání
zapsáno celkem 62 dětí, které byly rozděleny do třech tříd. Děti
se prostřednictvím mnoha akcí učily prožitkem, hrály si a
seznamovaly se s novými kamarády a s prostředím školy.
Koronavirová pandemie neměla na podzim téměř vliv na
vzdělávání a chod školy s výjimkou předčasného ukončení
plaveckého výcviku předškoláků a dodržování přísnějších
hygienických a protiepidemických pravidel.
Děti se již podruhé účastnily bramborové brigády na poli u
Polců, mladší děti sbíraly ovoce v sadě u Ottů, následně
zpracovávaly brambory a ovoce a vyráběly z nich dobroty, na
kterých si moc pochutnaly. Za účelem prevence vad řeči
proběhla na podzim logopedická depistáž.
V prosinci se uskutečnil perníkový den a díky ochotě a
spolupráci rodičů přišla do mateřské školy také mikulášská
družina. Děti si v adventním období zkoušely různé křesťanské
tradice, které byly zakončeny tradiční školní besídkou s
nadělováním dárků. Po vánočních prázdninách děti shlédly
divadelní představení „Popelka“ a následně hranou pohádku
„Perníková chaloupka“, kterou si pro ně připravily paní
učitelky.
Paním učitelkám bylo velmi líto, že z důvodu vládních opatření
nemohly s dětmi uspořádat „Masopust“ jako v loňském školním
roce. Proto se rozhodly, že v masopustních převlecích vyrazí do
ulic alespoň v rámci každodenního pobytu venku bez dalšího
programu.
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

byl od 27. února omezen provoz školy, byla zakázána osobní
přítomnost dětí ve vzdělávání. Vzdělávání dětí s povinným
předškolním vzděláváním probíhalo distančně. Pro ostatní děti
byly pravidelně zveřejňovány tipy na aktivity na webové
stránky školy.
Od 26. dubna byla umožněna osobní přítomnost na vzdělávání
dětem s povinným předškolním vzděláváním a dětem rodičů
vybraných profesí (bezpečnostních složek, zdravotníků,
sociálních služeb, apod.). Vstup do školy byl dětem i
zaměstnancům podmíněn negativním antigenním testem na
Covid-19. Testování probíhalo v prostorách školy. Všechny
docházející testované děti byly velmi statečné, nebály se
testování a s našim velkým obdivem jej bez problémů zvládly.
Všichni zaměstnanci školy měly povinnost nosit respirátor. Tato
povinnost představovala u učitelek mateřské školy nemalý
problém, protože nastaly problémy v komunikaci s dětmi, které
paním učitelkám špatně rozuměly a neviděly přes respirátor
mimiku v obličeji. Po nějaké době byla povinnost nosit
respirátor při vzdělávání zrušena.
Na určitou dobu byl zakázán zpěv při vzdělávání. Zpěv je
důležitou každodenní činností ve vzdělávání v mateřské škole,
prostřednictvím kterého si děti trénují tyto dovednosti: správné
dýchání, paměť, rozvoj a porozumění řeči, sluchového vnímání,
udržení rytmu a sladění pohybu se zpěvem, spoluvytváření
pohody prostředí. Za opětovné zařazení zpěvu do vzdělávání
byly rády paní učitelky, ale hlavně děti, které rády zpívají.
Od 10. května byl obnoven provoz mateřské školy pro všechny
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děti bez nutnosti testování. Díky spolupráci učitelek mateřské
školy, nepedagogických pracovnic, rodičů dětí a zřizovatele
jsme zvládli dodržovat všechna vládní opatření, ale současně
zachovávat kvalitu vzdělávání dětí ve zdravém školním klima.
K zajištění větší bezpečnosti a zdraví dětí přispěla ve spolupráci
se zřizovatelem realizace zabezpečení budovy pomocí
elektrického vrátného a kamer.
Již druhým rokem se naši „předškoláčci“ nemohli účastnit
zápisu do základní školy, neproběhl ani den otevřených dveří
mateřské školy. Zápis k předškolnímu vzdělávání na následující
školní rok proběhl v květnu bez přítomnosti dětí a rodičů.
Během školního roku proběhly dva didaktické výchovné
koncerty, díky nim se mohly děti seznámit s netradičními
hudebními nástroji. V období vládního omezení školy byl pro
děti a rodiče připraven „Den Země“ na sokolském stadionu, kde
mohly plnit různé úkoly na téma Země a ekologie. Dále pro ně
bylo připraveno Putování za skřítky v Šumvaldě a v Břevenci.
V mateřské škole se pak uskutečnil „čarodějnický den“.
Ve školním roce se škola ve spolupráci s rodiči zapojila do dvou
sbírek Fondu Sidus a sbírky nadace Šance. Výtěžky všech
sbírek byly zaslány nadačním organizacím, které se zaměřují na
pomoc nemocným dětem a jejich rodinám.
Mateřská škola se letos poprvé zapojila do projektu „Se
sokolem do života“, který realizovala ke Dni dětí v prvním
červnovém týdnu prostřednictvím týdenního projektu. Děti si
„cvičení se zvířátky“ v projektu moc užily a věříme, že tato
aktivita podpořila jejich kladný vztah k pohybovým aktivitám.
V červnu jely děti na výlet do Doubravského dvora nedaleko

