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Vážení spoluobčané
Po delší době uzrál čas, aby obec vydala informační zpravodaj, ve kterém je možné Vás informovat o dění
v obci o nabídkách služeb i o změnách, které se v obci udály. Poslední občasník, který jsme Vám
distribuovali do schránek byl v tisku 6.3.2019. Během následujícího období se událo mnoho změn a
realizovalo se mnoho dílčích prací na obnově obecního majetku. Mezi podstatné změny v životě komunity
obyvatel Supíkovic lze jistě uvést změnu ve vedení fotbalového oddílu a následná změna majetkových práv
ke sportovnímu areálu. V průběhu prázdnin došlo i ke změnám na pozici statutárního zástupce ZŠ
Supíkovice novou ředitelkou je od začátku srpna paní Mgr. Jarmila Lašáková. Obec v letošním roce žádala o
tři dotační výpomoci na výstavbu nebo opravu jejího majetku. Jednalo se o žádost na spolufinancování
opravy asfaltového povrchu silnice k hřišti a na opravu střechy nad velkým sálem Národního domu. Obě
žádosti byly adresovány poskytovateli dotací tedy ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Bohužel žádosti byly
zařazené do kategorie náhradních projektů. Třetím projektem je výstavba nového vodárenského zdroje
v nejvrchnější části Supíkovic. Zde je naděje na finanční výpomoc největší a vlastně se čeká na podpis
ministra životního prostředí pod schvalovací dokument. Harmonogram realizace nové studny je takový, že
v roce 2019 bychom vyvrtali a vyvložkovali novou 80 metrovou studnu a v roce následujícím by se po všech
povinných zkouškách a povoleních zdroj napojil na obecní vodovodní řad a začal zásobovat vodou. Tento
projekt je realizován především z důvodu havarijního stavu současných studní vystavěných v 80-tých
letech minulého století. Při řešení zásobování vodou není možné čekat na havárii, ale je nutné být včas
připravený na změnu místa čerpání. Samozřejmě během prací na novém vrtu dojde k omezení dodávky
vody případně ke krátkodobému mírnému zhoršení kvality vody. O všem budete s dostatečným předstihem
informováni.
Po vyhlášení výsledků poskytnutých dotací jsme operativně přesunuli finanční prostředky určené na
financování zmíněných akcí do jiných odvětví a oblasti a zrealizovali jsme jiné aktivity ve veřejném
prostoru. Jedná se o dostavbu chodníku na hřbitově, zde vnímáme prodloužení chodníku až k zadnímu
vchodu na hřbitov jako první etapu zpřístupnění a zvýšení bezpečnosti návštěvníků veřejného pohřebiště.
Pro druhou etapu je v současnosti zpracovává projektová dokumentace. Jedná se o výstavbu nové
asfaltové cesty od silnice II/455 k hřbitovní bráně kde bude nové odstavné parkoviště pro cca 6 vozidel.
Další práce byly provedené na Národním domě. Vyměnili se zbývající okna, a protože byl požadavek od
obyvatel Supíkovic na modernizaci venkovního posezení zastupitelé 1.8.2019 schválili opravu štítové zdi na
Národním domě a následně montáž nové zastřešené zahrádky. Fasáda na štítové zdi je již hotová a
předzahrádka bude k dispozici nejpozději 15.9.2019.
Pro další období, se díky schváleným záměrům zastupiteli, chystají další projekty. Především dokumentace
pro výstavbu nového mostu do základní školy nebo oprava části budovy č.p.129 kde chatrné založení
základů mělo za následek popraskání a klesnutí zdí. V plném proudu jsou i projekční práce pro modernizaci
Vajontu. Tato odpočinková lokalita projde rekultivací, abychom byli schopni zadržet v nádrži více vody a
abychom eliminovali výskyt vodních rostlin. Pro bližší seznámení se s tímto záměrem doporučuji navštívit
webové stránky obce Supíkovice (www.supikovice.cz) kde je umístěn první a zastupiteli diskutovaný návrh.

