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Vážení spoluobčané,
po delší době se Vám dostává do rukou další vydání obecního zpravodaje. Tentokrát je prodleva mezi
vydáním jednotlivých čísel občasníku delší, než bývá zvykem. Hlavním důvodem je podzimní termín
komunálních voleb, jednání související s dokončováním největší investice v obci, tedy oprava komunikace
II/455, příprava obce na další rozpočtové období, zahájení prací na opravě kulturního domu, nebo
zateplení obecního úřadu.
Všechny tyto činnost nás zaměstnávali do té míry, že informování občanů o dění v obci se omezilo pouze na
informace o činnosti obce, které byly předkládány na jednání zastupitelstva obce. V tomto vydání bych Vás
rád seznámil s událostmi, které se udály za období od posledního vydání v říjnu 2018.
Přes veškeré peripetie se podařilo před zimním obdobím ukončit práce na opravě komunikace z Písečné do
Supíkovic. Zde, bych chtěl všem občanům vyslovit díky za trpělivost, se kterou všichni přistoupili v létě a
na podzim ke stavebním činnostem omezující pohodlný pohyb po obci. Je za námi druhá akce podobného
rozsahu. První byla výstavba mostu u provozovny Kámen Becke a.s. kdy se půl roku jezdilo po provizorním
mostě, a dopravu řídily semafory. Nyní je dokončena rozsáhlá oprava celého úseku silnice přes obec.
Výsledek můžete vyhodnotit sami při cestách po obci. Pohodlí ve vozidlech, tichý průjezd nákladních aut
bez rachotu při průjezdu děrami tolik známý z minulosti, nebo pohodlné nastupování do autobusů bez
omezování ostatní dopravy. Toto jsou evidentně pozitivní změny, které nám oprava přinesla. Nejzásadnější
a mnou tolikrát zmiňovaný prvek výstavba chodníku v chybějícím úseku je natolik přínosný a pro zvýšení
bezpečnosti zásadní, že kdyby nic jiného tak vznik stometrového úseku za symbolickou cenu je pro nás
všechny neoddiskutovatelné plus.
Vstupujeme do prvního roku volebního období s novým zastupitelstvem, s novými záměry a novým elánem.
V říjnových volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce. V devítičlenném orgánu obce zasedá šest
nových členů. Změnu, kterou tato obměna, přinesla lze spatřit již po třech jednáních zastupitelů. Iniciativa
související s předkládáním záměrů a podnětů jak zpříjemnit život ve vesnici dává naději, že nadcházející
čtyřleté období bude pro obec plodné a rozvoj obce přinese profit každému jednotlivci, jenž má trvalý
pobyt v Supíkovicích. Volební výsledky jsou okomentovány v dalším textu občasníku, nicméně mi dovolte,
abych vyslovil poděkování všem, za výsledek voleb a za podporu směru rozvoje obce. Podzim byl ve znamení
velice vypjaté atmosféry, tudíž mě osobně výsledky voleb těší a zároveň zavazují k setrvání v úsilí o
obnovu obce Supíkovice.
Vážení spoluobčané, dovolte mi abych, Vám dodatečně popřál v roce 2019 vše nejlepší a hodně osobní i
profesní pohody a především pevné zdraví.
Roman Bican

OBEC:
Nové zastupitelstvo má za sebou již čtyři jednání, na kterých zastupitelé diskutovali o chodu obce.
Jednání zastupitelů jsou poslední dobou složená z bodů nutných pro dodržení legislativní správnosti a
splnění byrokratických náležitostí, bez kterých by údajně obec nefungovala a z bodů prospěšných pro
realizaci záměrů směřovaných do chodu obce. Závěru roku byl schválen záměr na podání žádosti o podporu
pro akce oprava místní komunikace „ke hřišti“ a podporu na opravu střechy nad sálem kulturního domu.
Dalším důležitým bodem bylo schválení rozpočetu obce Supíkovice. V rozpočtu na rok 2019 jsou výdaje na
již probíhající akci zateplení OÚ nebo zahájení prací na pořízení nové studny na pitnou vodu. Zároveň je
v rozpočtu vyčleněna částka na modernizaci WC v kulturním domě. Další aktivity, které v roce 2019
budeme realizovat je příprava projektové dokumentace pro zásadní revitalizaci vodní nádrže Vajont. Tolik
tedy investiční výhledy na rok 2019.
Mimo tyto výdaje se bude obec potýkat v roce 2019 se zabezpečením údržby veřejných ploch v obci.
Všichni jistě vnímáte stav ekonomiky a míru nezaměstnanosti. Pro životní úroveň obyvatel ČR pozitivní
zjištění. Pro obce, které využívají nástroje VPP svízelná situace, neboť míra nezaměstnanosti je na
historicky nejnižších hodnotách a tím i podpora projektu VPP ze strany úřadu práce se rovněž snižuje.
Dlouho avízovaný stav nastává, znamená to, že obec bude v roce 2019 vynakládat podstatně více
prostředků na údržbu zeleně v obci, než tomu bylo v minulosti. Znamená to, že zastupitelé budou na
nejbližším zastupitelstvu jednat jak zajistit financování zmiňovaných činností.

SOCIÁLNĚ KULTURNÍ KOMISE:
Dne 30.11.2018 pořádala Kulturní a sociální komise při Obecním úřadě na velkém sále Národního domu
adventní setkání seniorů obce.
Pan starosta seznámil zúčastněné s děním v obci i s plány vedení obce na další období a pak se ujal
průvodního slova.
Seniory potěšilo vystoupení dětí z mateřské, základní školy, flétnového tria a tanečního souboru Čekanky
z Velkých Kunětic. Děkujeme touto cestou nejen dětem, ale i paním učitelkám, které tato hezká vystoupení
připravily. Po malém občerstvení hrál k tanci i poslechu p. František Knápek.
Kulturní a sociální komise při Obecním úřadě připravila pro přítomné malý dotazník, který měl za úkol
zjistit jejich zájem o pořádání dalších akcí.
Bylo rozdáno 70 dotazníků, bohužel pouze 33 se jich vrátilo vyplněných.
Z odpovědí vyplynulo, že by se senioři rádi setkávali častěji, a někteří (ojediněle), i při společných
výletech do přírody. S programem adventního setkání i s poskytnutým občerstvením jsou ti, co odpověděli,
spokojeni, ojediněle byl projeven názor, že by bylo dobré pozvat mažoretky.
Dotazník se pokoušel zjistit, zda by se senioři zúčastnili společného zájezdu a jaký by měl být jeho cíl.
Z navrhovaných typů na zájezd zvítězil zájezd na Flóru Olomouc (13 osob), v těsném závěsu následovaly
tyto typy - vybraná akce na hradě Sovinci, pivovarské slavnosti do Hanušovic, jarní Wroclav a vánoční trhy
do Olomouce. Zaznělo zde, i když ojediněle, že by bylo dobré poslechnout si i Filharmonii Olomouc.
Věřím tomu, že se v hojném počtu zájezdu, určeného nejen pro seniory, zúčastní. Z vyplněných
dotazníků dále vyplynulo, že by byl zájem o dovoz obědů ze školní jídelny v Supíkovicích. O dovoz
projevilo zájem 7 osob a 11 osob by v případě, že by byl dovoz zabezpečen, uvažovalo o odběru obědů
v této jídelně.

