listopad 2021

Vážení spoluobčané,
intenzivně sleduji dění ohledně dodávek plynu a elektřiny. Jedná se o krizovou situaci a jsem velice zděšen dosavadními reakcemi ve
veřejném prostoru. Dva týdny volám a píšu politikům, institucím a médiím a upozorňuji všechny na velký problém, který vznikl.
Odpovědi a návrhy, které zaznamenávám jsou dle mého názoru nedostatečné a neodpovídají vážnosti situace.
Od ukončení dodávek energií skupinou BOHEMIA ENERGY byli klienti v médiích uklidňováni 6-ti měsíční lhůtou u dodavatele
poslední instance, který ale pro tyto zákazníky stanovil likvidační ceny, především u plynu to dělá nárůst o 400-500%. Po zaslání
platebního kalendáře se konečně začalo veřejně mluvit, že je potřeba co nejdříve uzavřít nějakou smlouvu (nejlépe na dobu
neurčitou). To samozřejmě zvýšilo zájem klientů a opět došlo ke zdražení v cenících a nyní je cena u smlouvy na dobu neurčitou
snad nejméně výhodná blížící se k ceně poslední instance. Chování stávajících dodavatelů je nemorální a zneužívají této situace
(snad jsem některému neukřivdil, protože už nestačím sledovat, který ceník je aktuální). Absolutně selhal dohled nad obchodníky.
Netroufám si Vám zde radit, které řešení je nejlepší, ale buďte obezřetní, protože v topné sezóně se podmínky vyjednávají nejhůře.
Pokud budete omezovat topení plynem a vracet se k tuhým palivům, pořádně si překontrolujte stav kotle a komína.
Níže Vám uvádíme desatero obrany před šmejdy v energetice. V případě, že si nebudete vědět rady, zavolejte mi.
Ing. Josef Šenk, starosta obce

Desatero obrany
1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou
obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout.
Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné
právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na
dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může chtít
exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po předem
sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie
neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla,
energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní
prodejci se často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
4. U nás je podomní prodej omezený vyhláškou a pokud podomní prodejce zákaz porušil, obraťte se na policii.
5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního
sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Během
telefonického hovoru se k ničemu nezavazujte.
6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma". Známým příkladem zneužití „dárků" jsou LED žárovky
nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či
zprostředkovatel vám „dárky", zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano",
protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku
nepodepsat (samozřejmě bez sankce).
8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud
cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s
navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká
obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si předají.
10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez
jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V listopadu 2021 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Olbrichová Ludmila, č. 175
Pospíšil Miloslav, č. 284
Berková Liliana, č. 249
Brachtlová Drahoslava, č. 59
Ing. Horáková Jarmila, č. 145
Heřmanovská Ludmila, č. 274
Havelka Miloslav, č. 331
Kyselá Ludmila, č. 226
Suchá Anežka, č. 78
Gregorová Božena, č. 5

Břevence:

Matěj Jaroslav, č. 41
Horák Pavel, č. 52

10. 11.
19. 11.
22. 11.
27. 11.
7. 11.
17. 11.
1. 11.
27. 11.
12. 11.
3. 11.

89 roků
87 roků
81 roků
81 roků
78 roků
76 roků
75 roků
75 roků
75 roků
74 roků

27. 11. 70 roků
22. 11. 64 roků

Smékal Miroslav, č. 157
Táborský Zdeněk, č. 259
Kyselý Lubomír, č. 306
Hechtová Irena, č. 361
Bartoněk Jiří, č. 381
Brachtl Josef, č. 83
Axmann Miroslav, č. 90
Brachtl Jiří, č. 399
Berková Marie, č. 7
Zatloukal Ladislav, č. 359

9. 11.
5. 11.
8. 11.
14. 11.
30. 11.
8. 11.
2. 11.
14. 11.
15. 11.
26. 11.