Červenky, na sokolském stadionu se účastnily programu hasičů
Hasičského záchranného sboru z Uničova a policistů z
Dopravního inspektorátu z Olomouce.
Školní rok byl zakončen akcí s názvem „Námořnické
odpoledne“, která se uskutečnila v prostorách sokolského
stadionu a školní zahrady. Děti v kostýmech s námořnickou
tematickou si s rodiči užívaly připravené zábavné aktivity a
společně jsme se rozloučili s „předškoláky“, kteří půjdou po
hlavních prázdninách do školy.
O hlavních prázdninách byl na základě předchozího zájmu
zajištěn provoz školy od 1. do 23. července, vzdělávání dětí
probíhalo ve dvou třídách. Děti procvičovaly získané
dovednosti, hrály si s kamarády a užívaly si sluníčka. Od 26.
července byl provoz školy po dohodě se zřizovatelem přerušen.
Doba přerušení provozu školy byla využita k opravám a
modernizaci školy, které není možné realizovat v průběhu roku,
protože jsou organizačně a časově náročné.
I když měla koronavirová pandemie a s ní související vládní
opatření určitý dopad na vzdělávání v mateřské škole,
nedovolili jsme jim, aby nám pokazily dobrou náladu a radost
ze života. Vzdělávání dětí pokračovalo standardně dle Školního
vzdělávacího programu s motivačním názvem „Objevujeme
svět“ a podařilo se nám ve školní roce 2020/2021 uskutečnit
mnoho akcí. Za to všechno patří velký dík všem paním
učitelkám, chůvě, provozním pracovnicím, dětem a jejich
rodičům. Radost v dětských očích nás motivuje k další práci a
jsme rádi, že jsou rodiče dětí našimi spolupracujícími partnery.
(Mgr. Eliška Skácelová, ředitelka mateřské školy)

„ Malí námořníci“ vyplouvajících do základní školy.

NĚCO Z HISTORIE ...

Poslední cesta Alše Balcárka na Moravu r. 1861
V červnu vyšel v Jevíčském zpravodaji článek připomínající, že před 160 lety městečko navštívil šumvaldská rodák, básník Aleš
Balcárek. Zastavil se tam tehdy, když pěšky putoval z Prahy do svého rodiště, kde strávil poslední prázdniny u příbuzných.
Víme také o jiných konkrétních místech, kde se během onoho léta r. 1861pohyboval. Například díky Jakubu Lolkovi známe
podrobnosti z výletu na Bradlo, o tom, jaký byl výtečný řečník, který na vrcholu recitoval svoje verše a zajímal se o místní pověsti.
Zachovala se mj. také informace, že zavítal na hostýnskou pouť, kde byl poznán a oslavován – i na tomto památném vrchu zazněly
jeho básně.
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O těchto a dalších skutečnostech chystám knížku pro příští rok, kdy vzpomeneme 160 let od Balcárkovy předčasné smrti. Byla bych
ráda, kdyby při té příležitosti bylo přikročeno také k realizaci myšlenky turistické stezky, která by vedla ze Šumvaldu k rozhledně na
Bradlo, přes údolíčko Pustá, spojené s působivým příběhem, zaznamenaným v jedné z našich hornohanáckých pověstí, a s
pseudonymem (Slavomír Pustinský), zvoleným naším spolurodákem básníkem na připomínku rodného kraje.
Kulatá výročí bývají pobídkou k významnějším počinům, věřím, že tomu bude i tentokrát v Šumvaldě.
(Jaroslava Čajová)

SPORT

Kondiční cvičení a jóga pro veřejnost

Pravidelné cvičení nejen pro seniory

SK Šumvald, oddíl jógy a kondičního cvičení,
zahajuje od 6. září 2021 pravidelné lekce pro
veřejnost, vždy v pondělí v 19:00 hodin v tělocvičně základní školy Šumvald.
Karimatky, pohodlný oděv a chuť se hýbat s
sebou!