OBEC:
V minulém občasníku byla obcí nabídnuta doplňková služba k veřejnému rozhlasu. Jde o zasílání
informačních SMS zpráv lidem, kteří projevili zájem a nahlásili anonymně své telefonní číslo do seznamu
na obecním úřadu. Na tyto kontakty je rozesílána sms zpráva se stručným obsahem hlášení veřejného
rozhlasu a s odkazem na web obce kde jsou všechna hlášení archivována. Jde o službu, která informuje
občany, kteří v době hlášení nejsou v Supíkovicích, nebo hlášení rozhlasu je pro odlehlost nemovitosti
nekvalitní. Občané přihlášení do systému zasílání SMS zpráv mají službu zdarma. Obec hradí následně
zajišťujícímu subjektu náklady ve výši 1,- Kč za SMS bez DPH. Na
Tímto sdělením nabízíme i dalším zájemcům vstup do systému pro pravidelné a rychlé informování o dění
v obci. Stačí jen nahlásit telefonní kontakt v kanceláři OÚ. V současné chvíli obec rozesílá zprávy na 30
telefonních čísel.

ODPADY I:
V 35. a 36. Týdnu provedou pracovníci obce označení všech nádob na komunální odpad
využívaných fyzickými osobami pro odkládání nevytříditelného odpadu. Jedná se o spolupráci
s Technickými službami Jeseník při zkvalitňování služeb a monitorování množství odpadů z obce Supíkovice.
Pracovníci obce obchází všechny popelnice a lepí na ně čárový kód. Po označení všech nádob budou popeláři
při manipulaci s popelnicí načítat kód a vyúčtování nákladů na množství a manipulaci bude přehlednější a
přesnější. Pro občany se identifikací popelnice nic nemění a nevznikají žádné nové náklady na likvidaci
odpadu. Jde jen o inventuru, jaké popelnice se v obci využívají, a kdo případně popelnici vůbec nevlastní. U
osob, které nádobu nevlastní, se následně bude obec dotazovat, jakým způsobem odpad likvidují. Tímto Vás
chci požádat o spolupráci a popelnice ponechat po čtvrtečním vývozu na přístupném místě s označením
majitele (pro místa kde se shromažďuje více popelnic) abychom mohly co nejefektivněji značkování
uskutečnit. OZV nestanovuje počet popelnic na konkrétní číslo popisné, proto žádám majitele nádob na
komunální odpad, aby zajistili označení všech popelnic, které k likvidaci odpadu používají.
Po spuštění systému monitorování svozovou firmou nebudou popelnice bez čárového kódu vyváženy. Je to
z důvodu zajištění objektivních výstupů o nakládání s odpady v obci Supíkovice. Pokud zaměstnanci obce
v průběhu dvou týdnů neoznačí Vaše popelnice, vyžádejte si prosím čárový kód na obecním úřadě.
Děkuji za spolupráci.

ODPADY II:
V tomto článku chci zmínit stav na místech určených pro odkládání separovaného odpadu. Pro
obec Supíkovice zajišťuje likvidaci odpadu stále firma Technické služby Jeseník (TSJ). Ve
čtyřech uplynulých letech se vedení města Jeseník podařilo značně rozvrátit spolupráci mezi touto firmou
a jednotlivými obcemi okresu takže nyní nám přes obec jezdí popelářské auta tří svozových firem. Tato
situace zapříčinila, stav že vývozy jednotlivých komodit z obce jsou složitější na logistické uspořádání
průjezdů nákladních aut při vývozu plastu nebo papíru. Zároveň s tímto aspektem vstupuje do systému
roční období a s tím spojené faktory 1. zvýšená spotřeba balených nápojů (větší množství plastového
odpadu) a 2. Období kdy se netopí (větší množství papírového odpadu). Tyto aspekty jsou objektivně
prokázány analýzou technických služeb a stav je každoroční a v celém regionu stejný.
Pokud tedy předešlé řádky shrnu v létě je odpadu více. O to horší je zjištění, že místa pro odkládání
tříděného odpadu si někteří obyvatelé pletou se sběrnými dvory a ke kontejnerům odkládají klasický
velkoobjemový odpad určený do kontejnerů přistavených v květnu a v listopadu na stanoviště v obci při
sobotní likvidaci velkého haraburdí v režii obce a pro občany zdarma.
Zmiňuji to, protože situace je natolik vážná, že jedním z bodů jednání zastupitelstva obce v září 2019
bude přesun hnízd z problémových lokalit jinam. Jedná se zejména o místo za Národním domem, kde je to
díky lenosti několika jedinců pravidelná černá skládka, o to hůř že v blízkosti je dětské hřiště a při
skladbě odpadu který zde nezodpovědní odkládají je jen otázkou času výskyt hlodavců živících se
kuchyňským odpadem. Rozum mi zůstává stát nad myšlením některých jedinců, kteří musí nutně vyhodit tři

