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INFORMACE Z ÚŘADU

Vodovod Šumvald - Břevenec (smlouva o dodávce pitné vody)

Po provedené kolaudaci stavby vodovodu, která je naplánovaná na měsíc říjen, bude do Vašich poštovních
schránek dodán návrh Smlouvy o dodávkách pitné vody včetně dalších informací o termínech a podmínkách
napojení a následného odběru vody.

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 30.9.2021

ZO schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne 30.9.2021.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Lubomír Balcárek, Ing. Martin Solovský; ověřovatele zápisu ve složení: Martin
Čamek, MUDr. Vladimír Nikl a zapisovatele zápisu Mgr. Evu Richterovou.
ZO schvaluje správnost zápisu z 16. jednání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022.
ZO schvaluje Plán inventur na rok 2021 a schvaluje jmenování členů inventarizačních komisí.
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 714/4 o výměře 273 m2 v kat. území Šumvald, uzavřenou mezi Obcí Šumvald
a pí. XXX, dat. narození XXX, bytem XXX, PSČ XXX a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Oznámení o záměru pronájmu majetku - pozemek parc. č. 1980 v kat. území Šumvald.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřený mezi fi. ASEKOL a.s.,
Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO: 27373231, DIČ: CZ27373231 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu
obce jeho podpisem.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8026110/VB/002 Břevenec, pč. 82 - přípojka do 50m,
vNN, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zast. na základě plné moci společností EMONTAS s.r.o., Jiráskova 1273/7A, Olomouc, PSČ 779 00, IČ: 25883551, DIČ:
CZ25883551 a Obcí Šumvald a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Oznámení o záměru obce pronajmout nebytové prostory (kadeřnictví) na domě služeb, Šumvald č. 271.
ZO schvaluje Oznámení o záměru pronájmu bytu č. 2 v Břevenci č.p. 96.
ZO schvaluje záměr Obce Šumvald pachtu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Šumvald a místní části
Břevenec mezi Obcí Šumvald a společností VHS Sitka, s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, IČ: 47150891 na dobu
určitou – 5 let od 1.1.2022 - za roční pachtovné 100.000,- bez DPH.
ZO schvaluje Oznámení o záměru prodeje části pozemku parc. č. 852/8 v kat. území Břevenec.
ZO schvaluje Oznámení o záměru prodeje části pozemku parc. č. 1762/2 v kat. území Šumvald.
ZO schvaluje Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Vodovod Šumvald a Břevenec" (číslo smlouvy
zhotovitele: 1708-055/GD/2019), uzavřený mezi Obcí Šumvald a Společností ARKO – MOBIKO – ŠUMVALD (Správce /
Společník 1 : ARKO TECHNOLOGY, a. s. , Vídeňská 108, 619 00 Brno, IČO: 00219169, DIČ: CZ00219169; Společník 2:
MOBIKO plus, a. s., Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 26788675, DIČ: CZ26788675) a
pověřuje starostu obce jeho podpisem.
ZO revokuje usnesení č. U-102/6/2019 ze dne 19.6.2019.
ZO souhlasí s pořízením změny č. 8 územního plánu obce zkráceným způsobem. Předmětem změny územního plánu obce bude
zařazení pozemků: - parc. č. 980/10 (orná půda), 980/50 (ostatní plocha), 930/6 (orná půda) a 1790/4 (ostatní plocha) všechny v
kat. úz. Šumvald do ploch a objektů obytných, - zbývající část parc. č. 876/13 (ostatní plocha), parc. č. 876/12 (orná půda) a část
parc. č. 876/41 (orná půda) všechny v kat. úz. Šumvald do ploch a objektů potravinářské výroby, - část parc. č. 876/41 (orná
půda) v kat. úz. Šumvald jako sídelní zeleň, - část parc. č. 876/42 (orná půda) v kat. úz. Šumvald jako orná půda velkoplošná.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V říjnu 2021 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Kouřil Jan, č. 196
Libánek Cyril, č. 256
Šenková Marie, č. 19
Bartoňková Jitřenka, č. 228
Máslerová Alenka, č. 324
Heisler Rudolf, č. 159
Mihatschová Věra, č. 347
Seidl Jan, č. 344
Kyselá Ludmila, č. 163

Břevence:

Ptáčková Petra, č. 13

11. 10.
5. 10.
9. 10.
17. 10.
30. 10.
17. 10.
25. 10.
23. 10.
15. 10.

