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Vážení spoluobčané
Po delší době se Vám do rukou dostává další výtisk obecního zpravodaje, který si klade za cíl informovat
obyvatele Supíkovic o dění v obci.
Musím konstatovat, že zastupitelstvo obce, vzešlé z komunálních voleb v roce 2018 jste, vy voliči složili,
velice kvalitně a na práci tohoto orgánu je to evidentní. Aktivita zastupitelů je, musím říci, nevídaná a jsem
velice rád, že skupina lidí určujících směr rozvoje obce si tuto zodpovědnost vzala za svou a opravdu
Supíkovice zatraktivňují jak pro stávající tak i potencionální spoluobčany. Diskuze o významných
investičních akcích jsou věcné a argumenty zaslouží pozornost a vyhodnocení. Díky tomuto přístupu se nám
daří každoročně získat finanční podporu od poskytovatelů dotačních prostředků na opravy nebo
modernizace obecního majetku. Jen díky uvědomění si nutnosti systematické přípravy projektů a záměrů
na jejich realizaci se nám podařilo opatřit celou obec chodníkem, spravit střechu a fasádu na budově
Obecního úřadu nebo zajistit dostatek pitné vody výstavbou nové studny. Proč toto všechno zmiňuji? Jde
o to, že píšeme rok 2020, ale zastupitelstvo intenzivně řeší projekty, které se mohou realizovat v letech
2021 – 2024. Ano tak dlouho trvá příprava na stavební akce. Dokladem může být výstavba chodníku u
Zábranských v roce 2015 nebo v zatáčce u Hečkových. Od myšlenky po kolaudaci u těchto dvou staveb
uplynuly vždy čtyři roky.
Rok 2020 je rokem, který potvrdil správnost některých zahájených projektů a opodstatněnost předkládání
žádostí do vyhlašovaných výzev poskytovatelů dotací. Především se jedná o opravu místní komunikace od
obchodu Snášelová ke hřišti. V roce 2018 MMR ČR zařadilo do podporovaných činností i opravy místních
komunikací. V roce 2019 Supíkovice podali žádost na spolufinancování opravy zmiňované místní komunikace
(MK). Pro velký zájem obcí byla naše žádost zařazena mezi náhradníky. V letošním roce, zastupitelé opět
schválili podání žádosti na tento projekt. MMR ČR však program na opravy MK vůbec nevyhlásilo a místo
toho byl použit seznam náhradníků z roku 2019. Díky tomuto logickému kroku ministerstva a aktivitě obce
v získávání financí nad rámec standardního rozpočtu se v Supíkovicích bude moci zpravit jedna
z nejfrekventovanějších cest. Tato informace je především pro obyvatele žijících v blízkosti cesty, aby
byli připravení na případné letní komplikace.
Obec zároveň čeká na vyhodnocení žádosti podané na Olomoucký kraj, kde žádáme pomoc s opravou
střechy nad sálem Národního domu. V současné chvíli je žádost v procesu hodnocení.
Mimo dotace, ve kterých obec vystupuje jako příjemce, máme aktivity kde naopak obec vystupuje jako
poskytovatel finanční podpory. Aktuálně se jedná o vyhlášení dotačního programu obce Supíkovice na
podporu výstavby DČOV. V úvodu zmíněná aktivita zastupitelů vyústila právě ve vyslání jasných signálů
obyvatelům obce jak bude postupováno v obci při likvidaci odpadních vod. Toto téma mnoho lidí zaujalo a
jednání zastupitelstva kde se jednotlivé kroky projednávají navštěvuje stále více zájemců o informace. I
z tohoto důvodu proběhne v pátek 27.3.2020 seminář, na kterém bude diskutována problematika ČOV.
Podrobněji o tomto tématu v další části zpravodaje.

OBEC: V tomto příspěvku bych chtěl vyzvat spoluobčany pohybující se po obci pěšky a
především za snížené viditelnosti, aby maximálně využívali vybudovaných tras pro pěší.
Chodníky jsou zde právě jako základní prvek ochrany chodce před střetem s vozidly.
Osobně jsem zaznamenal několik osob, které chodí po bílé čáře, místo aby využívali chodník.
Asi nejčastěji je tento stav patrný v úseku mezi odbočkou k Elkoplastu a základní školou. V úseku je
vybudovaný chodník za potokem včetně osvětlení. Chodec na něm nemusí odstupovat při průjezdu auta,

nemusí nadávat, když dostane sprchu špinavé vody od kol autobusů a nehrozí mu nadávky od řidičů, kteří se
na poslední chvíli vyhýbají osobám v černém oblečení bez jediné reflexní nášivky. I přes tento komfort se
po krajnici pohybují senioři i maminky s malými dětmi. Argument, že trasa za potokem je delší a zdržuje,
mi připadá hodně trapná výmluva. Obávám se, že následná hospitalizace při střetu s vozidlem Vás zdrží
mnohem více než dvacet kroků navíc. Nehledě na to jak důležitý je pohyb pro organizmus člověka. Berte
prosím tyto řádky jako návod jak zajistit svoji bezpečnost při pohybu po obci a zároveň chůzí po chodníku
zajistit pro své tělo tolik potřebný pohyb. V neposlední řadě pak z pozice rodičů dáváte svým dětem
příklad jak se chovat a jak se chránit v silničním provozu.