měsíce před svozem velkého a nebezpečného odpadu noční stolky které vybavení bytu či domu hyzdili
několik desítek let. (opravdu nebylo možné s tímto kusem nábytku vydržet do listopadu?)
Obdobná situace je i u kontejnerů vedle bytovek naproti Waltrovky. Zde je situace taková, že jsem byl
nucen nájemníkům v bytech bytového družstva napsat dopis, aby svůj odpad třídili a ukládali podle druhu
do správných kontejnerů a popelnic. Je mi jasné, že za stav nejsou odpovědni pouze obyvatelé těchto
domů, ale vím o některých, kteří ani nevlastní popelnici na komunální odpad a obsah kuchyňského koše hází
tu do plastu tu do papíru a nebo nechávají vedle nádob na pospas kočkám a jiným živočichům na
přilepšenou. Oslovil jsem je hlavně proto, abychom společně sjednali nápravu.
Apeluji na všechny lidi ze Supíkovic k zodpovědnému přístupu k likvidaci a odkládání odpadu. Vždyť není
možné se tvářit, že veřejný prostor je anonymní je nás všech a vlastně ničí. Tento přístup tady již
v minulosti byl a všichni víme, kam jsme to s tímto postojem dotáhli. Obec vytváří všemi svými opatřeními
prostor pro příjemné žití a širokou škálu možností trávení volného času. Na druhou stranu není možné, aby
několik nezodpovědných a sobeckých jedinců znepříjemňovalo život většině občanů respektujících pravidla
života v daném společenství.
Samozřejmě obec a starosta jsou tu od toho, aby se starali, ale není možné parazitovat na zbytku obce při
likvidaci odpadu, který má jasného vlastníka a tvářit se, že to je samozřejmé aby obec odpad likvidovala.
Abych jen nemoralizovat zmíním, že obec již delší dobu řeší zvětšující se množství separovaného odpadu.
Jsme si vědomi, že Vám musíme, dostatečnou kapacitou nádob, umožnit odkládání vytříděného odpadu,
proto v roce 2018 obec nakoupila tři velké kontejnery na plastový odpad a v roce 2019 jeden kontejner na
papír. Pokud bude požadavek pro navýšení počtu nádob ze strany obyvatel realistický a nové sběrné místo
bude odsouhlaseno je obec připravena pořídit pro zvýšení pořádku v obci další nádoby na tříděný odpad.
Do doby než zastupitelé dojdou k závěru, vyzývám vás, odkládejte do barevných kontejnerů pouze ty
komodity, které tam patří. Kdo si neví rady, zeptejte se svých dětí nebo vnoučat jejich povědomí o třídění
je na velice dobré úrovni díky škole i mimoškolním aktivitám. Již nyní Vám však mohu sdělit, že do
kontejnerů a ani do blízkosti těchto nádob nepatří nábytek, matrace, koberce, pytle plné kuchyňského
odpadu a podobně.
Sílí hlasy pro monitoring míst kamerami a následné vymáhání hrady nákladů na úklid po vlastníkovi odpadu.
Osobně jsem proti jakémukoli monitorování a sledování. Tyto praktiky přenechejme, orgánům, které
monitorují nás všechny díky vyspělým osobním technologiím, a my začněme používat zdravý selský rozum.
Dvě informace závěrem tohoto článku. Pokud někdo potřebuje zlikvidovat větší množství odpadu obec je
v tomto maximálně nápomocna. Za částku 400,- Kč na požádání přistaví, většinou na víkend, kontejner pro
naložení nepotřebných věcí a odvoz na místní skládku. Zde bude odpad zvážen a následně bude (po
vyúčtování od TSJ) částka za uložení přeúčtována původci odpadu. Zmiňuji, tento postup protože již
funguje a několik obyvatel Supíkovic tuto formu likvidace odpadu využilo.
Pokud by tyto články nebyly vyčerpávající, chci upozornit nehodné jedince, že svým chováním spojeným
s vytvářením černých skládek porušují OZV č.1/2019 a může jim být uložena finanční pokuta až do výše
5 000,- Kč ve správním řízení, které pro obec Supíkovice administruje Městský úřad Jeseník.
Roman Bican