89 roků
86 roků
85 roků
83 roků
83 roků
81 roků
79 roků
78 roků
76 roků

Peroutka František, č. 235
Šenk Karel, č. 388
Hejná Květoslava, č. 99
Buxbaum Pavel, č. 291
Ing. Richter Antonín, č. 174
Vyhnálková Eva, č. 408
Viktorin Jiří, č. 293
Chlebníček Alois, č. 308
Mrázová Jitka, č. 277
Dubový Miloslav, č. 418

2. 10.
17. 10.
2. 10.
4. 10.
14. 10.
15. 10.
3. 10.
21. 10.
31. 10.
21. 10.

75 roků
74 roků
72 roků
66 roků
65 roků
59 roků
58 roků
55 roků
55 roků
53 roků

1. 10. 76 roků

Benda Břetislav, č. 81
Navrátilová Jindřiška, č. 10

6. 10. 69 roků
27. 10. 50 roků

Redakce Šumvaldských novin se připojuje ke všem gratulantům a
přeje do dalších let pevné zdraví a životní pohodu !
Vítání občánků

Jednou z nich zřejmě budou rytíři, kteří budou hýčkat svoje princezny. Jednou z nich zřejmě budou princezny,
které budou hýčkány svými rytíři. Ale dnes jsou to drobné uzlíčky, které hýčká a ochraňuje mámina a tátova
náruč. Jsou to sluníčka zářící dnem i nocí. Jsou to lásky na celý život. Jsou to naši nejmenší, Adámek Šalátek,
Šimonek Doležel, Jindříšek Havlíček, Amálka Kobzová, Patriček Mráz, Lilienka Petřeková a Eliška Kubíčková.

Podzimně laděné vítání občánků jsme připravili na neděli 19. září. Miminka, jejich rodiče, prarodiče a ostatní
hosté si pozorně vyslechli pásmo říkanek, které vybrala a s dětmi školní družiny nacvičila vychovatelka Ing.
Lenka Vlčková. Starosta obce Ing. Josef Šenk si pro všechny přítomné připravil krásná slova a zamyšlení, kdy
zmínil něco, na co často zapomínáme. Naše děti nám na tento svět přináší věčnost. Životy našich dětí jsou pokračováním
našich a našich předků. Pokud bude svět kolem nás rozumný a klidný, nemusí se tento nekonečný řetěz generací nikdy uzavřít…

životů

Nedělní dopoledne svými fotografiemi zdokumentovala paní fotografka Frolichová, děti byly obdarovány drobným keramickým
dárkem z dílny Petry Niklové, fotoalbem s fotografiemi a finančním dárkem, maminky jistě potěšila kytička.
Přejeme dětem slunnou a šťastnou budoucnost, milující a odpovědné rodiče a klidný a rozumný svět vůkol.
(Karla Bartoňková, matrikářka)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou za účast, květinové dary a projevy soustrasti při posledním rozloučení
s panem Josefem Šenkem.
Velké poděkování patří pěveckému sboru.
zarmoucená rodina

