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Váţení spoluobčané,
Dostává se Vám do rukou další vydání obecního zpravodaje. Vydáváním tiskoviny mapující ţivot v Supíkovicích
nabízíme občanům moţnost seznámení se s děním ve vesnici. Je pro mě příjemné vás seznamovat s činnostmi, které
zajišťují zvyšování komfortu ţivota v obci. V jarním výtisku jsem informoval o chystaných projektech, nyní je na
pořadu konstatovat, ţe některé práce jsou hotové a na některých se intenzivně pracuje. Podařilo se nám po
dlouhých letech slibování a odkládání modernizovat jeden z posledních úseků místní komunikace. Jedná se o
nespodnější úsek Supíkovic z kolonek po hranici s Velkými Kuněticemi. Opravu úseku o délce zhruba 300 m obec
hradila z vlastního rozpočtu. V roce 2016 zastupitelé schválili opravu i finanční prostředky na akci. Po realizaci
vznikla nejen kvalitní přístupová komunikace k nemovitostem, ale díky poloze a nízké frekvenci motorové dopravy
máme najednou v Supíkovicích zajímavou lokalitu pro kolečkové bruslení nebo výuku jízdy na kole. Pro kolonky, kde
dochází ke generační výměně a největší koncentraci dětí v obci jistě vyuţitelná lokalita.
Další z řady činností je oprava opěrné zdi pod školkou. Tuto akci se obec rozhodla řešit svépomoci pracovníky obce a
odborné osoby zodpovědné za konečný výsledek díla. Zeď zdaleka nebyla v havarijním stavu nebo ve stavu kdy by
ohroţovala kolem jdoucí, ale tvar a konstrukce původní zdi volali po přestavbě a estetické modernizaci stavby.
Jiţ nyní je patrné, ţe vzniká dílo, které bude dlouhá léta slouţit, kdyţ ne k zajištění bezpečnosti tak k navození
příjemného pocitu z řemeslně dobře zvládnutého díla. V době betonu, nebo ztraceného bednění je kamenná zeď
tohoto typu unikát. Ve finální podobě bude do vzniklého prostoru mezi chodník a zeď instalována lavička po oddych.
Schody umoţňující vstup do MŠ budou zachovány. Za zmínku stojí i pouţitý materiál. V roce 2016 správa silnic
opravovala opěrnou zeď podél krajské silnice II/455 původní zeď měla podle projektu skončit uloţená na skládce.
Po dohodě byl vytěţený materiál uloţen v areálu Pompe. Zde průběţně pracovníci obce stavební kámen čistili a
ukládali pro potřeby obce. Nyní se tedy mramorové bloky navracení k svému původnímu účelu zpevňovat a
zajišťovat stabilitu svahu. Závěrem k této akci chci poděkovat všem pracovníkům obce, kteří svým zodpovědným
přístupem přispívají k realizaci této stavby. Moţná tento trend připraví obec na období, kdy evropské dotace
ustupují a pro rozvoj území bude zastupitelstvo hledat prostředky pouze v rozpočtu obce případně v národních
dotačních titulech s vyuţitím místního pracovního potenciálu. Zde musím zmínit zajímavou zkušenost z obce Potštejn
v Orlických horách, kde jsem narazil na skupinu seniorů provádějící činnosti spojené s údrţbou obce. Firma
Dědostav měla vlastní IČ a drobné práce v obci nebo na zřícenině místního hradu vykonávali klasicky na základě
objednávky od vedení obce.
Zajímavé řešení a v případě omezení dotací na údrţbu zeleně, které se podle informací z ÚP blíţí.
V současné době se však Supíkovicím daří ţádat a čerpat nabízené prostředky. Krajská podpora v objemu 50%
výdajů směřuje na probíhající práce na budově obecního úřadu konkrétně na výměně střešní krytiny. V minulém
zpravodaji jsem informoval o ţádosti podané SZIF. Dnes mohu říci, ţe obec uspěla a v nejbliţší době budou
zahájeny činnosti k realizaci záměru, tak aby první bruslaři na Vajontě mohly vyuţít altánu a lavic před i po
sportovním výkonu.
Závěrem mi dovolte abych Vám popřál v závěru prázdnin pevné zdraví a hodně spokojenosti.
Roman Bican