Tříkrálová sbírka:
V prvních lednových dnech klepali na Vaše dveře malí koledníci zapojení do Tříkrálové
sbírky. V naší obci sbírka probíhá pod patronátem Skautů - Mikulovického oddílu.
Vážíme si toho, že letos se do této dobročinné sbírky zapojili i děti a rodiče ze

Supíkovic. V Supíkovicích byla vybrána částka 9 585 Kč. Sbírka byla určena na rekonstrukci Domova
pokojného stáří sv. Františka v Javorníku.

Hana Mašková

Zájezd jarní Wroclav:
Pojeďte s námi obdivovat jarní Wroclav. Dne 8.6.2019 obecní úřad pořádá společně
s cestovní kanceláří Monditour pro všechny, kdo má chuť s námi jet (pro mladé i ty
dříve narozené) zájezd do tohoto kouzelného města.
Program zájezdu je otevřený, můžeme ho přizpůsobit Vaším požadavkům. Můžeme s průvodkyní projít
historické centrum a pak si užít volno dle svých vlastních představ na náměstí a okolí. Můžeme se po
návštěvě památek potěšit ve vyhlášené botanické zahradě, poslechnout si zpívající fontánu. Stejně tak
někteří mohou zájezd využít jako bezstarostnou dopravu do aquaparku či ZOO nebo jen tak
k celodennímu lovu trpaslíků, které opravdu potkáte ve Wroclavi na každém rohu.
Při podání přihlášky dejte vědět, jaký program preferujete, abychom to mohli s cestovní kanceláří
domluvit.
Cena zájezdu se odvíjí od počtu účastníků. Nenajde-li se mezi námi alespoň 24 „statečných“ zájezd se
konat nebude.
Při počtu 25 účastníků je cena zájezdu 460 Kč za osobu, nad 30 účastníků 390 Kč. Tato cena zahrnuje
dopravu, výklad průvodkyně, základní pojištění, nezahrnuje vstupné.
Cena pro účastníky zájezdu ze Supíkovic bude dále snížena o příspěvek z rozpočtu kulturní a sociální
komise ve výši 100 Kč na osobu.
Přihlášky a zálohy ve výši 200 Kč na osobu se přijímají nejpozději do 31. 3. 2019 na obecním úřadě.

Pozvánka na divadelní představení:
Zveme Vás dne 25.5.2019 na divadelní představení ochotnického spolku divadlo Moravia
Vápenná, a to muzikál LIMODÁVÝ JOE. Jedná se o představení se živou hudbou a jak je u
tohoto spolku pravidlem, zaručeně nás rozesměje.

Pomocné ruce:
Hledáme v našich řadách dobrovolníky, kteří by byli ochotni poskytnout starším či jinak
handicapovaným spoluobčanům drobnou pomoc – zabezpečení drobných nákupů, drobné
údržbářské práce, posekání zahrady, živého plotu apod. Chcete-li potřebným pomoci,
kontaktuje, prosím, obecní úřad. Výše případné drobné odměny bude dána dohodou mezi
příjemcem služby a jejím poskytovatelem. Předem děkujeme.

VEŘEJNÝ ROZHLAS:
V Supíkovicích provozujeme bezdrátový veřejný rozhlas. Tento informační kanál je využíván
jak obcí k rychlé informovanosti občanů o krizové situaci, nebo k oznamování aktualit.
Dalšími subjekty využívající služeb rozhlasu jsou spolky nebo obchodníci, kteří chtějí na
akce upozornit v co nejkratším čase co nejvíc lidí. V době pořízení této technologie nebyly mobilní

telefony na dnešní úrovni co se týká ceny volání a SMS zpráv ani co do počtu přístrojů v rodinách. Tento
fakt přivedl zastupitele na myšlenku, zdokonalit informovanost občanů zasíláním SMS zpráv s obdobným
obsahem jako je obsah hlášení veřejného rozhlasu.
Pro tento způsob informování občanů o událostech v obci vyhlašujeme sběr dat, konkrétně se jedná o sběr
telefonních čísel od osob, které projeví zájem o zasílání SMS zpráv.
Postup je následující, žádám všechny, kteří mají zájem o zasílání zpráv na jejich mobilní telefony
s přepisem hlášení veřejného rozhlasu nebo s upomínkou na nově uložené hlášení na webu obce Supíkovice,
aby na úřad nahlásili své telefonní číslo. Tento údaj bude zapsán do seznamu kontaktů. Zde musím zmínit,
že seznam bude splňovat nařízení o ochraně osobních údajů. V seznamu bude pouze telefonní číslo bez
jména nebo adresy. Znamená to, že seznam nebude možno využívat pro další poskytování údajů třetím
osobám.
Zájemci, pro nahlášení kontaktu volejte číslo 584 432 142.