KULTURA, AKCE

Výlov Šumvaldského rybníka
Výlov Šumvaldského rybníka proběhne ve dnech 15. – 17.10.2021 vždy od 9:00 hodin. Čeká na
Vás bohatá rybí tombola, občerstvení, rybí speciality a jiné atrakce. Možnost zakoupení živých
ryb. Srdečně zvou pořadatelé.
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INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 30.9.2021
ZO schvaluje individuální dotaci ve výši 2,- Kč na 1 kus akcie (3.304,- Kč) Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje,
a.s., Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501 a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
ZO schvaluje záměr Obce Šumvald uzavřít kupní smlouvu s výhradou zpětné koupě mezi Obcí Šumvald a p. XXX, datum
narození XXX, bytem XXX, PSČ XXX na pozemky parc. č. 766/1 a 767/3 v kat. území Šumvald.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Městysu Moravská Nová Ves, Nám. republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ:
00283363 ve výši 25.000,- Kč na zmírnění následků živelné pohromy, pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy a
současně schvaluje rozpočtové opatření k přesunu výdajů z rezervy.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru obci Lužice, Česká 592/1, PSČ 696 18, IČO: 44164343 ve výši 25.000,- Kč na
zmírnění následků živelné pohromy, pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy a současně schvaluje rozpočtové
opatření k přesunu výdajů z rezervy.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru obci Mikulčice, Mikulčice č. 245, PSČ 696 19, IČ: 00285102 ve výši 25.000,- Kč na
zmírnění následků živelné pohromy, pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy a současně schvaluje rozpočtové
opatření k přesunu výdajů z rezervy.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru obci Hrušky, U zbrojnice 100, PSČ 691 56, IČ: 00283185 ve výši 25.000,- Kč na
zmírnění následků živelné pohromy, pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy a současně schvaluje rozpočtové
opatření k přesunu výdajů z rezervy.
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 2.9.2019, uzavřený mezi Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783
85, IČO: 00299537, DIČ: CZ00299537 a společností ARKO - MOBIKO - ŠUMVALD (Správce / Společník 1: ARKO
TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, 619 00 Brno, IČO: 00219169, DIČ: CZ00219169; Společník 2: MOBIKO plus, a.s.,
Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 26788675, DIČ: CZ26788675) a pověřuje starostu obce
jeho podpisem.

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Výlet do Jiříkova a na Sovinec

Ve čtvrtek 16. září 2021 žáci první a druhé třídy navštívili Pradědovu galerii v Jiříkově.
Hned na začátku potkali samotného uměleckého řezbáře Jiřího Halouzku a poté
obdivovaly jeho dřevěné sochy. Vyzkoušeli také kolotoče, které sochař vyzdobil svými
sochami a lanovku, z které je však déšť brzy vyhnal.
Z Jiříkova se je autobus dopravil k hradu Sovinec. Tam na ně čekala komentovaná
prohlídka, která je velmi zaujala. Poznali historii hradu. Chlapci si vyzkoušeli drátěnou
košili a potěžkali dělovou kouli. Děvčata si oblékla dámské dobové šaty. A na závěr je
čekal pohádkový kvíz.
(Mgr. Zdenka Kallerová)

Dějepisná exkurze Králíky

Ve čtvrtek 16.9. 2021 se žáci 5.- 9. ročníku zúčastnili exkurze do Králík. Cílem naší cesty bylo Vojenské muzeum Králíky a
dělostřelecká tvrz Hůrka.
Vojenské muzeum Králíky potěšilo všechny milovníky vojenství, zbraní a těžké techniky. K
dispozici jsou stálé expozice se zbraněmi a těžkou technikou – nejrůznější tanky, samohybná děla,
obrněné transportéry, bojová vozidla pěchoty, polní a protiletadlová děla, protiletadlové rakety,
minomety, nákladní automobily, nosiče raket, logistická a ženijní technika, munice a zbraně.
Ojedinělá je obsáhlá expozice věnovaná osobnosti armádního generála Ludvíka Krejčího.
Potom jsme se přesunuli do nedaleké dělostřelecké tvrze Hůrka. Dělostřelecká tvrz Hůrka je
jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí v České republice budovaných v rámci
československého opevnění proti Německu. Tvoří ji 5 bojových objektů v nejvyšší odolnosti a
1,75 km podzemních chodeb a sálů. Hůrka je největší objekt čs. opevnění zpřístupněný veřejnosti.
Unikátní jsou stopy německých zkoušek z doby okupace – protibetonové střely, výbušný plyn...
Dodnes se dochovala pancéřová posuvná vrata ve vchodovém srubu, funkční je šikmý výtah –
svážnice, úzkorozchodná podzemní železnice. Na prohlídkových trasách se nachází mnoho
exponátů, které jsou průběžně doplňovány – ukázky výbavy opevnění, munice, stálá expozice „S
padákem nad hlavou...“.
Celí vymrzlí z podzemí už jsme se těšili na občerstvovací zastávku v Šumperku a pak už jsme ujížděli směr Šumvald. Exkurzi
hodnotíme jako přínosnou a všechny nabyté informace děti zúročí v hodinách vlastivědy i dějepisu.
(Mgr. Petra Šenková)
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Evropský školní sportovní den