67 roků
65 roků
65 roků
64 roků
64 roků
59 roků
57 roků
55 roků
55 roků
51 roků

Ulmannová Danuše, č. 3

23. 11. 54 roků

Redakce Šumvaldských novin přeje všem jubilantům do dalších let hodně zdraví a spokojenosti !
KULTURA, AKCE

Pozvánka na výrobu adventních věnců
V sobotu 27. listopadu ve 14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šumvald
si můžete vyrobit vlastní adventní věnec.
K dispozici budou korpusy na věnce, chvojí, drátky i ozdoby. S sebou si
vezměte pouze nůžky, nebo kleštičky, svíčky a příspěvek 40,- Kč na
materiál.

Česko zpívá koledy

Šumvald se i letos připojí k celostátní akci "ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY".
Přijďte se předvánočně naladit a společně si zazpívat ve středu 8. prosince
v 17:00 hodin u obecního úřadu.

Pozvánka na vánoční koncert

VÁNOČNÍ KONCERT Šumvaldského pěveckého sboru a hudebního
sdružení ŠUM-ŠUM se uskuteční v neděli 19. prosince v 15:00
hodin v sále KD Šumvald. Všichni jste srdečně zváni.

Rozsvícení vánočního stromku v Šumvaldě a v Břevenci
SDH Šumvald Vás srdečně zve k rozsvícení
vánočního stromu, které se uskuteční u hasičské
zbrojnice v sobotu 27. listopadu v 18:00 hodin.
Začínající advent zahájí svým vystoupením děti MŠ
Šumvald.
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Rozsvícení vánočního stromečku v Břevenci se
uskuteční v sobotu 4. prosince v 17:30 hodin.
Kulturní program bude upřesněn dle vývoje pandemické situace v dalším vydání Šumvaldských
novin.
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PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Mezinárodní den zvířat - projektový den

Mezinárodní den zvířat připadá na 4.října, je to den, kdy roku 1226 zemřel františkánský mnich František z Assisi, který pečoval o
opuštěná, nemocná a týraná zvířata.
V naší škole děti z 1.stupně prožily projektový den, kdy se téma zvířat prolínalo všemi předměty. Také si mohly do školy donést
svého mazlíčka a představit ho spolužákům.
Všechny nás potěšila a pobavila ukázka dravců ze Záchranné stanice Pasíčka.
Mohli jsme si prohlédnout výra velkého, sovu pálenou, poštolku, káně lesní a orla stepního. Členové této stanice zachraňují
handicapovaná zvířata a pomáhají jim navracet se zpět do volné přírody.
Projektový den se vydařil. Všichni jsme byli nadšení, kolik se toho děti dozvěděly a přitom vůbec neměly pocit, že se učily.
(Mgr. Petra Šenková)

Projektový den ke Světovému dni zdravé výživy

Každoročně je od roku 1981 ve více než 150 zemích světa připomínán 16. říjen jako Světový den zdravé výživy. Proto ani naše škola
nezahálela a využila možnosti se zúčastnit a podpořit tak zdraví našich dětí.
Konktrétně na 2. stupni proběhl již ve čtvrtek projektový den zaměřený na prohloubení znalostí o výživě, praktické úkoly ve
skupinkách i pohybový režim. Žáci se stihli zapotit při kruhovém tréninku, dozvěděli se o nemocech spojených s nesprávnou
výživou, názorně jim bylo předvedeno, jak si mají čistit zuby, zjistili, jak si sestavit jídelníček na míru a hlavně se pořádně pobavili.
Našimi hosty byla paní profesorka se
studentkami z olomoucké zdravotnické školy
a dále zubařka paní doktorka Niklová.
Dopoledne uteklo jako voda a druhý den už
většina žáků přišla do školy se zdravou
svačinou a zářivě bílým úsměvem na rtech.
(Mgr. Hana Chudá)
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INFORMACE Z ÚŘADU