Občanská společnost:
Po řádcích pranýřujících nezodpovědnost několika jedinců, chci zmínit opačný polohu soužití v obci a tím je
rozvíjející se občanská aktivita mladé generace obyvatel Supíkovic. Asi nejviditelnější důkaz o zdravém
prostředí byla spontánní akce při slavnostním uvedení do provozu obnovené ptačí voliéry na Havaji.
Prvomájová sousedská slavnost vznikla díky aktivitě několika maminek. Unikátní na sešlosti bylo, že na
pořadatelích bylo jen zajistit posezení a přístřešek a občerstvení donesl každý, kdo přišel podle vlastního
uvážení.
Pro přítomné bylo nakonec tak bohaté občerstvení, že oči přecházeli nad výtvory slané i sladké kuchyně.
Zvolená taktika dobrovolné ceny za kávu a pivo nakonec vynesli zajímavou sumu, která byla použita na
zakoupení krmení pro obyvatele voliéry. Tímto bych chtěl poděkovat aktivním maminkám z kolonek a

Havaje za impuls a všem zúčastněným za skvělou variantu jak strávit První máj. Akce se uskutečnila
začátkem května, přesto stojí za zmínku a poděkování za tak velkou účast všem , kteří se ve středu 1.5.
v parku na Havaji potkali.
Osobně si myslím, že tak skvělá akce si zaslouží opakování.

Drobná informace pro nastupující houbařské období. Možná jste si všimli stavu lesů
v okolí Supíkovic po boji lesníků s kůrovcem. Stav je žalostný a obnova potrvá řadu let.
V lesích se intenzivně těží napadené dříví a následně se expeduje z lesa pryč, aby se
šíření kůrovce co nejvíc zpomalilo. Jedním z dílčích opatření je i chemický postřik
v lese. Po rozhovoru s vedoucím polesí Rejvíz upozorňuji na fakt, jaký nyní v lesích
okolo Supíkovicích panuje. Vlastníci lesa a těžařské firmy ošetřují vytěžené napadené kmeny na skládkách
dříví před nakládáním na nákladní vozy likvidačním postřikem hubící kůrovce (růžově zbarvené klády jsou
důkazem postřiku). Na takto ošetřené kmeny se nedoporučuje sahat, sedat nebo na nich svačit. Ve
vzrostlém lese, byť může být napadený broukem, se plošné postřiky neprovádí a tudíž, sběr hub není nijak
omezen. Jediným omezením tedy zůstává nebezpečí pádu stojících odumřelých stromů za větrného počasí.
Dbejte prosím při pohybu v lese zvýšené opatrnosti.