ZASTUPITELSTVO OBCE:
V tomto bodě budu stručný, neboť veškeré výstupy vzešlé z jednání zastupitelstva obce jsou v podobě usnesení
dostupné na webových stránkách obce. Koncem července proběhlo jiţ šesté zasedání a další termín jednání bude na
přelomu září a října.
Zde bych chtěl vyzvat občany k většímu zapojení do účasti na jednání a svými příspěvky a podněty seznámit vedení
obce s problémy, které tíţí obyvatele obce. Jedním z takových upozornění můţe být i zmínka o nefunkčním
protipovodňovém opatření. Na základě upozornění jsme zahájili práce k zajištění ochrany nemovitostí pod zmíněným
propustkem. Jedná se o opatření na polní cestě od kříţku do vesnice k obchodu Hečková. Nyní jsme učinili
provizorní opatření a v příštím roce budeme odvod dešťové vody řešit komplexně s trvalým efektem.
Nejvýznamnější rozhodnutí zastupitelé přijali na pátém zasedání, kdy odsouhlasili ukončení činnosti místní knihovny
k datu 31.12.2017. Dlouhodobě knihovna nevykazuje ţádnou činnost a pro patronátní knihovnu Jeseník je
problematické odůvodňovat smysluplnost čerpání dotačních prostředků na provoz knihovny kde není evidováno
ţádné půjčování. Diskuze proběhla za přítomnosti ředitele ZŠ. Ten zmínil, ţe ve škole provozují jiţ tři roky školní
knihovnu zaměřenou na děti a mládeţ. Zde je pohyb knih výrazně vyšší a proto zastupitelé diskutovali i tu moţnost,
ţe se nefunkční instituce uzavře a posílí se provoz fungující půjčovny knih.
Dalším bodem, kterým se zastupitelé zabývali je zahájení jednání umoţňující transformaci pobočky České pošty
v Supíkovicích na pobočku Pošta Partner. Jde o změnu provozovatele pobočky, po případné transformaci by provoz
zajišťovala obec Supíkovice. Celý proces je v počátku a zastupitelé budou ještě několikrát toto téma na jednání
diskutovat.

ODPADY:
V této rubrice pravidelně informuji o problematice odpadů a jejich likvidace v obci.
Obec má povinnost organizovat svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu dvakrát do roka. Tento reţim obec
dodrţuje organizováním svozu v květnu a následně v listopadu. Při těchto akcích je občanům obce umoţněno
bezplatně odloţit odpad vzniklý obměnou vybavení bytu domů nebo zahrad. Díky těmto svozům výrazně ubylo v okolí
Supíkovic černých skládek.
V dávné minulosti byl problém se vznikem krátkodobých černých skládek před jednotlivými svozy. Po vydatné osvětě
se podařilo zajistit, ţe svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se do jisté míry stal „společenskou událostí“
kdy se sejdou lidé v jeden okamţik na jednom místě a při čekání na vyprázdnění svých vozíků prohodí pár slov se
sousedem, kterého pro pracovní vytíţení skoro nevidí. Ukázněnost a dodrţování pravidel oceňovala i svozová firma,
která akci zajišťuje. Firma Marius Pedersen má nastavený systém časových intervalů na jednotlivých stanovištích.
Po opuštění místa sběru je stanoviště čisté a odpoledne není poznat, ţe v obci akce proběhla. Tento systém je
výhodný i pro obec z hlediska udrţení pořádku. Proč toto zmiňuji? Existuje moţnost jiného systému, který není tolik
náročný na dodrţování časů svozu a dopravy odpadu na místo určení. Jedná se o přistavení kontejnerů na určená
místa a ty tam následně ponechat 24 hodin obyvatelům k dispozici pro odloţení odpadu.
Tento systém byl realizován například v Jeseníku na sídlištích. Nevím, zda někdo z Vás viděl co se u těchto
sběrných míst děje za soumraku, ale zkušenost se sběrači kovu a sběrači všeho moţného mě vede k přesvědčení, ţe
v obci Supíkovice nikdy nebude dána příleţitost jedincům, kteří přehrabují odpadky, aby mohly nekontrolovaně
manipulovat s odpadem, který je de facto po odloţení do nádoby majetkem obce.
Celý tento článek směřuji k tomuto závěru. Obyvatelé mají dvě moţnosti jak se odpadu zbavit. Jediné co od Vás
poţaduji je spolupráce a disciplína při odkládání v okamţiku stanoveném na vývěskách. Předejdeme tím
nepříjemnostem, jaké proběhly po dlouhé době na stanovišti při letošním jarním svozu.
První moţnost je zajistit si dostatečnou kapacitu svozové techniky pokud se Vám za půl roku odpadu nahromadilo
více a tento odvést zdarma do přistavených kontejnerů.
Druhá moţnost, díky obecní technice nadstandardní, nechat si mimo termín svozu přistavit kontejner o objemu 20
m3 k nemovitosti a tento naplnit nepotřebným harampádím. Následně obec odveze odpad na skládku a dané mnoţství
následně občanovi vyfakturuje. Druhá varianta jiţ funguje a musím říci, ţe k oboustranné spokojenosti.
Poslední shrnutí v tomto článku, prosím všechny, kteří vyuţíváte svozu odpadů v termínech jaro a podzim dodrţujte
časové intervaly a neukládejte odpad dříve na místa svozu.
Předejdete tím „krmení“ nepřizpůsobivých individuí mědí a ţelezem.
Předem děkuji za spolupráci
Roman Bican