V pátek 24. září celá naše škola oblékla teplákové soupravy a přesunula se na fotbalové hřiště. Za zvuků slavnostní hudby nastoupily
jednotlivé třídy s vlajkami vybraných evropských zemí k zápolení v netradičních disciplínách. U stanoviště Itálie jste tak mohli vidět
koulení pneumatik do doků formule1, u Švédska florbalový slalom mistrů světa, u Slovenska skok „kamzíků“ přes kameny, aj…
Děti sportovaly s chutí, tryskala z nich
radost z pohybu a soutěžení.
Evropský školní sportovní den patří do
fyzické aktivity projektu BE ACTIVE a
má vylepšit profil tělesné výchovy a
sportu ve školách, podpořit zdraví,
prostřednictvím fyzické aktivity vytvořit
mládeži zábavu a prožitky, posílit sociální
začlenění a rozvíjet sociální kompetence
mezi žáky.
A nejkrásnější na tom je, že ve stejný
okamžik se takto hýbalo obrovské
množství školáků po celé republice. Kéž
chuť hýbat se v dětech zvítězí nad leností!
(Mgr. Vladimíra Piková)

Sběr papíru
Základní škola Šumvald pořádá od 11. do 15. října 2021 sběr papíru. Papír je možné
odevzdat do přistaveného vozíku na školním dvoře denně od 7:00 do 16:00 hodin. Přinést
lze: letáky, časopisy, noviny, knížky, katalogy. Lepenku (kartony, krabičky) je potřeba
uložit samostatně do modrého kontejneru.

NĚCO Z HISTORIE ...

Tragické události z kroniky a ústního podání Jana Kouřila, starousedlíků a z vyprávění Josefa Seidla

Dům č. 92
Bedřich Hönigschmied (*1916 †1974) zemřel na zájezdu v
Levoči na Slovensku. Zeť Rostislav Dostál měl tragickou autonehodu v Troubelicích v roce 1986.
Dům č. 94
R. 1915 vyhořela stodola jejíž majitelem byl Jan Maitner.
Dům č. 97
Dne 28.10. 1943 zabrala statek D.A.G. (Německá osidlovací
společnost v Šumperku) a uvalila nucenou správu pod
dohledem drába Seuchtera do 6.5.1945
Dům č. 98
Opět zabráno 17.2.1943 D.A.G., od 27.10.1943 obsadil statek
Tyrolák Wiedmeiner (se šesti dětmi) a to až do 6.5.1945
Dům č. 99
I tato usedlost byla zabrána a to od 27.8.1943 do 6.5.1945
Dům č. 100
Vladimír Brachtl (*1920) zemřel v Osvětimi †15.3.1942
Dům č. 101
Vyhořela stodola roku 1915 – oheň založen členem hasičského
sboru.
Dům č. 103
Bohumil Filip (*1909) – učitel, tragicky zemřel 5.6.1945 spadl
do vyhašeného vápna.
Dům č. 104
František Černý (*1896) zemřel při svozu dřeva †24.6.1918 v
Bedřichově.
Jaroslav Černý (*1900) – sebevražda – zastřelil se kvůli nemoci
†25.10.1924
Zdeněk Lachnit (*1924) z koncentračního tábora byl převezen
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domů, kde zemřel †30.6.1945
Statek byl také zabrán od 17.2.1943, majitelé byli vyhnáni a
statek obydloval Tyrolák, a to až do 6.5.1945
Dům č. 105
Za okupace v nájmu Berthold Wolf (*1875) vdovec s dcerou
Josefou, židovského vyznání z Mor. Libiny, dne 26.2.1943 byli
odvedeni na nádraží do Uničova a odtud odvezeni neznámo
kam, nikdo nevypátral, kde tito lidé zahynuli.
Dům č. 106
Jaroslav Konečný (*1922) zemřel †13.2.1945 jako politický
vězeň při angloamerickém náletu v Drážďanské věznici
„Matyldě“
Tento statek byl také zabrán spolu čp.152
Dům č. 107
Roku 1885 v neděli dopoledne po žních, vznikl požár v
naplněné stodole obilím, což zapříčinilo zadlužení a odprodej
části polí.
Dům č. 111
Viktor Maitner (*1887), roku 1890 se utopil v Oskavě.
Roku 1914 vyhořela stodola a celé chlévy.
Dům č. 114
Kallerová Marie (*1909), v roce 1975 zemřela při autonehodě u
Vyškova při srážce s italským řidičem nákladního auta.
Dům č. 150
Terezie Černá (*1831) a roku 1899 uhořela ve stodole
Dům č. 159
Dne 10.7.1892 požár domku od doutnáku z hmoždíře, který
spadl na suché smetiště doškami krytého domku, střílelo se na
oslavu 20.letého trvání spolku „Vojenských vysloužilců“.
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Dům č.165
František Šenk (*1897), smrtelně opařen v cukrovaru roku 1923
v Uničově.
Dům č. 171
František Ruprecht (*1910) zemřel při tragické nehodě na
motocyklu jako spolujezdec v Dlouhé Loučce roku 1975.
Lubomír Ruprecht a Vladimír Kn. – švagři tragicky zahynuli
roku 1966 v uhelném dole v Ostravě.
Dům č. 175
1.3.1941. o 4. hodině ranní se zřítila chalupa, pokrytá slámou,
praskotem probuzení obyvatelé zavčas z domu utekli.