Tyto řádky nejsou nařízením, je to pouze doporučení poskytované preventivně, abychom zabránili
potencionálnímu riziku dopravní nehody a následnému řešení nepříjemnosti a zbytečných komplikací.

ODPADY: Domovní čistírny odpadních vod
Asi už většině občanů Supíkovic neuniklo, že se představitelé obce již delší dobu zabývají
řešením problému nakládání s odpadními vodami. Současný klimatický trend na srážky chudého
podnebí dává především v horkých letních měsících vyniknou nepříjemnému zápachu vznikajícího při
odpařovaní odpadních vod z četných vývodů potrubí a trativodů. A tento stav jistě nepřispívá k
příjemnému žití v obci ani k příznivému hodnocení ze strany návštěvníků obce.
Při zkoumání tohoto problému zastupitelstvo zavrhlo možnost vybudování centrální čističky odpadních
vod spojenou se zasíťováním celé obce kanalizačním potrubím. Když odhlédneme od strastí spojených
s rozkopáním celé obce, ke kterému by instalace potrubí zákonitě vedlo, bylo rozhodnutí zastupitelstva
vedeno především ekonomickými dopady takovéhoto projektu. I kdyby se nám podařilo využít veškeré
možnosti podpory a dotací na maximum, znamenalo by to pro obecní rozpočet zásadní dopad na několik
desetiletí dopředu a veškerá činnost by se omezila na pouhé udržování stávajícího stavu bez možnosti
rozvoje a investic. Dalším neblahým dopadem centrální čistírny odpadních vod je skutečnost, že tato
technologie svede bez možnosti dalšího použití veškeré odpadní vody z obce pryč. A to je aspekt, který
rovněž zaslouží řádné uvážení. Naproti tomu decentralizovaný systém čistění u jednotlivých domů nebo
společný systém pro více domů, tedy domovní čistírny odpadních vod (DČOV), lze pořídit za zlomek nákladů
centrální čističky a zachovat přitom možnost opět použít přečištěnou odpadní vodu v místě jejího vzniku,
tedy u vás.
Těmito úvahami a závěry se zastupitelstvo řídilo při rozhodnutí o vzniku dotačního programu na
podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod, který byl schválen na letošním únorovém zasedání
zastupitelstva obce Supíkovice a již v současné době je k nahlédnutí na úřední desce úřadu nebo na
internetových stránkách obce.
Za účelem rozšíření povědomí občanů o tomto způsobu nakládání s odpadní vodou se dne 27.3.2020 od
17:30 hodin v sále Národního domu č.p.5 Supíkovice uskuteční beseda na téma decentralizovaná likvidace
odpadních vod z domácností a představení technologií k tomu určených. Svoji účast na této debatě
přislíbil a potvrdil odborník v této problematice, projektant DČOV a rovněž dodavatel technologií DČOV.
Takto strukturovaná sestava hostů by nám měla pomoci zodpovědět všechny naše otázky.
Je jasné, že instalace a následný provoz decentralizovaných systému nakládání s odpadními vodami bude
vyžadovat větší zapojení majitelů nemovitostí a to jak logistické tak finanční. Jsem ale přesvědčen, že
tato úskalí budou převýšeny výhodami, které domovní čističky odpadních vod skýtají.
Obec je připravena budoucí stavitele a provozovatele domovních čističek mimo již zmíněný dotační
program dále podporovat, aby se tento proces stal pro uživatele co nejkomfortnější. Prostor pro takovou
pomoc vidím například ve sběru informací od občanů a vytvoření skupiny rozhodnutých zájemců, kteří by
měli v případě společného postupu při soutěžení ceny technologie ČOV a projektové dokumentace větší
ekonomickou sílu a dosáhli by tak na výhodnější ceny.
Obracím se tedy touto cestou na občany, kteří jsou již pro pořízení domovní čističky rozhodnuti a měli
by zájem o výše popsaný společný postup při nákupu a realizace ČOV, aby tento svůj záměr sdělili na
Obecním úřadu Supíkovice. Tyto informace budou použity jednak za účelem vytvoření společné skupiny
zájemců a jednak podle počtu zájemců poslouží obci pro přesnější nastavení výše finančních prostředků na
dotační program z rozpočtu obce pro následná období.