Výpis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne 21.10.2021

ZO schvaluje pozměněný program 18. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne 21.10.2021.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Martin Čamek, Štěpán Widermann; ověřovatele zápisu ve složení: Eva Axmanová,
Jiří Kyselý a zapisovatele zápisu Mgr. Evu Richterovou.
ZO schvaluje správnost zápisu z 17. jednání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1980 v kat. území Šumvald o výměře 17 m2 v kat. území Šumvald,
mezi Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ: 00299537, DIČ: CZ00299537 a p. XXX, dat. narození XXX, bytem XXX
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužícího podnikání mezi Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ:
00299537, DIČ: CZ00299537 a Martinou Vysoudilovou, bytem Šumvald č. 432, PSČ 783 85, IČ: 05149690 a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
ZO schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužícího podnikání, uzavřenou mezi pí. Simonou Řezníčkovou, bytem
Sokolská 17, Dlouhá Loučka, PSČ 783 86, IČ: 76117448, ke dni 31.10.2021 a s tím související finanční vypořádání.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v Břevenci č.p. 96 a Smlouvy o kauci na byt, mezi Obcí Šumvald, Šumvald č.
17, PSČ 783 85, IČ: 00299537, DIČ: CZ00299537 a pí. XXX, bytem XXX, datum narození XXX a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o pachtu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Šumvald mezi Obcí Šumvald,
Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČ: 00299537, DIČ: CZ00299537 a VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, PSČ 785
01, IČ: 47150891 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje uzavření Kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě, mezi Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO:
00299537, DIČ: CZ00299537 a Josefem Müllerem, datum narození 11.12.1966, bytem Uničov, Dr. Beneše 93, PSČ 783 01,
IČO: 15483274, DIČ: CZ6612111462 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 852/8 v kat. území Břevenec o výměře 3 m2 do vlastnictví p XXX, datum narození
XXX, bytem XXX za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 620,- Kč a nákladů souvisejících s převodem a
pověřuje starostu obce podpisem příslušných dokumentů.
ZO schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů, uzavřenou mezi Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85,
IČ: 00299537, DIČ: CZ00299537 a Obcí Dlouhá Loučka, 1. máje 116, Dlouhá Loučka, PSČ 783 86, IČ: 00298794, DIČ:
CZ00298794 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019/02671/OSKPP/DSM ze dne 27.6.2019, uzavřený mezi
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/4a, Olomouc - Hodolany, PSČ 779 00, IČO: 60609460, DIČ: CZ60609460 a Obcí
Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO: 00299537, DIČ: CZ00299537 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.

Sběr listí

Prosíme občany, kteří chtějí uklidit spadané listí ze
stromů z veřejných ploch před svými nemovitostmi,
aby listí shrabali na větší hromádky co nejblíže ke
komunikaci. Zaměstnanci obce je budou průběžně do
konce listopadu odvážet obecní komunální technikou.

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu bude probíhat do konce listopadu. Poslední možný termín pro jeho vývoz
bude tedy v pondělí 22. listopadu.
Po tomto termínu lze bioodpad individuálně
ukládat po předchozí telefonické domluvě na
sběrném místě u čističky na dolním konci obce.

Oznamujeme občanům, že je na obecním úřadě stále k dispozici dezinfekce.
Zájemci si ji mohou bezplatně vezvednout v úřední hodiny.

Sběr jedlých olejů a tuků z domácností

Obec nově pořídila dvě nádoby na sběr jedlých olejů a tuků z domácností. Mají zelenou
barvu s oranžovým víkem a jsou umístěny na těchto sběrných místech:
• Břevenec - autobusová točna
• Šumvald - u kulturního domu
Odložit zde můžete pouze jedlé oleje a tuky z domácností (zbytky rostlinného oleje,
použitý olej ze smažení či fritovacích hrnců, ztužené jedlé tuky).
Nepatří sem motorový olej, technické oleje, maziva a kapaliny.
Jak sbírat? Jedlé tuky a oleje slijte do jakékoliv plastové PET nádoby a uzavřete víčkem.
Víčko pořádně dotáhněte, aby nedocházelo k vylití obsahu a znečištění sběrných nádob
nebo okolí sběrných stanovišť. V žádném případě nelijte olej nebo tuk do skleněných
lahví!
Pokud se tento druh třídění odpadu v obci osvědčí, budou ostatní sběrná místa doplněna o
další nádoby.