Dům č. 219
Roku 1933 udeřil blesk do stavení, který zničil domek i chlévy.
Na nátlak německé manželky se přihlásil při sčítání lidu Josef
Viktorin za Němce, musel proto do německé armády, po roce
1945 byl jeho majetek zkonfiskován, zemřel 1984 v Jindřichově
u Šumperka.
Dům č. 261
Rudolf Poštulka (*1930), v roce 1954 v Nové Dědině měl
tragickou nehodu na motocyklu.
Toto je poslední výčet tragických událostí, které jsou zachyceny
v kronice pana Jana Kouřila.

SPORT
Klub stolního tenisu ST Šumvald - Břevenec
srdečně zve příznivce stolního tenisu všech věkových kategorií na
PRAVIDELNÉ TRÉNINKY
které budou probíhat každou středu od 6.10.2021 do 23.3.2022 v tělocvičně ZŠ Šumvald
v těchto časech: žáci od 16:00 do 17:00 hodin; dospělí od 17:00 do 18:30 hodin.
Ve dnech 22.12.2021 a 29.12.2021 tréninky nebudou!!!

Proběhl nábor malých fotbalistů Šumvald
V sobotu 28.8.2021 proběhl v areálu SK Šumvald nábor malých fotbalových nadějí, kterého se zúčastnili jak patroni náboru, tak i
fotbalisté našeho "A" týmu. Pro děti byla připravena různá pohybová cvičení, míčové hry, atrakce a soutěže. Mladí fotbalisté SK
Šumvald, kteří již mají fotbalové zkušenosti,
předvedli rodičům pod vedením svého trenéra
ukázkový trénink. Myslím, že akce splnila svůj
účel, děti se pobavily a věřím, že si všechny
atrakce i hry dostatečně užily. Sportovního
odpoledne se zúčastnilo přes 20 dětí, což je velmi
dobré.
Klub si pro děti připravil mnoho zajímavostí a
zábavy.
Malé info pro děti nebo rodiče, kteří se náboru
nemohli zúčastnit, ale i pro ty, kteří by rádi, aby
jejich ratolesti hrály fotbal:
Tréninky malých dětí probíhají vždy v pondělí a
ve čtvrtek od 17:00 hodin na hřišti SK Šumvald.
Kontaktní osoby:
trenér: Krestýn Vojtěch, tel: 704 951 798; Kolda
Michal, tel: 606 703 159
předseda klubu: Pavel Dostál, tel: 720 535 620