Cvičení rodičů a dětí

Upozornění pro rodiče, kteří mají zájem navštěvovat se svými
dětmi cvičení rodičů a dětí. První hodina proběhne v úterý 7. září
od 16:00 hodin v ZŠ.

Sportovní klub Šumvald připravuje pro seniory, ale ne
jen pro ně, pravidelné cvičební hodiny. Náplní bude
protahování, relaxace, lehké posilování kondice,
zábavné činnosti, vše přizpůsobené schopnostem
účastníků. Máte-li zájem, přijďte po vašem poledním
odpočinku a kávičce ve středu 8. září v 16.00 hodin do
tělocvičny ZŠ. Podložky na cvičení a různé cvičební
pomůcky jsou k dispozici. S sebou si vezměte pohodlný
oděv, obuv a dobrou náladu.
Na hojnou účast se těší cvičitelka Solovská Zdeňka.

Fotbalový turnaj "O pohár starosty obce"
V sobotu 24. 7. 2021 se konal na hřišti SK Šumvald 14. ročník fotbalového turnaje. Tradiční účastníky, SK Šumvald, SK Šumvald
(bývalí hráči) a Dlouhá Loučka, doplnili letos hráči Oskavy.
Stálou vysokou hráčskou kvalitu opět potvrdili bývalí hráči SK Šumvald. Vítězný pohár zvedli nad hlavy již popáté!!!
Výsledky:
1. semifinále: Dlouhá Loučka – SK Šumvald (bývalí hráči) 0 : 7 (M. Horňák 4, L. Fiala 2, P. Brijar)
2. semifinále: SK Šumvald – TJ Jiskra Oskava 1 : 2 (V. Petřík)
o 3. místo: SK Šumvald – Dlouhá Loučka 4 : 1 (P. Kubík 2, V. Petřík, Z. Šenk)
finále: SK Šumvald (bývalí hráči) – Oskava 8 : 0 (M. Lolek 3, P. Brijar 2, M. Horňák, Z. Šenk, vlastní)
Pořadí: 1. SK Šumvald (bývalí hráči), 2. Oskava, 3. SK Šumvald, 4. Dlouhá Loučka
Příjemné fotbalové odpoledne navnadilo všechny fanoušky na nový soutěžní ročník.
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Kopaná SK Šumvald – nový ročník zahájen
Po dvou nedohraných sezónách odstartoval 31. 7. 2021 nový soutěžní ročník 2021/2022. Trenérské vedení: Lubomír Bartoněk
(hlavní trenér) a Jiří Kyselý (vedoucí týmu) má k dispozici široký kádr. Vedle zkušenosti převažuje především dravé mládí. S
věkovým průměrem 23 roků patříme k nejmladším v okresním přeboru, kde týmy převážně využívají zkušené hráče z vyšších
soutěží. To je pro naše „mladíky“ velká výzva.
Před zahájením soutěže došlo k několika zásadním změnám v kádru.
Odešli: Vojta Vybíhal – dlouholetá brankářská opora (do Troubelic), Radek Kuraj (do Újezdu u Un.) a Pavel Jeřábek (do Dl. Loučky)
Přišli: Karel Mako, Jan Mako a Martin Geier (všichni z Dl. Loučky, dříve hráli za Paseku), Martin Mucka a Roman Kobylka (oba z
Troubelic)
Naše sestava: Jiří Kratochvíl (1995), Marek Havlíček (1995), Daniel Mihailescu (2002), Michal Heralt (2003), Roman Kobylka
(1999), Karel Mako (1996), Jan Mako (1998), Pavel Kubík (1987), Jaroslav Vozatár (2001), Vojtěch Petřík (2002), Jan Petřík (2004),
Zdeněk Šenk (1989), Martin Klein (2000), Martin Geier (1996), Martin Mucka (1998), Tomáš Wiedermann (2000), Matouš Cigánek
(1995), Vojtěch Ryšavý (2003), František Mihailescu (2001), Patrik Malík (2002).
Start do soutěže je velice dobrý. Z pěti zápasů jsme 1x vyhráli, 3x remizovali (z toho 1 výhra a 2x prohra na penalty), 1x
prohráli. Po 5. kolech nám patří 7. místo se ziskem 7 bodů.
Tým má dynamiku, solidní kombinace, útočné pojetí, bojovnost a snahu. K většímu zisku bodů nám utekly tři zápasy v samém
závěru (Horka n. M., Nová Hradečná, Grygov). Je to daň nezkušenosti. Brankářskou stálici Vojtu Vybíhala skvěle nahradili Jiří
Kratochvíl a Marek Havlíček. Famózní střeleckou formu má Zdeněk Šenk, je druhý v tabulce střelců!!!
• K prvnímu zápasu jsme tradičně zajížděli na Červenku. Ta se již roky pohybuje na špici soutěže a disponuje kvalitním kádrem. V