ODPADY:
Druhý článek týkající se odpadů je debata o udrţování pořádku na místech, kde jsou umístěny kontejnery na
separovaný odpad. Problém v kolonkách a na zastávce ČMPK je částečně způsoben projíţdějícími osobami, které
odpad odloţí v naší obci, nicméně hlavní část viny padá na neukázněné místní. Velice patrné to je na sběrném místě
za Národním domem. Provedly jsme úpravu vhozového otvoru u jednoho kontejneru na plast (za co jsme byli
pokáráni TSJeseník-to se jiţ vyřešilo) ale stav okolí je dosti tristní.
Při rozboru odpadu je evidentní, ţe odpad pochází od mladých rodin. Poněkud zaráţející kdyţ všechny statistiky
uvádí, ţe právě mladá generace je v třídění zodpovědnější.
Pro zvýšení komfortu třídění bude na zářijovém jednání zastupitelstva obce diskutována moţnost zakoupení dalších
kontejnerů na plastový odpad tak abychom předešly vzniku nepořádku kolem těchto nádob. Pro ilustaci uvádím, ţe
pořizovací hodnota nádoby s velkým vhozovým otvorem (nádoby v Jeseníku) je na základě poptávky stanovena na
necelých 14 000,- Kč bez DPH. Doufám, ţe toto opatření zastupitelé schválí a následně prospěje pořádku v okolí
hnízd na sběr separovaného odpadu. V případě místa za Národním domem doufám v nápravu a navrácení prostoru do
stavu kdy se nebudeme bát děti pustit na dětské hřiště z obavy, ţe si budou hrát s odpadky.
Omlouvám se za dva příspěvky, které vyznívají poněkud pesimisticky, ale problematika odpadů je jedna
z nejpalčivějších oblastí dotýkajících se komfortu bydlení v Supíkovicích.

Velkoobjemový svoz v roce 2017
Sobota 27. května a sobota 4. Listopadu
HASIČI:
V minulém vydání zpravodaje jsme informovali o zahájení prací na nové hasičské zbrojnici pro místní
SDH. Nyní tedy mohu říci je hotovo. Proběhla kolaudace objektu a předání stavby. V současné chvíli se
řeší s dodavatelskou firmou drobné opravy vzniklé po předání díla.
Prostor vzniklý modernizací staré stodoly bude v budoucnu jistě důstojným zázemím pro členy SDH, kteří se
angaţují v ochraně majetku obce i místních obyvatel a to v rámci dobrovolnosti.
Přeji tedy místním hasičům, aby se v nové zbrojnici rychle zabydleli a při pořádání výborových schůzích řešili co
nejvíce kulturních a společenských akcí a pokud moţno co nejméně situací, které jsou spojeny s likvidací
mimořádných situací.
Roman Bican

SRPDŠ:
Sdruţení zve v pátek všechny děti a rodiče na tradiční akci uzavírající dvouměsíční období
prázdnin