Kopaná SK Šumvald

M u ž i:
Bilance pěti říjnových zápasů je mírně negativní – 1 výhra, 2 prohry, 2 remízy (z toho 1 výhra a 1 prohra na penalty). Sestava se
stabilizuje a je schopna produkovat dobré výkony. Sráží nás fatální chyby především v závěrech utkání. Týmu citelně chybí
dlouhodobě zraněné opory Jirka Kratochvíl a Jarda Vozatár.
Statistika: 10 zápasů, 9. místo, 13 bodů, skóre 17:25.
• Běžela teprve 2´zápasu s Bohuňovicemi a opět penalta!!! Bravurně ji zneškodnil Mara Havlíček, a to nás probudilo. Na dobré
kombinace hostů jsme odpovídali nebezpečnými brejky. V 27´máme možnost pokutového kopu my a Martin Geier proměňuje. Jen
škoda, že jsme nevyužili další šance k pojistce na 2:0. Ve druhé půli, díky naší opatrné a nepřesné hře, se hosté dostali do dobrých
příležitostí. Skvěle podržel Mara Havlíček nebo hosté zbrkle šanci zahodili. Závěrečné drama nepřipustil Jan Mako. Lehce tečovanou
střelou z dálky v 81´překvapil brankáře hostů a bylo rozhodnuto. Důležité 3 body a čisté konto dávají klid do dalších zápasů.
• Do branky se v Přáslavicích poprvé postavil Franta Mihailescu, který odchytal poslední mistrovské utkání před třemi lety v
dorostu. A byl to křest ohněm. Hned v 1´zneškodnil samostatný nájezd. Domácí nastavili obrovské tempo a na naši branku se valil
jeden útok za druhým.
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I přes obětavost obrany a výborné zákroky brankáře byl poločasový stav 4:0. Naše sporadické pokusy o útok končili na hranici
velkého vápna. Ve druhé půli to byl z naší strany jiný výkon. Již nebylo co ztratit a v obraně domácích jsme nacházeli okénka.
Bohužel ze 4-5 vyložených šancí (V. Petřík, Z. Šenk, M. Novotný, M. Geier) proměnil jedinou Jan Mako. Když se zdálo, že uhrajeme
sympatický poločasový výsledek 1:1, domácí využili naší otevřené hry a dvěma brankami do šatny stanovili kruté skóre 7:1.
• Utkání se Střelicemi mělo vysoké tempo i kvalitu. Postupně jsme přebrali iniciativu, kterou zužitkoval první brankou sezóny
Martin Klein. V 14´jeho skákavá střela z hranice vápna zaskočila obranu i jinak vynikajícího brankáře hostů. Do druhé půle vstoupili
střeličtí s velkým nasazením. Výsledkem byly 4 žluté karty. Zlom nastal v 50´, kdy za stažení pronikajícího Maka píská sudí penaltu.
Tu proměňuje Martin Geier. Bohužel neproměňujeme několik dalších velkých příležitostí a přichází dramatický závěr. Hosté dávají v
84´kontaktní branku. Dvě minuty před koncem vylučuje rozhodčí našeho Michala Heralta za stažení pronikajícího hráče. Trestný kop
hosté využijí. Tak jako v celém zápase i v penaltách tým podržel Mara Havlíček a důležité dva body jsou doma.
• V Pňovicích se 1. poločas odehrával především mezi šestnáctkami. Hra byla rozháraná, nepřesná. Až v závěru první půle se nám
podařilo několik kombinací. Do druhé půle jsme vstoupili s větší aktivitou a na domácí se valil jeden útok za druhým. Zužitkoval ji J.
Mako, když v 60´hlavou po rohovém kopu otevřel skóre zápasu. Další velké šance zůstaly nevyužity a přišel „náš tradiční“
dramatický závěr. Po fatální chybě v obraně domácí v 75´srovnávají na 1:1. Do hry navíc vstupuje nejistý rozhodčí. Když je faulován