minulosti jsme opakovaně odjížděli s jasnou prohrou. Letos bylo vše jinak. Ve vyrovnaném a otevřeném útočném duelu s řadou šancí
na obou stranách kralovali brankáři – u nás Jirka Kratochvíl. Po bezbrankové remíze jsme prohráli na penalty. Bod a především čisté
konto na naší straně lze považovat za velký úspěch.
• Doma nás čekal další zkušený a kvalitní soupeř – Horka n. M. Hosté dobře kombinovali, ale všechny nebezpečné situace skvěle
řešil Jirka Kratochvíl. My jsme hrozili především z brejků. Po bezbrankovém poločase se v 52´ prosadil Zdena Šenk. Hlavou po
rohovém kopu nedal brankáři hostů šanci. Hosté postupně zvyšovali tlak a nutili nás k chybám. V 80´ neproměnili penaltu. Vyrovnat
se jim podařilo 3´ před koncem. Díky „čaroději“ v brance Jirkovi Kratochvílovi, který zneškodnil dvě penalty, jsme brali dva body.
Byla to zasloužená odměna za obětavost a bojovnost.
• Za úmorného vedra (32°C) a před výbornou diváckou kulisou (asi 300 diváků) se odehrálo derby s Novou Hradečnou. Ta letos
může být „černým koněm“ soutěže. Kádr je tvořen především bývalými hráči Troubelic, kteří mají stále vysokou kvalitu a obrovské
zkušenosti. To byl bohužel rozhodující faktor. Již v 2´Jarda Vozatár nešikovně atakoval v pokutovém území protihráče, který vybíhal
ven k rohovému praporku. Po jeho pádu rozhodčí píská první zbytečnou penaltu. Postupně jsme se dostávali do nebezpečných
kombinací a v 18´jednu zakončil Zdena Šenk. Bohužel ještě před poločasem, po naší nedůrazné obraně, hosté skórovali podruhé.
Derby gradovalo ve druhé půli. V 50´opět Zdena Šenk srovnává na 2:2. V 54´vstupuje do hry nepřesný sudí. Uděluje červenou
hostujícímu Královi, který byl faulován v samostatném úniku a dožaduje se stejné karty pro našeho obránce. Jiskří to na hřišti i v
hledišti. Bohužel jsme této situace nedokázali využít k výhře nebo aspoň remíze. Zazdili jsme několik „tutovek“, kdy jsme šli sami
na brankáře a přišel trest. V 83´řeší situaci v pokutovém území skluzem Dan Mihailescu a rozhodčí píská druhou zbytečnou penaltu.
Na odpověď již není čas.
• Vše jsme si vynahradili v Příkazích. Do brány se postavil Marek Havlíček a Jirka Kratochvíl šel do hry. Bohužel již v 10´byl
zraněn a skončil ve FN Olomouc. Od této chvíle jsme byli aktivnější a jednoznačně lepší. První branku dal z penalty Martin Geier.
Další dvě přidal náš „ostrostřelec“ Zdena Šenk. V závěru nás výbornými zákroky podržel Mara Havlíček.
• Výhru z Příkaz bylo potřeba potvrdit doma s Grygovem. Po našem aktivním úvodu nás hosté vyučili v efektivitě. První dvě střely
skončili za zády bezmocného Marka Havlíčka a hosté v 17´vedli 2:0. Postupně jsme zvyšovali aktivitu a do přestávky snížili na 1:2.
Náš tlak sílil ve druhé půli, kdy se grygovští snažili zhuštěním obrany udržet výsledek. Fantastický obrat zařídili Zdena Šenk (60´) a
Martin Geier (72´). Z několika dalších nadějných akcí jsme nedali rozhodující čtvrtou branku. Závěrečná snaha se hostům vyplatila.
V 84´se po závaru před naší brankou opět prosadil ostrostřelce hostů Chaloupka (3 branky) a šlo se na penalty. V nich byli šťastnější
hosté.
31. 7.
8. 8.
15. 8.
21. 8.
29. 8.

Červenka - Šumvald
Šumvald- Horka n. M.
Šumvald- N. Hradečná
Příkazy - Šumvald
Šumvald- Grygov

0:0 (pk 4:3)
1:1 (pk 3:1)
2:3
0:3
3:3 (pk 4:5)

(Z. Šenk)
(Z. Šenk 2)
(Z. Šenk 2, M. Geier)
(Z. Šenk, K. Mako, M. Geier)
(zapsal Mgr. Ladislav Vyhnálek)
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