VODNÉ:
Zásadní změnou v roce 2019 je změna ceny vodného pro odběratele pitné vody v
Supíkovicích. Pokud tento bod vezmu pro objasnění poněkud ze široka, musím zmínit, že
poslední úprava ceny za m3 pitné vody byl projednáván a upraven dne 15.12.2011
usnesením 6/2011. Znamená to, že cena vody byla v Supíkovicích neměnná po sedm let.
Dlouhá léta se na vodovodu řešili pouze poruchy a výpadky v dodávce vody do domácnosti. Tento stav, kdy
jsme si všichni mysleli, že voda je samozřejmost, vzal za své v létě 2018 kdy nejpostiženější domy, byly
čtrnáct dnů bez stabilní dodávky vody a v odpoledních hodinách již museli pro vodu do přistavených
cisteren. Dalším faktorem pro aktualizaci ceny vodného byla skutečnost kdy v červenci 2018 byl na obec
doručen dopis z ministerstva zemědělství s upozorněním, že jako správci veřejného vodovodu nevytváříme
dostatečnou finanční rezervu na obnovu vodárenské infrastruktury. Podle propočtu v dopise zmíněných by
vodně v Supíkovicích mělo být ve výši 37,- Kč včetně DPH, aby byl vodovod soběstačný a vydělal si na svůj
provoz. Zastupitelé si byli vědomi ekonomické náročnosti pro odběratele vody při takto razantním
navýšení, proto úprava vodného od 1.1.2019 stanovila cenu za m 3 24,- Kč včetně DPH. V dopise byly mimo
jiné zmíněny i sankce hrozící provozovatelům veřejných vodovodů v případě, že nadále nebudou
respektovat povinnost vytvářet fond obnovy na této infrastruktuře.
První úhrada vodného za nové ceny začne 10. 4. 2019 kdy bude vypočítána spotřeba jednotlivých
domácností za 1. čtvrtletí roku 2019. Jak bylo zmíněno na několika zasedáních zastupitelů je na programu
dne realizovat výstavbu nové studny v horní části obce a tím vytvořit nový zdroj umožňující čerpání
kvalitní podzemní vody do systému. Tato stavba je nutná i z důvodu technického stavu současných dvou
studen, které byly vyvrtány v letech1981 a 1984 od té doby fungují bez zásadní modernizace. Jedinou
činností, kterou obsluha během provozu vykonávalas oprava nebo výměna čerpadel a modernizace
elektroinstalace. Z toho je patrné, že je na čase vybudovat prvek zásadní infrastruktury, který bude
sloužit dlouhá desetiletí a bude zásobovat vodou i naše potomky.

ODPADY:
V tradiční rubrice, která se vyskytuje v obecním zpravodaji je téma odpady. Téma, které se probírá od
úrovně vládní až po obecní pojetí likvidace odpadů. V Supíkovicích je systém nastaven tak, že komunální
odpad likviduje obec ve spolupráci s firmou Technické služby Jeseník. Velkoobjemový odpad řešíme
dvakrát do roka ve spolupráci s firmou Marius Pedersen. Tato firma je zvolena hlavně díky technickému
zajištění sběru velkoobjemového odpadu. Technologie umožňující sběr odpadu a jeho okamžitý odvoz je

způsob, který zajišťuje pořádek během likvidace odpadu. Tento způsob máme zavedený a pokud bude
ochota firmy zajišťovat tuto službu, nehodláme na tom nic měnit.
Další komodita je separovaný odpad, v současnosti máme v obci sedm stanovišť kde lidé mohou odkládat
tříděný odpad. Musím zmínit, že nejproblémovější je místo u hospody. Jedna věc je, že kapacita nemusí
být dostatečná, dalším faktorem proč je kolem tohoto místa nepořádek je nezodpovědnost uživatelů
nádob. Často u poloprázdných kontejnerů pracovníci obce uklízí pytle s komunálním odpadem. V době kdy
každý občan zaplatí poplatek za odpady ve výši 500,- Kč/rok a tím si zajistí vývoz popelnic po celý rok, mi
připadá ukládání směsného komunálního odpadu ke kontejnerům jako nelogické a poněkud mentálně
nesrozumitelné. O to víc mě zaráží obsah pytlů. Dětské pleny, obaly od krmení pro kočky nebo psy, obaly
od potravinových polotovarů. (i to je práce starosty prohrabat se odpadky a tipovat původce odpadu).
Apeluji tedy na všechny občany, zacházejte s odpadem zodpovědně, svým přístupem zlevňujete
nákladovost na likvidaci všech druhů odpadu. Nyní možná mnohým bleskne hlavou, proč tedy nedojde
k motivační slevě pro ty, kteří třídí.
Na to musím zmínit, obec každému z vás přispívá na likvidaci odpadu částkou blížící se padesáti procentní
dotaci. Od občanů a podnikatelů obec vybere po zmíněné pětistovce zhruba 310 000,- Kč. Roční náklady na
likvidaci všech druhů odpadů je cca 600 000,- Kč. Zde je patrné a jednoduše spočítatelné jaké poplatky by
měli být, aby systém fungoval samostatně bez dotování obecními penězi.
Poslední záležitostí v článku o odpadech je téma kynologické. I do Supíkovic se dostal fenomén venčení psů
a procházky s mazlíčky po chodnících. Asi tušíte kam směřuje další část článku. Ano, jsou to nevábné a
obtěžující značky po chlupatých mazlíčcích podél a dokonce i na chodníku určenému primárně pro
bezpečný pohyb lidí. Vyzývám tímto všechny, kteří vlastníte psa a řádně za něj platíte roční poplatek 50,Kč případně máte-li dva psy za dalšího 75,- Kč, uklízejte všechno co z vašich psů vyjde na trase po
veřejném prostranství. Již v roce 2011 obec přijala OZV 5/2011 stanovující pravidla pro pohyb psů.
Porušováním obecně závazné vyhlášky se vystavujete postihu ve správním řízení až do výše 5 000,- Kč.
Dlouhodobě zastávám názor, že jednodušší je domluva a dodržování pravidel slušnosti mezi dospělými lidmi
než se ohánět předpisy a trestními komisemi. Každopádně nástroj na nepřízpůsobivé chovatele existuje,
ale využívání těchto pravidel může strhnout lavinu udavačství a zkažení nálady v celé vesnici. Máme psi rádi
tak se o ně starejme se všemi povinnostmi.