25.8.2017 „Pohádkový les v Supíkovicích“.
Od 18:00 hodin se vychází od dílen Waltrovka s cílem na Vajontu.
V letošním ročníku se můţete těšit na devět stanovišť a tradičně bohaté občerstvení.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Dnešní příspěvek se netýká jen základní školy, ale i mateřské školy. V tomto zařízení se v období
prázdnin provedla generální rekonstrukce umývárny a WC pro děti. Součástí opravy byla výměna
vodovodního a odpadního rozvodu a instalace nových obkladů a dlaţby. Dispozičně došlo k drobné
úpravě sprchového koutu pro zlepšení přístupu do něj.
V Základní škole o prázdninách velké úpravy neproběhly. Pouze došlo k vymalování prostoru školní
kuchyně. Jedná se o prostory s vyhrazeným zacházením s potravinami, tudíţ bylo na líčení
pouţito vápno zajišťující jistou dezinfekci povrchu.
Pro tyto práce byli opět vyuţiti pracovníci obce. Dlouhodobě se nám daří díky kvalitní skladbě
pracovníků řešit i takovéto práce vlastními silami a tím dosahovat úspor při provádění
udrţovacích pracích.
Poslední zmínka se týká projektu na modernizaci sportoviště v areálu školy. Letitá snaha vedení
školy a obce o modernizaci hřiště za I. stupněm ZŠ dostává konkrétní obrysy v podobě podané
ţádosti o podporu financování nového multifunkčního hřiště. Dotační titul vyhlásilo ministerstvo
pro místní rozvoj (MMR) a prioritně budou podpořeny akce na obnovu školních hřišť slouţících
pro výuku tělesné výchovy.
Tato výzva je v harmonogramu MMR specifikovaná jako výzva mimořádná s intervalem
umoţňujícím podávání ţádosti pouhé tři měsíce.
Díky skvělé spolupráci obce, ZŠ a externí zpracovatelské firmy byla zpracovaná ţádost a ta byla
předloţena k posouzení dne 17.8.2017 právě na zmíněné ministerstvo.

VÍTE ŽE:
Městský úřad Jeseník a policie ČR vytipovala v okrese Jeseník místa pro měření rychlosti
silničních vozidel za pomoci automatického zařízení.
O co se jedná? Vozidlo Policie ČR stojí na místech uvedených v tabulce a automatickým radarem,
obdoba stacionárního radaru, monitoruje provoz a rychlost jednotlivých projíţdějících vozidel.
Zjištěné prohřešky Policie neřeší na místě samém, nýbrţ předá seznam rychlých vozidel na odbor
městského úřadu v Jeseníku, který následně obešle provozovatele vozidla s výzvou o úhradu
částky stanovené v závislosti na výši přestupku spáchaného překročením rychlosti.
V případě ignorování výzvy bude po stanovené době s majitelem vozidla zahájeno správní řízení.
Toto opatření je zaměřeno na zklidnění dopravy v nebezpečných úsecích.
Výhodou tohoto typu kontroly dodrţování pravidel silničního provozu je fakt, ţe při zaplacení
poplatku za přestupek se řidiči nepřidělují trestné body do centrální evidence. Nevýhodou je
překvapení, které můţe řidiče čekat v poštovní schránce i několik dnů po průjezdu vytipovaným
úsekem právě v okamţiku kdy příslušníci policie ČR provádí automatické měření rychlosti.
Závěr je tedy následující. Prostudujte si pozorně vytipované lokality v okrese Jeseník a při
průjezdu těmito dodrţujte předepsanou rychlost, neboť nevíte, jestli zrovna nejste monitorován
automatickým radarem.
Seznam vybraných míst pro měření rychlosti sil. vozidel PČR v režimu automatického prostředku bez obsluhy v okrese Jeseník
Obec
Bílý Potok
Javorník

Popis místa
Silnice č. I/60 - obec Bílý Potok, u domu č.p. 136, GPS N 50°24.76833', E 16°59.65808'
Silnice č. II/457 - město Javorník, ulice Nádražní, u budovy České pošty, GPS N 50°23.58762', E 17°0.52092'

Bergov

Silnice č. I/60 - obec Vlčice, místní část Bergov u č.p. 21, N 50°20.29413', E 17°3.08908'
Silnice č. I/60 - obec Vápenná, U restaurace U Kameníka, N 50°17.32220', E 17°5.77762'

Vápenná

Silnice č. I/60 - obec Vápenná, U bývalého výrobního areálu Omya, GPS N 50°17.21280', E 17°5.77842'
Silnice č. I/60 - obec Vápenná, U základní školy, GPS N 50°16.99648', E 17°5.84152' nebo N 50°16.98970', E
17°5.85712'
Silnice č. I/60 - obec Vápenná, U stodoly, GPS N 50°16.24823', E 17°6.13715'
Silnice č. I/60 - obec Vápenná, U bývalého obchodu Okal u Panáka, GPS N 50°15.81735', E 17°6.27177'

Bělá pod
Pradědem

Silnice č. II/450 - část Bělá - u č.p. 25, N 50°7.92213', E 17°12.88735'
Silnice č. I/44 - část Domašov - u Obecního úřadu, GPS N 50°10.82785', E 17°11.94543'
Silnice č. I/44 - část Adolfovice – u kostela, GPS N 50°11.47230', E 17°11.69470'