4

(Mgr. Eva Richterová)
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny

SPORT

Kopaná SK Šumvald
M u ž i:
Bilance čtyř říjnových zápasů je negativní – 1 výhra, 3 prohry. Se silnými týmy (Blatec, Sigma Hodolany) jsme podali odhodlaný a
sympatický výkon. Hodně mrzí prohra s posledním Újezdem.
Statistika: 14 zápasů, 9. místo, 16 bodů, skóre 25:38.
• Blatec přijel s ambicemi prvního týmu. Jejich kombinační hře jsme srdnatě vzdorovali téměř celý poločas a hrozili nebezpečnými
brejky. Klid do zadních řad přinesl uzdravený Jarda Vozatár. Zlomové okamžiky nastaly ke konci první půle. V 36´je sám před
brankářem hostí Martin Geier – neproměňuje. Hosté z protiútoku proměňují. Za dvě minuty se situace opakuje jako přes kopírák.
Místo 2:0 nebo 2:2 se jde do kabin za stavu 0:2. Naše snaha o vyrovnání, nebo aspoň korekci stavu, je odměněna pouze „výstavním“
trestným kopem Honzy Maka. Z dobrých 35 m zavěsil pod víko bezmocného brankáře. Zápas ukázal, že dovedeme držet krok i s
nejlepšími týmy soutěže, pokud se vyvarujeme chyb.
• V Újezdě (poslední) byla povinnost získat bod(y). Úvod přinesl brankostroj. První minuta, první střela Jana Maka, vedeme 1:0. V
7´bylo vše naopak. Po dvou geniálních přihrávkách nehlídaného Lukáše Fialy domácí otáčí na 2:1. V závěru první půle jsme odmítli
vyrovnání. Dvě tutovky z několika metrů do prázdné brány skončili mimo tyče. Po našich nepřesnostech a nedůrazech se domácí
hned po přestávce dostávají do několika velkých šancí. Ve 49´proměňují trestný kop. Naše vzepětí zaslouží pochvalu. V 61´Martin
Geier a 67´Jan Mako srovnávají na 3:3. Sólo Jana Maka celou zkoprnělou obranou a chladnokrevné zakončení je úchvatné. Bohužel
to není vše. Domácí v 80´po rohovém kopu dávají vítěznou branku. V našem závěrečném tlaku nepomůže ani nasazení uzdraveného
Jirky Kratochvíla.
• K těžkému zápasu do Hodolan (první) jsme odjížděli v prořídlé sestavě. Na zkušený tým vedený bývalým reprezentantem Markem
Heinzem jsme stanovili defenzivní taktiku. Vyrovnaný stav 1:1 vydržel do 30´, pak se již domácí prosadili. Větší aktivitu jsme
ukázali v druhé půli. Domácí však v 72´zápas rozhodli čtvrtou brankou
Šumvaldské noviny - listopad 2021
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• Zápas s Lužicemi přinesl drama a velké nervy. Hru obrany zklidnil Jirka Kratochvíl, branku výbornými zákroky jistil Mara
Havlíček. Po oboustranně nepřesném úvodu jsme se postupně prosazovali my. V 11´ převzal krásnou kolmici středem obrany Zdena
Šenk a nedal brankáři šanci. Do poločasu zvýšil na 2:0 Karel Mako. Bohužel další tutovky, které by přinesly rozhodnutí, zůstaly
neproměněny. I začátek druhé půle byl v naší režii, bohužel podle otřepaného hesla: NEDÁŠ – DOSTANEŠ. Po našich
neproměněných tutovkách hosté z protiútoku dávají branku a je to 2:2. Štěstí stojí tentokrát při nás. Karel Mako v 82´doslova dotlačí
míč za brankovou čáru a lužičtí závěrečný tlak již nevyužijí.
3. 10. Šumvald- Blatec
1:3
(J. Mako)
10. 10. Újezd u Un. - Šumvald
4:3
(J. Mako 2, M. Geier)
24. 10. Sigma Hodolany - Šumvald
4:1
(J. Mako)
31. 10. Šumvald- Lužice
3:2
(K. Mako 2, Z. Šenk)
S t a r š í ž á c i:
Pracujeme s hráči, trénujeme, vysvětlujeme. Vítězné zápasy zvládáme výsledkově jen v krátkých časových intervalech, kdy hráči plní