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2019
sobota 25. května 2019
sobota 2. listopadu 2019

VOLBY 2018:
Byť je doba od vyhlášení výsledků voleb bezmála čtyři měsíce dovolte mi, abych tuto událost
okomentoval v prvním výtisku občasníku právě po této zásadní události všech obcí a měst.
Jednou za čtyři roky mají občané právo „vystavit účet“ vedení obce za správu veřejného
majetku a rozvoj obce. Mimo to se do komunálního dění zapojují osoby ochotné pro obec
vykonávat činnost spojenou právě se správou věcí veřejných. Tak tomu bylo i v Supíkovicích.
Celkem 54 občanů se aktivně zapojilo do volební činnosti a umístěním svého jména na konkrétní kandidátku
deklarovali svoji podporu programu, směru a iniciativám konkrétního uskupení. Všichni voliči byli seznámeni
se složením listin a bylo tedy jen na nich, zda přijdou nebo rozhodnutí o složení nejvyššího orgánu obce
nechají na jiných.
Z 562 oprávněných voličů přišlo do volební místnosti 345 voličů. O novém složení zastupitelstva obce
Supíkovice tedy rozhodovalo 61,39% oprávněných voličů.
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1. KANDIDÁTKA OBČANU SUPÍKOVIC
2. NEZÁVISLÍ
3. ROZVOJ A PROSPERITA OBCE SUP.KOVICE
4. ANO 2011
5. STAROSTOVÉ A OSOBNOSTI PRO MORAVU

SRPDŠ:
SUPÍKOVICKÝ MÍČEK
V únoru se již tradičně koná Supíkovický míček. Rok od roku je účastníků méně, ale buďme rádi
i za tu malou skupinku 14 hráčů. Hráči se shodli, že bude fajn, zahrají-li si všichni se všemi, proto
se jednotlivé kategorie (ženy, muži, elite) spojily dohromady. Nápad to nebyl špatný, všichni si hru užili.
Výsledky posledního ročníku jsou takové:
1. místo
ROMAN ŠŤASTNÝ
2. místo
ONDREJ LUKAŠÁK
3. místo
ZDENĚK ŠŤASTNÝ
Vítězům ještě jednou velká gratulace.
Snad nás příští rok bude více.

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
SRPDŠ by rádo navázalo na tradici divadelních představení pro dospělé diváky, proto na
2. března 2019 na odpolední hodiny pozvalo divadelní soubor KANTOŘI MIKULOVICE s představením
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE. Bližší informace naleznete na plakátkách v obci.
Zde informace k představení:
"Muž a žena jsou nesmiřitelní jedinci. A je to právě tato tolik lákavá nemožnost spojení, která dává každé
lásce její velikost."
Marguerite Durasová
Autor: Fabrice Roger-Lacan
Dva sousedé, kteří si nemohou přijít na jméno. Ona, renomovaná psycholožka a uzavřená intelektuálka, on,
člověk veselé mysli a manažer prodeje ve firmě prodávající jogurty. Dva naprosto odlišní lidé, kteří se
shodnou pouze na tom, že se nedovedou shodnout vůbec na ničem. Nevšední love story plná hádek a
vtipných slovních přestřelek, která vyzdvihuje všechny rozdíly mezi muži a ženami a také to, že jsou to
právě opačné povahy, které se nejvíce přitahují. Komedie, kterou ocení diváci obou pohlaví, protože
zábavnou formou ilustruje jejich rozlišné pohledy na svět.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Letošní školní rok jsme zahájili GO kurzem v Černém Potoce.
Unavení, lehce špinaví a ne zrovna vonící, ale spokojení a šťastní, jsme se v pátek 7. 9. 2018 vrátili
z adaptačního kurzu ve Velké Kraši. Do Černého Potoka jsme odjeli ve středu 5. 9. 2018, abychom
si všichni uvědomili, že prázdniny jsou nenávratně pryč a dalších 10 měsíců strávíme společně. Na všechny
děti, a že jich bylo téměř 70, čekala opět spousta her, dobrodružných výprav, zajímavých úkolů, a to od
samého rána až do pozdního večera.
Všichni to zvládli na jedničku, pravda – některé menší děti trošku smutnily, ale pouze první večer. Potom
už si na rodiče ani nevzpomněly. I to počasí nám opět vyšlo naprosto ukázkově, takže kurz prostě NEMĚL
CHYBU. Jen nás všechny velmi mrzí, že většina nově příchozích žáků, kteří by to nejvíce potřebovali, se
nezúčastnila. Děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli.
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Dne 29. ledna jsme se zúčastnili okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo na Gymnáziu
v Jeseníku. Naši školu zde reprezentovali Kristýna Kalianková a Šimon Jati, oba žáci osmého ročníku.
Olympiáda byla rozdělena na dvě části – mluvnickou a slohovou. V porovnání s předcházejícími ročníky se
žákům olympiáda nezdála až tak náročná a vzhledem k tomu, že oba jsou teprve v 8. ročníku a příští rok si
ji určitě zopakují znovu, je jejich umístění – Kristýnka skončila na 6. místě a Šimon na 9. místě z 20
soutěžících – vynikající. Oběma patří poděkování.
Tradiční projektový den
V pondělí 28.1, se již tradičně na naší škole konal projektový den. Ten letošní nesl název Den prevence.
Smysl celého projektu spočíval v tom, že měl upozornit na jevy vztahující se k rizikovému chování a vést
žáky k tomu, aby se s nimi navzájem seznámili. Zapojeno bylo všech devět tříd. Žáci byli rozděleni do
skupin. Jednotlivé skupiny byly složeny z žáků napříč všemi ročníky a vůbec neplatilo, že ti starší byli
nejzkušenější. Mnozí malí žáčci se nebáli být aktivními. Úkolem každé skupiny bylo vytvořit pantomimu,
plakát či scénku na zadané téma.
Mezi tato témata patřila například šikana, kyberšikana, záškoláctví, krádeže, závislosti, ale také nekázeň
nebo komunikace s cizím člověkem. Všechny skupiny žáků se do tohoto projektu zapojily naplno a se
zaujetím. Na závěr se všichni z naší školy sešli v jedné třídě, kde proběhla prezentace práce každé
skupiny.
Pevně věříme, že Den prevence poskytl nám všem spoustu podnětů k zamyšlení, k lepší vybavenosti čelit
nástrahám našeho současného i budoucího života a třeba i k přehodnocení některých dosavadních postojů.
Co pro své žáky připravily vychovatelky ŠD?
Akcí je velké množství. Jsou to společné akce obou oddělení školní družiny. Začala také spolupráce
s mateřskou školou.Vzhledem k velkému počtu jsou vybrány ty nejúspěšnější a nejzajímavější.
Lesní pedagogika
Velmi vydařenou akcí, která v ŠD proběhla, byla akce ve spolupráci s LČR. Děti se dozvěděly plno
zajímavých věcí o přírodě a zvířátkách žijících v lese. Také měly možnost si prohlédnout plno zvířecích
exemplářů a mohly porovnat své síly v poznávání stromů a šišek. Dětem se to moc líbilo a pracovníkům LČR
děkujeme za pěkný program.
Pečeme dobroty
V kuchyňce vznikaly dobroty pro maminky, babičky, tatínky a sourozence, kteří se zúčastní akce ,,Malování
na asfalt pro malé i velké.“ Od půl druhé do pěti hodin děti pod vedením paní vychovatelky připravovaly
dobroty jako švestkový koláč, jablečné štrůdly, tvarohové muffiny a sýrové tyčinky. Děti práce moc bavila
a také si vysloužily od všech pochvalu, všem moc chutnalo.
Malování na asfalt pro malé i velké
Dne 25. 9. Proběhla první společná akce ŠD a MŠ, kdy jsme spojili sily a uspořádali pro vás akci Malování
na asfalt pro velké malé i velké. Přestože jsme měli strach z počasí, nakonec se umoudřilo a umožnilo nám
strávit pěkné odpoledne. V areálu školy vzniklo plno krásných obrázků. Odměnou pro všechny bylo
občerstvení, které pro všechny připravily děti ze školní družiny.
Pan Jablko a paní Hrušková