Značkování psů:Od 1. ledna 2020 vstoupí v platnost ustanovení Zákona o
veterinární péči, které dávají nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině. Ta se týkají všech psů bez ohledu
na plemeno, praktické využití, složené zkoušky a to, zda mají či nemají průkaz původu. Majitelé psů vědí
nebo přesněji řečeno by měli vědět, že jsou ze zákona povinni zajistit, aby byli „psi, jakož i lišky a
jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během
doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po
dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři„.

Nový požadavek zákona říká že: „Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes
splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65 ), s
výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel,
který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v
dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený
transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa„.
Pokud si někdo bude chtít přesné znění požadavku ověřit, musí si otevřít znění Zákona o veterinární péči
platné od 1.1.2020.

SOCIÁLNĚ KULTURNÍ KOMISE:
Stalo se….
 Dne 25. 5. 2019 na sále Národního domu nám soubor Moravia z Vápenné sehrál divadelní
představení Limonádový Joe. Divadlo si nedalo ujít 65 diváků a určitě nelitovali. A že se bylo na
co dívat! Krásné kostýmy (samozřejmě i herečky a herci), vydařené kulisy, pěvecký výkon
účinkujících na pódiu a doprovodné kapely si zaslouží hlubokou poklonu a poděkování všem, kteří se
na vtipném nastudování a realizaci tohoto muzikálového kusu podíleli.
Bude obtížné pro příští rok zajistit stejně kvalitní divadelní představení, ale doufám, že se nám to
podaří.
 Dne 8. 6. 2019 vyrazilo 40 výletníků z naší obce do blízké Wroclawi. Počasí nám celkem přálo.
Rodiče s dětmi strávili čas ve vyhlášené zoologické zahradě, ostatní si dle svého rozhodnutí
prohlédli pamětihodnosti města s výkladem průvodkyně nebo strávili příjemné odpoledne na
náměstí ve Wroclawi.
Vzhledem k tomu, že prohlídka města je vždy fyzicky náročná, pro příští rok plánujeme
pohodovější zájezd na výstavu Floria Kroměříž, která dle ohlasů již překonává výstavu Flóru
Olomouc a je známá svým bohatým doprovodným kulturním programem.
A co dál…
Kulturní akce:
 Dne 13. 10. 2019 vystoupí v kostele sv. Hedviky v rámci festivalu Ditters 2019 pěvecký dětský
sbor JITRO z Hradce Králové. Je avizovaná účast cca 40 zpěváků.
 Dne 1. 12. 2019 proběhne v kostele sv. Hedviky koncert dětí ze Supíkovic - žáků ZUŠ Jeseník a
ZUŠ Vidnava připravovaný p. učitelkou Macečkovou. Ozdobou koncertu bude jistě vystoupení
flétnového kvarteta složeného z rodičů žáků.
 V měsíci říjnu proběhne slavnostní vítání narozených občánků mezi občany Supíkovic. Chtěla bych
upozornit rodiče, že od 22.2.2018 došlo ke změně pravidel pro poskytování porodného z rozpočtu
obce Supíkovice. Pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách obce.
Rozvoz obědů:
S účinností od 1.9.2019 obec ruší příspěvek seniorům 1,- Kč na oběd odebraný ve školní jídelně
v Supíkovicích.
Důvodem zrušení je neúměrná administrativa, které neodpovídá přínosu pro příjemce příspěvku (cca20 Kč
měsíčně). Ušetřené prostředky budou použity na částečné krytí nákladů související s rozvozem obědů.
Od měsíce září zajistí obec na své náklady seniorům rozvoz obědů ze školní jídelny v Supíkovicích.
V současné době probíhá oprava školní vývařovny, doufáme, že se vše stihne a obědy bude možné odebírat
již od 2.9.2019.
Zájemci o tuto službu musí mít uhrazeny obědy ve školní jídelně a nahlásit požadavek na dovoz obědů
na obecním úřadě.