v samostatném úniku na(za) hranicí velkého vápna K. Mako, obránci uděluje pouze ŽK a není to penalta. V penaltové loterii chytá
Mara Havlíček pokus pňovických. Po křiku domácích fanoušků však nechá rozhodčí pokutový kop pro předčasné vyběhnutí
opakovat. Pňovické hody jsou bohatší o dva body. My si od nejslabšího soupeře odvážíme pouze jeden.
• V Hlubočkách jsme odehráli sympatický první poločas. Oboustranně pohledná kombinační hra přinesla výsledek 3:2. Po
inkasované čtvrté brance domácí, posíleni o několik hráčů A týmu, dominovali.
5. 9. Šumvald- Bohuňovice B
2:0
(M. Geier, J. Mako)
11. 9. Přáslavice - Šumvald
7:1
(J. Mako)
19. 9. Šumvald- Střelice
2 : 2 (p 4:2)
(M. Klein, M. Geier)
25. 9. Pňovice - Šumvald
1 : 1 (p 5:3)
(J. Mako)
28. 9. Hlubočky B - Šumvald
8:2
(Z. Šenk, K. Mako)
S t a r š í ž á c i:
Tým vede zkušená trenérská dvojice Pavel Petřík a Pavel Urbášek. Kvalitní a náročné tréninky přinášejí své ovoce. Ve čtyřech
zápasech jsme 3x vyhráli a pouze 1x prohráli (Troubelice). Před odvetami jsme na krásném 2. místě, 9 bodů, skóre 19:8.
Kádr tvoří: J. Halata, D. Hofman, A. Kolář, L. Urbášek, A. Javůrek, S. Axman, Š. Jílek, V. Kasal, A. Kolda, J. Richter, K. Nikl, D.
Fiala, A. Libánková, O. Vlček, P. Seidl.
12. 9. Paseka - Šumvald
2 : 4 (S. Axman 2, A. Javůrek, Š. Jílek)
19. 9. Šumvald- Troubelice
0:3
26. 9. Šumvald- Šternberk
4 : 2 (V. Kasal 2, S. Axman 2)
28. 9. Dl. Loučka - Šumvald 1 : 11 (V. Kasal 4, A. Kolář 3, S. Axman 3, Š. Jílek)
B e n j a m í n c i s t a r š í:
Tým vedou velezkušení trenéři Lubomír Balcárek a Pavel Dostál, kteří převzali kormidlo po Michalu Koldovi. V kádru došlo k
jediné změně, do Uničova odešla ukázat svoje kvality Alenka Šalamounová.
Tým tvoří: Šimon Koňárek, Miron Onofrejev, Aneta Kokošková, Barbora Vaňková, Jan Schreier, Adam Ošťádal, Pavel Seidl, Ondřej
Vlček, Jakub Javůrek, Miroslav Trávníček, Vilém Ulmann, Štěpán Urban, Jan Klapka, Richard Ryšánek.
Turnajově se utkáváme s týmy SK Uničov, FK Šternberk a Sokol Újezd u Un.
Především městské týmy mají vysokou kvalitu a jsou zatím nad naše síly. Správně nastolenou cestu maximálního nasazení,
bojovnosti a vzájemného hecování jsme předvedli s Uničovem 19. 9. V utkání jsme vedli již 5:1 a nakonec dramaticky podlehli 6:7!!!
V ukončené první části jsme skončili na 3. místě. Střelecky tým drží kanonýr Ondra Vlček – 32 branek!!!
Soupeři do druhé části: Červenka, Horka n. M., Litovel B
Celý tým i rodiče je potřeba pochválit za přístup k tréninkům a zápasům.
Naše heslo zní: „v týdnu potrénujeme a příště vyhrajeme“
5. 9. ve Šternberku:
Výsledky: Šu – Šternberk 0:10, Šu – Újezd u Un. 9:3, Šu – Uničov 2:10
12. 9. v Újezdu u Un.:
Výsledky: Šu – Šternberk 2:14, Šu – Újezd u Un. 7:4, Šu – Uničov 0:9
19. 9. v Uničově:
Výsledky: Šu – Šternberk 2:9, Šu – Uničov 6:7, Šu – Újezd u Un. 2:2
26. 9. v Šumvaldě:
Výsledky: Šu – Šternberk 1:12, Šu – Újezd u Un. 6:5, Šu – Uničov 2:11
Střelci: O. Vlček 32!!!, P. Seidl 5, B. Vaňková 1, V. Ulmann 1
Pořadí po 1. části: 1. FK Šternberk A, 2. SK Uničov, 3. SK Šumvald, 4. Sokol Újezd u Un.

(zapsal Mgr. Ladislav Vyhnálek)
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