Krásné tvořivé odpoledne si užily děti ze ŠD. Pomocí přírodnin vytvářely děti rozmanité postavičky, ze
kterých jsme si vytvořili pěknou výstavku.
Vytváření svítilen
Děti z naší ŠD vyráběly krásné dekorativní svícny pro Obecní úřad v Supíkovicích. Vyrobily 25 krásných
vánočních svícnů a 22 dekoračních vánočních 3D hvězd, které sloužily k výzdobě sálu.
Kuchaříček
Společně jsme si připravili tousty, ořechové kynuté rohlíčky a šneky z listového těsta. Nakonec byla
hostina a všem moc chutnalo.
Sportovní hry
V tělocvičně jsme se zahřáli honěnou s podlézanou a zahráli jsme si pohybovou hru Molekuly. Potrénovali
jsme házení do koše a přihrávky. Nakonec jsme závodili v družstvech.
Beseda o organizaci Lékaři bez hranic
Děti byly seznámeny, čím se organizace zabývá, ukázali jsme jim, kde všude působí. Společně jsme se
dohodli o finanční pomoci této organizaci. Děti napekly vánoční cukroví, udělaly chlebíčky a dýňovou
polévku, kterou jsme potom nabízeli na Vánočním koledování. Výtěžek z této akce 1222,-Kč byl poukázán
na účet Lékařů bez hranic. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci těžce podvyživeným dětem.
Vánoční keramika – společná akce s MŠ
Děti pracovaly s keramickou hlínou. Pod jejich rukama vznikaly různé výrobky(postavičky andílků,
zvonečky, hvězdičky, kapříci aj.) Po vypálení budou mít děti krásné dárky pro své blízké.
Výroba vánočních dekorací k vánočnímu prodeji
Děti jako každý rok i letos vytvářely svícny, věnce, stromečky a další dekorační předměty, které byly
určeny k prodeji v předvánočním čase.
SRPDŠ takto utržilo částku 7305,-Kč. Peníze budou využity na hračky a pro nákup materiálu do ŠD.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří akce pro žáky a děti připravovali.
Mgr. Jarmila Lašáková
Úspěchy našich sportovců
Ve čtvrtek 4.10. vyjeli naši starší fotbalisté na okresní kolo v Minikopané na umělou trávu do Jeseníku.
Naše družstvo tvořili Martin Burďák, Kamil Křivánek, Vladimír Polák, Šimon Jati, Matěj Kozubík, Dominik
Kroščen, Adam Pudil, Miloš Pudil a Dominik Niederle. Hrálo se na šířku fotbalového hřiště 1×15 minut. Na
ploše mohlo hrát 6 hráčů v poli a brankář. Byly nalosovány tři trojčlenné skupiny, po nich se hrálo play off.
K prvnímu utkání jsme nastoupili proti České Vsi. Účet zápasu otevřel Miloš Pudil, jehož dvěma
brankami následoval bratr Adam a čtverku do sítě soupeře umístil Šimon Jati. Hladké vítězství znamenalo
dobrý vstup do turnaje.
Ve druhém utkání skupiny jsme narazili na Gymnázium Jeseník, které se nám povedlo přehrát stejným
rozdílem, jako Českou Ves. Tentorkát skóroval jednou Adam Pudil a Šimon Jati, dvakrát Miloš Pudil. Jako
nejlepší tým základní části jsme byli nasazeni do pavouka na výhodnou pozici.
V prvním zápase o „život“ jsme znovu padli na gymnázium. Výhra tentokrá nebyla tak jednoznačná. Po
gólech Adama a Miloše Pudilů jsme zvítězili 2:0 a postoupili dále.
První problémy jsme začali mít v semifinále proti Bělé. Miloš Pudil dal sice první branku, soupeř ale dokázal
odpovědět a zápas byl až do svého konce vyrovnaný. Chvilku před koncem zápasu dopravil míč do sítě
soupeře znovu Miloš Pudil. Výhra 2:1 znamenala postup do finále. Na klucích ale začínal být znát úbytek sil.
Finále proti Lipové bylo dramatické až do závěrečného hvizdu a vlastně i po něm. Lipová nás chvílemi tlačila
a dala vedoucí branku. Z tlaku jsme se sice vymanit dokázali, ale střelecká nemohoucnost znamenala marné
dobývání soupeřovy svatyně. Rozhodčí si dobře nepohlídal konec zápasu a prakticky se závěrečným
hvizdem vyrovnal Adam Pudil na 1:1. Čekaly nás pokutové kopy. Ani po předepsané sérii tří střel nebylo
rozhodnuto. Při čtvrté penaltě se předvedl náš gólman a míč chytil. Na značku pokutového kopu se postavil
Šimon Jati a vystřelil. Brankář soupeře byl rovněž úspěšný a míč vytlačil na tyč. Zároveň však měl
obrovskou smůlu, protože se balón od tyče odrazil jemu do ruky a pomalu se zakutálel za brankovou čáru.
I takové branky však platí a rozhodují o vítězi turnaje a postupu do krajského kola!
To se koná ve středu 17.10. v Hranicích na Moravě. Děkujeme všem klukům za skvělou reprezentaci školy
a držíme palce v kraji!!!