Ostatní informace:
Je již ustáleným zvykem, že zástupci Kulturní a sociální komise při obecním úřadě navštěvují oslavence
z řad seniorů, aby jménem celé obce vyjádřili svým spoluobčanům úctu a popřáli jim do dalších let vše
nejlepší.
Protože se množí dotazy, kdy můžete návštěvu očekávat, tak pro informaci uvádím:
Poprvé přijdou zástupci obce v den 70. narozenin, pak v den 75. narozenin a pak od 80. narozenin
každoročně. Připadne-li den narozenin na pátek, sobotu nebo neděli, přijdou zástupci obce v následující
pondělí.
Hana Mašková

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice,
okres Jeseník, příspěvková organizace
tel.: 584 432 131, 606 040 984 e-mail: lasakova@skola-supikovice.info

www.skola-supikovice.info

Organizace školního roku 2019/20 na ZŠ a MŠ Supíkovice
Vážení rodiče a žáci,
jsme na začátku nového školního roku. Přála bych si, aby byl pro nás všechny úspěšný. Byla bych ráda,
kdybychom společně více komunikovali, a tak nastavili příjemné prostředí ve škole. Každý den jsme pro vás
ve škole do 14:00 hodin. Využívejte všechny dostupné možnosti komunikace a obracejte se na nás
s jakýmkoliv problémem. Neváhejte nás kontaktovat.
Telefonní číslo na pevnou linku do školy je 584 432 131, další čísla:

ředitel školy

606 040 984

zástupce ředitele

606 730 678

1. stupeň

606 707 367

2. stupeň

601 386 599

školní družina

601 386 613

školní jídelna

584 432 067, 601 386 600

mateřská škola

584 432 134, 601 582 823

školník

601 386 598

Mailovou adresu školy a www stránky najdete v záhlaví tohoto listu. Zde se dovíte vše o tom, co se ve škole
děje. Máme také školní facebookový profil. S učiteli si můžete domluvit osobní konzultaci v dohodnutý
termín. Je možné k tomu využít elektronickou žákovskou knížku. Zde jsou pro vás připraveny veškeré
informace o vašem dítěti. Vedení školy, metodik prevence a výchovný poradce jsou také ve škole pro vás.
Přeji nám všem hodně radosti v novém školním roce!

Mgr. Jarmila Lašáková
00

1. Slavnostního zahájení nového školního roku bude v pondělí 2. září 2019 v 8: hod ve velkém sále
Národního domu. Po ukončení slavnostního zahájení žáci odejdou domů, do školy první den nepůjdou.
Školní družina bude v tento den v provozu od 9:00 (po ukončení zahájení roku) do 15:00 hod.
2. Termíny prázdnin:

podzimní

29. - 30.10.2019

pololetní

31.1.2020

velikonoční

9.4.2019 (10.4. je státní svátek)