Ramzová
Lipová - Lázně
Bernartice
Vidnava

Zlaté Hory

Silnice č. II/369 - Obec Ramzová, GPS N 50°12.03520', E 17°4.09853'
Silnice č. II/369 - obec Lipová – Lázně – u učiliště, GPS N 50°13.61292', E 17°7.94257'
Silnice č. II/369 - obec Lipová – Lázně – u Obecního úřadu, GPS N 50°13.67278', E 17°8.47943'
Silnice č. II/457 - obec Bernartice – u Základní školy, GPS N 50°23.37262', E 17°4.69575'
Silnice č. II/457 - obec Vidnava, GPS N 50°22.40840', E 17°11.03030', nebo náměstí GPS N N 50°22.35728', E
17°11.14488''
Silnice č. II/453 - katastr města Zlaté Hory – Na Modré, GPS N 50°13.01195', E 17°24.25775'
Silnice č. II/453 - město Zlaté Hory, ulice Krnovská, u domu č.p. 203, GPS N 50°15.41777', E 17°23.98963'
Silnice č. II/453 - město Zlaté Hory, ulice Polská, u domu č.p. 610, GPS N 50°16.01730', E 17°23.70550'

Rejvíz
Ondřejovice
Mikulovice

Silnice č. II/453 - obec Rejvíz, u domu č.p. 17, GPS N 50°13.77585', E 17°18.23130'
Silnice č. II/457 - obec Ondřejovice, u Okálu GPS N 50°15.81258', E 17°21.24323'
Silnice č. II/457 - obec Mikulovice, u autodopravy Látal, GPS N 50°17.96997', E 17°19.86880'
Silnice č. I/44 - obec Mikulovice, část Široký Brod, u domu č.p. 392, GPS N 50°17.18333', E 17°17.55233'
Silnice č. I/44 - obec Písečná - U palírny, GPS N 50°16.08142', E 17°14.66375'

Písečná

Silnice č. I/44 - obec Písečná – U paneláků, GPS N 50°16.34455', E 17°14.96985' a nebo U mlýna, GPS N
50°16.25443', E 17°14.86588', N 50°16.22573', E 17°14.82952'
Silnice II/455 - obec Písečná, U Hasičské zbrojnice, GPS N 50°16.46147', E 17°15.33275', U domu č.p. 165, GPS N
50°16.50203', E 17°15.38183', u JZD, GPS N 50°16.57257', E 17°15.42013'
Silnice č. I/44 - obec Česká Ves – U Králíka, GPS N 50°15.93243', E 17°14.52228'

Česká Ves

Silnice č. I/44 - obec Česká Ves – U Řetězárny, GPS N 50°15.43763', E 17°13.63313'
Silnice č. I/44 - obec Česká Ves – U domu č.p. 349, GPS N 50°15.03323', E 17°12.98475'
Silnice č. I/44 - obec Česká Ves – U domu č.p. 292, GPS N 50°14.59575', E 17°12.67737'
Silnice č. I/44 - město Jeseník – ulice Šumperská, u holičství GPS N 50°12.58660', E 17°11.87398'
Silnice č. I/44 - město Jeseník – ulice Šumperská, u sportu 2000, GPS N 50°13.43930', E 17°12.46123'
Silnice č. I/44 - město Jeseník – ulice Bezručova, u domu č.p. 10, GPS N 50°14.36855', E 17°12.44112'
Silnice č. I/44 - město Jeseník – ulice Bezručova, U Selské pekárny, GPS N 50°14.08867', E 17°12.38108'
Místní komunikace - město Jeseník – ulice Otakara Březiny, u garáží, GPS N 50°14.33293', E 17°12.34350'

Jeseník

Silnice č. II/453 - město Jeseník – ulice Rejvízská – u domu č.p. 238 GPS N 50°13.02707', E 17°12.84047', č.p 124
GPS N 50°12.92038', E 17°13.19645'
Silnice III/45319 - město Jeseník, ulice Lipovská, u stavebnin SOS, GPS N 50°13.61465', E 17°11.11575', u
Jesdrevu, GPS N 50°13.58315', E 17°11.32882'
Silnice III/45319 - město Jeseník, ulice Lipovská, u bývalých Uhelných skladů, GPS N 50°13.59205', E
17°11.63130'
Místní komunikace - město Jeseník - ulice Dukelská, GPS N 50°13.54118', E 17°12.05548'