Ve středu 17.10. vyrazili vítězové okresního kola v Minikopané, tedy naši fotbalisté, na krajské kolo do
Hranic na Moravě. Na turnaji reprezemtovaly své okresy kromě naší školy ZŠ a MŠ Tršice za okres
Olmouc, Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov, ZŠ Svisle z Přerova a ZŠ Sluneční Šumperk okres Šumperk.
Hrálo se 2×12 minut. Náš tým tvořili Martin Burďák, Kamil Křivánek, Vladimír Polák, Šimon Jati, Matěj
Kozubík, Dominik Kroščen, Adam Pudil, Miloš Pudil, Dominik Niederle a František Polák.
První utkání nás postavilo před Prostějov. Zápas nezačal dobře, kluci hráli zakřiknutě a nedůrazně
a brzy prohrávali 0:1. Pak se podařilo vyrovnat Dominikovi Niederlemu a Miloš Pudil nás dokonce dostal do
vedení 2:1. Když už to vypadalo, že první zápas bude znamenat tři body, přišla v poslední minutě ruka
Miloše Pudila a pokutový kop soupeř neomylně proměnil. Dlužno podotknout, že jsme předtím měli dvě
výborné šance, bohužel je naši kluci z velké nervozity neproměnili.
Ve druhém zápase proti Olomouci to dlouho vypadalo, že budeme mít opět šanci bodovat. Po našem vedení
1:0 po brance Miloše Pudila jsme však vedení ztratili a znovu jsme dokázali srovnat až na 2:2 Adamem
Pudilem. V závěru jsme si však nechali dát znovu branku a prohráli jsme 2:3
Pod dojmem neproměněných šancí a trochu zbytečně uniklých bodů kluci vystřídali brankáře. To se však
projevilo velmi neblaze, protože ve třetím utkání proti Přerovu jsme obdrželi nakládačku 1:4, když náš
jediný gól vstřelil Miloš Pudil.
Před posledním zápasem bylo jasné, že pokud prohrajeme, budeme poslední. Nastupovali jsme proti
Šumperku, který dosud všechna utkání vyhrál a bylo jasné, že celý turnaj vyhraje. Zápas však začal velmi
překvapivě, když jsme brankami Dominika Niederleho a Franty Poláka soupeře trochu zmrazili. Šumperk
však zbraně nesložil a ještě do konce poločasu snížil tvrdou ranou z delší vzdálenosti na 2:1 pro nás. Do
druhé půle jsme tedy nastupovali s vědomím, že pokud nedostaneme branku, vyhrajeme. Naši kluci bránili
opravdu zodpovědně a i když jsme si vpředu téměř žádné příležitosti nevytvořili, důležité bylo, že jsme
soupeře k ničemu nepustili a vedení jsme hodně překvapivě opravdu udrželi!
Turnaj velmi neblaze ovlivnil fakt, že na krajském kole(!) nebyli zajištěni rozhodčí. Dlužno říct, že jejich
absence kvalitu turnaje opravdu ovlivnila. Naši kluci skončili čtvrtí, mohli však klidně skončit druzí.Všem
jim patří nejen poděkování, ale i velké uznání, protože na krajské úrovni sehráli vyrovnané zápasy. Děkuji
i panu Miloši Pudilovi staršímu, který s námi na turnaj jel a kluky v utkáních vedl.
V pátek 23.11. jeli mladší žáci na okresní kolo ve florbalu. Hrálo se v nové sportovní hale v Jeseníku
s velkou změnou oproti všem předchozím turnajům – v poli bylo 5 hráčů. Do okresního finále postoupilo
z okrskových kol pět nejlepších školních týmů. Hrálo se jednou 15 minut systémem každý s každým. Naši
školu reprezentovali Dominik Kroščen, Adam Pudil, Miloš Pudil, Martin Burďák, Petr Burďák, Lukáš Kret,
Kamil Křivánek, Jan Janošek, Radek Kinscher, Jakub Merčák a Vladimír Polák.
Bylo jasné, že zápasy budou velmi těžké, jiný počet hráčů v poli, než jsme byli zvyklí a velký prostor
dělal klukům zpočátku trochu potíže.
První zápas byl současně prvním zápasem turnaje a postavil nás proti Jeseníku. Skóre otevřel po nahrávce
Miloše Pudila Laďa Polák. Naše obrana ve složení Dominik Kroščen a Adam Pudil šlapala perfektně, a to
včetně hráčů, kteří je posléze vystřídali. A tak když další dvě branky přidal Miloš Pudil, vyhráli jsme
úvodní střetnutí 3:0
Ve druhém utkání jsme padli na Zlaté Hory. Adam Pudil byl v prvních dvou utkáních na hřišti kvůli zranění
nohy vždy jen krátce, což mu nezabránilo vstřelit Zlatým Horám dvě branky. Jednu přidal jeho bratr Miloš
a opět Laďa Polák. Soupeř korigoval až v samém závěru, takže konečný stav byl 4:1 pro nás.
Turnaj se vyvíjel tak, že bylo jasné, že se popereme o postup do kraje se Žulovou a Českou Vsí. Právě tyto
dva zápasy nás čekaly. Jako první se nám postavila Česká Ves a na hřišti byly vyrovnané síly znát. Daleko
více než v prvních svou zápasech jsme byli pod tlakem a také jsme dostali první branku. Hra moc
nevypadala na to, že bychom byli lepším týmem, naštěstí se podařilo Miloši Pudilovi dostat míček do
soupeřovy sítě a vyrovnat. Úspěch naše kluky nakopnul a začali Českou Ves přehrávat. Náš tlak vyústil
v góly Ládi Poláka a Dominika Kroščena, takže jsme zvítězili 3:1. Postup byl nadosah…
Karty byly před naším posledním zápase rozdány jasně – vítězství nad Žulovou či remíza nás posouvaly do
kraje. Prohra by tamtéž vystřelila Žulovou. Zápas opět začal mírným tlakem soupeře, ale první branku
vstřelil Miloš Pudil. Naši útočníci se obětavě vraceli do obrany, přesto dokázal soupeř skóre srovnat.
Dramatický zápas vrcholil. Asi tři minuty před koncem se Miloš blýskl znovu a poslal nás do vedení 2:1.
Žulová měla tři minuty na to, aby nám dala dva góly a žádný nedostala. Naši kluci ale nezalezli do obrany,
naopak ohrožovali i nadále soupeřovu branku a chytře drželi míček za ní nebo ve volném prostoru na hřišti.
Nepustili jsme Žulovou do žádné větší akce a výsledkem bylo vítězství 2:1 a postup do krajského kola!!