vánoční

23.12.2019 - 3.1.2020

jarní

3.2. – 9.2.2020

hlavní

1.7. – 31.8.2020

3. Cena za obědy za měsíc září ve školní jídelně:
MŠ dítě 3-6 let

MŠ dítě 7 let

ZŠ

celodenní strava – 33,- Kč

celodenní strava – 40,- Kč

děti 7 – 10 let – 22,- Kč

přesnídávka + oběd – 25,- Kč

přesnídávka + oběd – 32,- Kč

děti 11 – 14 let – 25,- Kč

přesnídávka – 9,- Kč

přesnídávka – 10,- Kč

děti 15 a více let – 27,- Kč

Stravenky se budou prodávat u vedoucí školní jídelny:
V pátek 30.8. a v pondělí 2.9. od 6:00 do 12:00 hod. a následující dny od 6:00 do 7:30
V průběhu měsíce je možno stravu zaplatit denně od 6:00 do 7:30 hod. vždy na následující den. Oběd
bude dítěti vydán na základě předložené stravenky. Pokud dítě stravenku zapomene, bude mu oběd
vydán ve 13:15 hod.
Pokud dítě onemocní, může si rodič první den vzít oběd do jídlonosičů. Na další dny je rodič povinen
odhlásit dítě z obědů u vedoucí školní jídelny s doložením stravenek na příslušné dny. Pokud rodič
dítě v době nemoci neodhlásí, musí od druhého dne nemoci platit i režijní náklady na stravu, nemá
nárok na dotaci. Doplatek za režijní náklady činí u všech dětí ZŠ 27,- Kč. Doplatek u dětí MŠ závisí na
druhu odebíraných jídel (přesnídávka, oběd, celodenní strava).
Přihlášky a odhlášky stravy se berou denně od 6:00 do 11:00 hod. vždy na následující den. Na stávající
den je možno stravu odhlásit do 6:15 hod.
Strávníky, kteří platí obědy převodem z účtu, upozorňujeme, že mají oběd zaplacen již od 2.září.
4. V letošním školním roce zavádíme elektronickou žákovskou knížku pro všechny ročníky.
5. Podle výnosu MŠMT jsou žákům základních škol zdarma půjčovány pouze učebnice. Ve snaze o
zajištění plynulé a kvalitní výuky zajišťujeme navíc ve spolupráci s rodiči pracovní sešity a
mimoučebnicové učební texty. Ve škole budou pro žáky nachystány balíčky potřebných sešitů, které si
mohou koupit. Pokud tuto možnost nevyužijí, koupí si sešity sami v obchodě.
6. Na naší škole budou otevřena dvě oddělení školní družiny pro žáky 1. - 5. ročníku, v družině bude
zachován ranní provoz i odpolední ŠD zůstane jako vloni. Do počtu 30 dětí na oddělení je možno
zařadit i žáky 2. stupně. Přihlášky obdrží žáci na začátku školního roku. Ranní provoz bude zahájen od
9.9.
Ranní provoz bude od letošního školního roku pouze pro žáky 1. až 3. ročníku. Rodiče budou děti vodit
ráno do MŠ nejdříve od 6:00 hod. V 7:00 budou žáci převáděni do školy.
7. Průkazky na slevu jízdného se budou potvrzovat od 26.8. do 29.8.2019 od 8.00 do 14.00 hod.00.
8. Nadále budeme spolupracovat se ZUŠ Vidnava na výuce hudebních a výtvarných oborů přímo v naší
škole.
9. Škola je zachována v plném rozsahu jako vloni. První třída bude letos samostatně, ostatní třídy
prvního stupně budou spojeny.
10. Celá škola pojede od 4. do 6. září na GO kurz do tábora v Černém potoce. Cílem kurzu je adaptace
spojených tříd a na 2. stupeň ZŠ, stmelení třídních kolektivů. Pro všechny třídy bude připraven
zvláštní tematický program přiměřený věku dětí. Žádáme rodiče, aby své děti na kurz vyslali,
protože při neúčasti větší části třídy je cíl kurzu obtížné naplnit. Určitě je i ve vašem zájmu, aby se
vaše děti nové situaci co nejlépe a nejrychleji přizpůsobili. 6. třída bude mít kurz téměř zdarma, pro
ostatní se cena kurzu nemění, zůstává 1200,- Kč. Podrobné informace hledejte na webu, facebooku a
obdržíte je i po nástupu dětí do školy. Školní družina bude mít po dobu kurzu omezený provoz do
15:00 hod.

Zveme všechny rodiče i rodinné příslušníky na zahájení nového
školního roku do velkého sálu Národního domu v 8:00 hodin,
kde se dozvíte další informace.
SRPDŠ:
Pod záštitou SRPDŠ letos poprvé proběhly dva příměstské tábory. První, v červencovém termínu, měl svou
základnu v mateřské škole a nesl název Letem světem. Tyto prostory nám bezplatně zapůjčila místní
škola.Děti s kapitánem Jamesem Cookem propluly svět. Každý den bylo zastavení na jednom z kontinentů,
od kterého se odvíjely všechny aktivity. Jednu noc měly děti dokonce možnost přespat ve stanech a hned
ráno, poslední den tábora, nás navštívil skutečný kapitán James Cook.