VÍTE ŽE:
Olomoucký kraj v září 2017 vyhlásí v pořadí druhý dotační program tzv.
kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí 2014-2020. Dne 27. 9. od 13
do 15 hod. proto proběhne v Jeseníku v budově IPOS v ulici Karla Čapka ve velké zasedací
místnosti informační seminář, na kterém budou mít občané moţnost seznámit se s podmínkami
dotačního programu, ţádostí o dotaci a budou moci konzultovat své dotazy s pracovníky
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Seminář bude bezplatný a není nutné se na něj přihlašovat.
Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2.
emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého
Olomouckého kraje. Peníze bude moţné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového
kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však jiţ není moţné poskytnout na kotel na
uhlí a kombinovaný kotel s ručním přikládáním.
Příjemce dotace (fyzická osoba) můţe dostat na pořízení jednoho kotle/tepelného čerpadla aţ
120 000 Kč, maximální výše dotace bude 75, resp. 80 % výdajů v závislostina typu nového zdroje
vytápění. V případě, ţe bude výměna kotle realizována v prioritní obci, bude podpora navýšena o
částku 7 500 Kč. Nadále bude platit zpětná uznatelnost výdajů, a to na výměny zdrojů vytápění
realizovaných po 15. 7. 2015.
Aktuální
informace
jsou
uvedeny
na
webu
Olomouckého
kraje
(www.krolomoucky.cz/kotlikovedotace), případné dotazy můţete jiţ nyní zasílat na kotlikovedotace@krolomoucky.cz.
Zdroj: MÚ Jeseník

KRASOHLED:
27. – 29.7.2017 proběhl jiţ pátý ročník Supíkovického dřevosochání. Akce organizovaná
uskupením KRASOHLED kaţdoročně přidá do vznikající přírodní galerie u Vápenky nové
skulptury námětově spojené se Svatojakubskou stezkou a poutníky na této cestě se
pohybujících.
Letošní ročník byl výjimečný tím, ţe poprvé bylo sochařské sympozium pojato, jako workshop
kdy účastníci měli moţnost, za vedení odborné osoby, dát vzniknout dílům do kterých vloţili
vlastní úsilí.
Tento první ročník byl ve znamení převahy sochařek, nicméně organizátoři doufají, ţe
v následujícím ročníku se zapojí i muţi ve kterých doutná umělecká jiskra a v hlavě se jim honí
představy hodné zhmotnění do dřeva.
Záměr setkání byl tradičně věnován filmové kultuře. V Supíkovickém letním kině se promítají
filmy, které jsou velice hodnotné a umělecky kvalitní. Kaţdý rok po shlédnutí vybraného díla
skládám hold pořadatelům za výběr a odvahu zařazovat díla náročná a vesměs nekomerční. Tak

tomu je i letos kdy byl zařazen film „Ţivot je krásny“. Síla díla je patrná v okamţiku kdy film
skončí a divákovi se v hlavě ještě několik hodin honí scény a poselství z filmu vyzařující.
Doufám, ţe si dřevosochání udrţí v této oblasti vysoko nastavenou laťku.
Akcí kde se promítají „Kameňáky, Slunce, seno…“ je v okolí dost, ale kino zaměřené na produkci
Oskarem oceněných starších filmu je pouze letní kino v Supíkovicích.
Tímto bych chtěl hlavnímu organizátorovi Ladislavu Jankesovi poděkovat a popřát hodně sil do
dalších ročníků.

VÍTE ŽE:
Od 3.9.2017 dojde k drobným úpravám jízdních řádů v okrese Jeseník. Celý seznam změn,
převáţně linky do Zlatých Hor, Mikulovic –Kolnovic je moţné shlédnout na webových stránkách
města Jeseník . Ve zpravodaji uvádím pouze spoj 950119 Jeseník - Vidnava, který se dotýká
cestujících v naší obci.
Konkrétně se jedná o spoj č.8 z Vidnavy do Jeseníku, jehoţ výjezd z Vidnavy je uspíšen na 13:40
hodin.Tedy o pět minut dříve.
Autobus, který v pracovní dny projíţděl obcí ve 14:05 (kolonky) aţ 14:09 zastávka ČMPK tedy od
3. 9. 2017 bude projíţdět o pět minut dříve. Není to mnoho, ale pro cestující, kteří mají zaţitý
čas odjezdu, můţe být nemilé překvapení zahlédnout pouze zadní světla autobusu.