Klukům moc děkujeme za výbornou reprezentaci školy a gratulujeme k postupu do kola krajského. To se
koná v pondělí 10.12. v Lipníku nad Bečvou.

Týden po svých mladších spoluhráčích vyjeli na své okresní kolo i starší florbalisté. Hrálo se opět
v nové sportovní hale v Jeseníku za účasti šesti škol. Ty byly rozděleny do dvou skupin po třech
účastnících, poté následovalo klasické play off. Naši školu reprezentovali Martin Marek, Dominik Niederle,
František Polák, Petr Svoboda, Šimon Jati, Matěj Kozubík, Tomáš Ondrejka, Adam Pudil, Miloš Pudil
a Jaroslav Švajka.
Naše skupina byla za účasti Jeseníku a Žulové neuvěřitelně vyrovnaná, všechny zápasy v ní skončili
remízou. První utkání jsme odehráli proti Žulové. Dvakrát jsme se dostali do vedení brankami Dominika
Niederleho, ale jak už je psáno výše, zápas skončil remízou 2:2
Druhý zápas ve skupině proti Jeseníku skončil nakonec bez branek. K jeho konci jsme měli ze hry více my,
měli jsme několik šancí, bohužel jsme dokázali vyprodukovat pouze tyčku nastřelenou z hokejky Dominika
Niederleho.
Ze skupiny jsme nakonec postoupili jen díky většímu počtu vstřelených branek.
V semifinále jsme padli na Gymnázium Jeseník. Tohle utkání přetavil ve své galapředstavení znovu Dominik
Niederle, z jeho hokejky padly všechny naše čtyři góly. Gympl jsme porazili 4:0 a hladce postoupili do
finále.
V něm se opakoval duel se Žulovou. Dostali jsme se sice hned zpočátku do vedení 1:0 a ani nebudu psát, kdo
tu branku vstřelil, protože bych se opět opakoval. To však byl náš jediný příspěvek do střeeckého zápisu
utkání, zbytek jich obstaral soupeř. Ten měl větší vůli po vítězství a prot také vyhrál 4:1. Škoda, že jsme
za celý turnaj nenašli více střelců branek, než jen jednoho…
I přes zklamání z finálového duelu je 2. místo velkým úspěchem a kluci si určitě zaslouží velké poděkování
a pochvalu!
Mladší florbalisté vyjeli na krajské kolo do Lipníku nad Bečvou v pondělí 10.12. Oproti okresnímu kolu
bylo družstvo bohužel výrazně oslabeno. Sestavu tvořili Adam Pudil, Miloš Pudil, Martin Burďák, Petr
Burďák, Lukáš Kret, Kamil Křivánek, Jan Janošek, Radek Kinscher, Jakub Merčák a Vladimír Polák. Hrálo
se 2x 8 minut.
Naším prvním soupeřem byla ZŠ Předmostí Přerov. Soupeř se dostal do vedení 1:0, ale Miloš Pudil
dokázal vyrovnat: Soupeř byl lepší, tlačil nás, ale naše rychlé protiútoky v podání bratrů Pudilových byly
hodně nebezpečné. Z jednoho z nich nás dostal do vedená 2:1 Adam. Tento stav jsme udrželi a první zápas
vyhráli.
Druhým soupeřem bylo Gymnázium ze Šternberku. Abychom si moc nemysleli, dostali jsme náklad šesti
branek a prohráli 6:0.
Trochu zkoprnělí jsme nastoupili proti ZŠ Melantrichova z Prostějova. Soupeř nás opět přehrával, náš
první úspěch přišel až za stavu 0:3, kdy skóroval Adam Pudil. Ještě stih vsítit svou druhou branku, kterou
ale jen korigoval na konečný stav 2:4.
Poslední zápas jsme absolvovali proti již jistému vítězi turnaje – ZŠ E. Beneše Šumperk. Mělo to být asi
utkání jednoznačné a také se soupeř dostal do vedení 2:0. Pak Miloš snížil na 1:2, ae soupeř odskočil až na
1:4. Pak však vstřelil branku Adam a po něm i Miloš a za stavu 3:4 se šumperáci začali o výsledek
strachovat. Bohužel jsme už nic dalšího nedokázali.
Nakonec jsme tedy v krajském finále skončili na posledním pátém místě. Družstva na 3.-5. místě však měla
stejný počet bodů, o našem umístění rozhodla až minitabulka. Florbalová cesta našich mladších florbalistů
skončila v kraji, což je úspěch obrovský! Všem klukům děkujeme!! Přejeme jim hodně úspěchů i v Jesenické
lize!
Bratři Pudilovi odešli z naší školy do Prahy a budou hrát fotbal za Slavii Praha. Děkujeme jim za
mnohaletou sportovní reprezentaci školy a přejeme jim hodně studijních i sportovních úspěchů!