Druhý, srpnový turnus byl situován v Kulturním domě ve Velkých Kuněticích, který nám byl také bezplatně
zapůjčen. Velké, skutečné tee-pee již z dálky prozrazovalo, že se jedná o Indiánský tábor.
Oba turnusy byly naplněny během 14 dnů od zveřejnění, což dokazuje, že je ze stran dětí i rodičů o
aktivity tohoto typu veliký zájem. Největší poděkování však patří oběma obcím, které se sponzorskými
dary podílely na financování obou táborů. Dále je potřeba poděkovat také rodičům, kteří nás zásobovali
zeleninou ze zahrádek, sladkostmi a pečenými buchtami.
Spokojené děti a spokojení rodiče nám jsou největší odměnou. A my – vedoucí obou táborů – Michala
Malaníková, Jana Leifertová a Amálie Jati naprosto sebevědomě prohlašujeme, že jsme na sebe pyšné.
Michala Malaníková

SRPDŠ zve všechny na procházku pohádkovým lesem, která se uskuteční
v sobotu 31.8.2019. Rozloučení s prázdninami startuje na fotbalovém hřišti
a končí tradičně na Vajontu. Začátek v 19:00 hodin. Více na plakátech
k akci.

Fotbal:
O POHÁR STAROSTY OBCE SUPÍKOVICE
FC Tatran Supíkovice pořádal dne 27. 7. 2019 turnaj O POHÁR STAROSTY OBCE SUPÍKOVICE.
Účastníci turnaje byli FC Tatran Supíkovice (účastník Okresního přeboru), TJ Sokol Bernartice (účastník
1.B), FK Vápenná (vítěz Okresního přeboru 2018 /19), TJ Sokol Velké Kunětice (účastník Okresního
přeboru).
Turnaj začal ve 13:00 hodin. Los byl nemilosrdný a hned na úvod proti sobě poslal dva favority
turnaje FK Vápenná a TJ Sokol Bernartice. Utkání, které se hrálo 2x25 minut, mělo nečekaně hladký
průběh. Tým TJ Sokol Bernartice zaskočil hráče z Vápenné i diváky, když porazil vítěze Okresního
přeboru 2018 /19 hladce 5:0. Ve druhém zápase proti sobě nastoupily týmy FC Tatran Supíkovice a TJ
Sokol Velké Kunětice. Zápas byl velice vyrovnaný. Nakonec tým ze Supíkovic vyhrál 3:2 a postoupil do
finále. O třetí místo svedly boj oba poražené celky, kterými byly FK Vápenná a TJ Sokol Velké Kunětice.
Tentokrát fotbalisté z Vápenné neponechali nic náhodě a porazili TJ Sokol Velké Kunětice 4:2. Ve finále,
které se se hrálo 2x30 minut, proti sobě nastoupily týmy FC Tatran Supíkovice a TJ Sokol Bernartice.
Hráči ze Supíkovic svou aktivní hrou zaskočili protivníka a drželi nadějný výsledek 2:1. Ovšem 10 minut
před koncem utkání, srovnali hosté z Bernartic na 2:2. Zápas se hrál na vysoké úrovni a domácí fanoušci
hnali svůj tým kupředu. Vše nasvědčovalo tomu, že o vítězi se rozhodne při penaltovém rozstřelu.
V poslední minutě utkání však domácí tým ze Supíkovic vstřelil gól a zaslouženě vyhrál 3:2. Na konci
turnaje nechybělo tradiční slavnostní předání pohárů a cen za 1. až 3. místo z rukou starosty obce
Supíkovice Romana Bicana.
KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE
1. MÍSTO: FC TATRAN SUPÍKOVICE
2. MÍSTO: TJ SOKOL BERNARTICE
3. MÍSTO: FK VÁPENNÁ
4. MÍSTO: TJ SOKOL VELKÉ KUNĚTICE
Velké poděkování patří starostovi obce Supíkovice Romanu Bicanovi za pořízení vítězných pohárů a cen.
Bc. František Hladký ml.
FC TATRAN SUPÍKOVICE z.s.