úkoly, které po nich vyžadujeme. Přes dobré bránění, s vynikajícím brankářem v zádech, se nám nedaří přechod do útoku s podporou
více hráčů. To zřejmě souvisí s tím, že si hráči patřičně nevěří, bojí se v soubojích a zodpovědnost přesouvají na druhé, hlavně na
kapitána Sebastiana Axmana. Nejlepší herní výkon jsme podali v zápase s Troubelicemi. Pochvalu si zaslouží všichni i přes prohru v
závěru utkání. Kromě Troubelic jsme si poradili se všemi dalšími soupeři a skončili na krásném 2. místě.
Před námi je tvrdá a náročná zimní příprava.
Děkujeme všem hráčům za zodpovědný přístup k tréninkům i zápasům. Rodičům za podporu a logistickou pomoc.
Hráči:
brankář: Jakub Halata
obrana: Adam Kolář, Lukáš Urbášek, Štěpán Jílek, Kryštof Nikl, David Hofman, Adam Kolda
útok: Adam Javůrek, Sebastian Axman, Vojtěch Kasal, Jiří Richter, Ondřej Vlček, Pavel Seidl, Dan Fiala, Adéla Libánková
9. 10. Šumvald- Paseka
5:1
(S. Axman 3, V. Kasal 2)
16. 10. Troubelice - Šumvald
2:0
24. 10. OMK Šternberk - Šumvald
1:5
(V. Kasal 2, P. Seidl 2, S. Axman 1)
31. 10. Šumvald- Dl. Loučka
3:2
(S. Axman 3)
(Pavel Petřík + Pavel Urbášek)
B e n j a m í n c i:
V registrovaných soutěžích se naši nejmenší fotbalisté utkali ve druhé části podzimu postupně ve čtyřech turnajích s týmy Litovle,
Horky nad Moravou a Červenky. Oproti první části soutěže byly zápasy daleko více vyrovnané a herní vyspělost týmů o něco bližší.
Naše fotbalová budoucnost se nezalekla žádného soupeře a každý zápas odehrála s maximálním nasazením. Týmy s možností většího
výběru hráčů na tom byly fotbalově o něco dál, ale přesto jsme je dokázali občas potrápit. Navíc jsme dokázali vstřelit celkem 19
branek i herně pokročilejším protivníkům. Polovinu ze 12 zápasů nakonec rozhodla až závěrečná pasáž hry, kde zatím nemáme
nasbírané zkušenosti a prohráli jsme jen těsně. Nedaří se proměňovat všechny nabídnuté šance a koncovka není zdaleka 100%.
Protože jarní soutěže začínají až začátkem dubna, máme spousty času v tělocvičně a na umělce zdokonalit naše prozatím slabší místa.
Zdobí nás bojovnost, odhodlanost, chuť i s nepříznivým vývojem něco udělat, a to je samozřejmě vynikající základ pro další pokroky.
Navíc v této kategorii nejde až tak o body, hlavní je radost ze hry a možnost se krůček po krůčku společně zlepšovat.
A kdo za nás neúnavně celý podzim v zápasech bojoval?
Brankáři: Šimon Koňárek, Miron Dorofejev
Obrana: Anetka Kokošková, Honza Schreier, Mirek Trávníček, Ríša Ryšánek, Marek Hejný
Záloha: Pavlík Seidl, Vilda Ulmann, Kuba Javůrek, Honza Klapka
Útok: Ondra Vlček, Štěpán Urban, Barča Vaňková
Velké díky také patří všem rodičům dětí, kteří obstarávali logistiku na zápasy a dokázali hráče pozitivně povzbudit. Tímto jim
přejeme poklidnější konec kalendářního roku s volnějšími víkendy a těšíme se na další spolupráci v novém roce.
Pavel Dostál & Luboš Balcárek
Výsledky turnajů:
Šumvald 3. 10. 2021
Šu – Litovel B 2:2, Šu – Červenka 1:2, Šu – Horka n. M. 4:8
Litovel 10. 10. 2021
Šu – Horka n. M. 1:7, Šu – Červenka 2:5, Šu – Litovel B 0:4
Horka n. M. 17. 10.
Šu – Litovel B 0:8, Šu – Horka n. M. 0:8, Šu – Červenka 1:5
Červenka 23. 10.
Šu – Litovel B 0:10, Šu – Červenka 4:5, Šu – Horka n. M. 4:10
Střelci: Ondra Vlček 15, Pavel Seidl 2, Vilda Ulmann 1, Štěpán Urban 1
(zpracoval Mgr. Ladislav Vyhnálek)
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