DRAVCI SUPÍKOVICE:
Dravci Supíkovice pod vedením kapitána Marka Malaníka působí druhým rokem v
Jesenické lize šipek, která vstoupila do své 2. poloviny ročníku 2018/2019. K 8.2.2019
Dravci Supíkovice odehráli v těžké skupině a konkurenci mužstev jako je Big Crash nebo
Modrý Jelen Vidnava 11. kol. Po velmi dobrých výkonech máme na kontě 10 výher a jednu remízu s prohrou
v prodloužení a v čele tabulky velmi slušný náskok 10bodů. Byly to často velmi těžké a napínavé zápasy, ale
hodiny tréninků a vzájemná podpora všech Dravců nesou svoje ovoce.
Přestože je pro nás prioritou účast v Jesenické lize, během roku se Dravci Supíkovice účastní i dalších
akcí. Zahráli jsme si pohár s Prostějovem, Seriál 24 turnajů ČDS-Cup 2018, Seriál Jesenických Openů
2018 a několik dalších samostatných turnajů, kde jsme dosáhli řady úspěchů. Příkladem je Jiří Paščinský
ml., který se stal absolutním vítězem série Jesenických Openů a úspěch Dravců dovršil kapitán Marek
Malaník 4.místem. V ČDS-Cupu skončil František Hladký st. celkově na 3. místě a Marek Malaník na místě
4. Získali jsme nové zkušenosti a respekt soupeřů.
Myslím, že můžeme být spokojeni. Hra nám přináší radost a naše upřímnost a srdíčko nám dělá dobré
jméno. Rád bych na závěr moc poděkoval všem, kteří nás podporují a fandí nám a často s námi prožívají
radost z vítězství. Děkujeme a přejeme všem krásné dny. Máme rádi šipky 
Bc. Hladký František st.

Provozní doba pošty Partner: Po
Út
St
Čt

8.00 - 10.30
14.30 – 15.30
8.00 - 10.30 14.30 – 17.30
8.00 – 10.30 14.30 – 15.30
8.00 – 10.30 14.30 – 15.30
Pá 8.00 – 12.00
Nové telefonní číslo pošty je 739 760 365 a lze posílat i SMS.
Pošta Partner poskytuje tyto služby: Příjem poštovních poukázek, platebních dokladů SIPO, výplata
poštovních poukázek a důchodů, dobíjení kreditu mobilních operátorů, vybrané služby Poštovní spořitelny,
příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, prodej poštovních známek, kolků, losů, obálek a kartonových
obalů. Dále lze na poště zakoupit pohledy, přání k narozeninám, svatbě, narození dítěte, kondolence, obaly
PVC s drukem, propisky, omalovánky, tuhy do pera PILOT, lepidlo a lepicí pásky.
Nedoručené zásilky se ukládají na poštu k vyzvednutí ještě týž den. Zásilka je vydána na základě
předloženého občanského průkazu (popř. OP a průkazu zmocněnce) a u balíku na poštu nebo do ruky pouze
sdělením šestimístného kódu uvedeného v oznamovací SMS (Emailu) o uložení na poště a to i Vámi určené
osobě. Zásilky lze zaslat, na kteroukoli poštu v ČR k vyzvednutí nebo prodloužit úložní dobu a to
telefonicky nebo na stránkách ČP.
Chtěla bych upozornit, že pošta Partner Supíkovice umožňuje platby kartou pouze bank ČSOB a Poštovní
spořitelny.

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
Školní družina ve spolupráci s obcí Supíkovice připravila pro žáky ZŠ, MŠ a jejich rodiny fotografickou
soutěž „Tady jsem doma.“ Cílem soutěže je zachytit na snímcích naši obec v průběhu čtyř ročních období.
Na vašich snímcích zachycujte fotografické objekty, u kterých bude jednoznačně rozpoznatelné, že se
jedná o naši obec. Nejen, že si rodiny s dětmi zažijí při této soutěži spoustu krásných vycházek a výletů po
naší obci při jejich pořizování, ale pořízené fotografie poslouží také k obohacení fotogalerie webových
stránek obce. Pravidla soutěže obdržel každý žák naší školy. Proto nám závěrem nezbývá, než vám popřát,
ať zrovna ta vaše fotografie je ta nejpovedenější. Foťte, výletujte, foťte, vycházkujte, bavte se!!!!
Těšíme se na vaše krásné fotografie.
Vychovatelky ŠD.

TADY JSEM DOMA
Soutěž je rozdělena do 4 etap
 ZIMA 
Fotografické snímky Supíkovic pořízené v
supikovice.info do 22. března 2019.
 JARO 
Fotografické snímky Supíkovic pořízené v
supikovice.info do 14. června 2019.
 LÉTO 
Fotografické snímky Supíkovic pořízené v
supikovice.info do 20. září 2019.
 PODZIM 
Fotografické snímky Supíkovic pořízené v
supikovice.info do 8. prosince 2019.

tomto období posílejte na email kasparkova @skola-

tomto období posílejte na email kasparkova@ skola-

tomto období posílejte na email kasparkova @skola-

tomto období posílejte na email kasparkova@ skola-

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěže se mohou zúčastnit žáci ZŠ a děti MŠ Supíkovice. S pořizováním a posíláním fotografií mohou
pomáhat rodiče, proto soutěž rodinná.
Každý žák může ke každé soutěžní etapě poslat pouze jednu fotografii, a to následujícím způsobem.
Do předmětu emailu uvedete: DOMA, do názvu: JMÉNO A PŘIJMENÍ SOUTĚŽÍCÍHO, v textu emailu: CO
JSEM VYFOTIL a přiložíte fotografii.
Email odešlete na: kasparkova@skola-supikovice.info
Každá soutěžní etapa bude vyhodnocena zvlášť. První tři místa budou odměněna cenami ze SRPDŠ.
V prosinci 2019, na tradičním Vánočním koledování, budou v sále Národního domu vystaveny všechny
soutěžní snímky ze všech čtyř etap. Občané Supíkovic budou mít možnost vybrat nejpovedenější snímek.
Autor vítězné fotografie bude odměněn hodnotnou cenou, kterou věnuje Obec Supíkovice.

FOŤTE, POSÍLEJTE, TĚŠÍME SE NA KRÁSNÉ FOTOGRAFIE NAŠÍ OBCE.

ZÁJEZD SENIORŮ Z JESENICKA DO PRAHY
Sdružení měst a obcí Jesenicka a obec Mikulovice pořádají tradiční zájezd seniorů do Prahy.
Akci, která je připravována v rámci spolupráce Sdružení měst a obcí Jesenicka a městské části Praha 1,
organizačně zajišťuje obec Mikulovice.
Zájezd se bude konat ve dnech
12. – 14.6. 2019. Cena zájezdu, která zahrnuje dopravu a ubytování v hotelu včetně snídaní, je 2.300,Kč.
Zájemci o účast se mohou přihlásit do 30.5.2019 na tel. č. 584429100 nebo 775200658 nebo e-mailem
na adrese asistentka@mikulovice.cz.
V případě velkého zájmu budou upřednostněni zájemci, kteří se této akce ještě nezúčastnili