V případě, že by někdo z občanů uvítal prohlídku domácí čističky odpadních vod v provozu jsem Vám
k dispozici a rád se s Vámi podělím o mé laické zkušenosti nabyté při budování, schválení a provozu tohoto
zařízení.
Pavel Šafář

OBEC:
Samostatný článek chci věnovat záměru a tématu využití areálu Pompe. V minulosti jsme
usilovali o přestavbu hlavní budova na bytový dům s deseti malometrážními byty. Náklady na
tuto akci a dotační podmínky, které nastavil poskytovatel dotace byly natolik svazující a pro
obce nevýhodné, že ze skupiny vesnic, které o podobné využití budov ve svém vlastnictví na Jesenicku
usilovali postupně i přes fakt, že podpora jim byla přiznána, odstoupily. Nájemní bydlení se tedy ubírá jinou
cestou. Jiná cesta je zvolena i v Supíkoviccíh. Areál Pompe je v majetku obce zhruba od roku 2009 kdy
nemovitost obec koupila. Z areálu obehnaného plechovým rezavým plotem s rozpadajícími se opěrnými
zídkami časem vznikl prostor s potenciálem stát se středem služeb a dění v obci. Prvním krokem
k naplňování tohoto jistě smělého plánu je vznik nové hasičské zbrojnice. Další etapou by měla být
přeměna hlavní budovy na multifunkční zařízení poskytující občanům obce a návštěvníkům regionu zázemí
odpovídající 21. století. Prvním krokem je zadání zpracování architektonické studie. Tento krok je nutné
vnímat globálně a ve všech souvislostech. Původní záměr na přeměnu v bytový dům byl iniciován poptávkou
po nájemním bydlení v obci. Obec eviduje zvýšený zájem o bydlení v obecních bytech. Z důvodu
optimalizace vynakládaných finančních prostředků a zároveň využití zájmu lidí o bydlení v Supíkovicích
zvažujeme tuto rozsáhlou transformaci a změnu využívání obecních budov. Zjednodušeně řečeno. V budově
Pompe by v přízemí vznikl prostor využívaný obcí Supíkovice a obecním úřadem (kanceláře, archív),
pobočka Pošty Partner a denní místnost pro zaměstnance obce pracující pro obec v rámci VPP projektu. V
uvolněných prostorách současného úřadu by následně vznikly čtyři bytové jednotky (1. z pošty, 2.
z kanceláře zaměstnankyň, 3. z kanceláře starosty a archívu, 4. z knihovny)
Plánované byty budou menší a jejich následné využití je na rozhodnutí zastupitelů. Především volba cílové
skupiny nájemníků. Jestli budeme dávat přednost mladým na dobu určitou nebo seniorům na dožití bez
strastí spojených s údržbou jejich nemovitostí je předmětem jednání.
Každopádně byl zahájen proces na jehož konci by mohl vzniknout ucelený prostor centra služeb propojený
s mateřskou školkou a zázemím pro rodinné oslavy nebo hotelové ubytování. Jedna z dominant obce si
opravdu zaslouží důstojné využití a sjednání nápravy stavu vzniklého stavebními úpravami prováděných
v minulých dobách. Celý záměr je na počátku a diskuze o tomto konceptu změny využití dvou velkých
obecních budov bude jistě pestrá. Zkušenosti a příklady z jiných obcí kde do podobných akcí vstoupili je
důkazem, že záchrana významných architektonických staveb v obcích stojí za to úsilí.
Musím zmínit i hlas oponentní, neboť nebylo by vhodné, kdybych tvrdil, že vše je jasné a jednoduché.
Zaznívá hlas, co bude se školou proč nevyužijeme prostory školy k přesunu úřadu. Na tento argument
odpovídám, že snahou a to snahou dlouhodobou zastupitelstva obce je školu v Supíkovicích zachovat. Snaha
zastupitelstva obce je jedna věc a ochota rodičů umístit dítě do místní školy je druhá věc.
Pokud v tomto ohledu nebude u rodičů rozvinutý maximální patriotismus a hrdost na obec Supíkovice a
nebudou ochotni podpořit školu tím, že ji naplníme místními dětmi je opravdu na pořadu diskuze o využívání
těchto budov. Vynikající výsledky učitelů a žáků ve výuce cizích jazyků jejich konkurence schopnost
s jinými školami nebo čerstvý vítr ve směřování a rozvoji školy pod novým vedením dává tušit, že diskuze
na téma využití prázdných budov ZŠ není tak akutní jak by se mnohým zdálo. Proto řešíme záměr, kterým
posuneme obec Supíkovice o další stupeň na žebříčku atraktivnosti a přívětivosti prostoru pro život a
potažmo i provoz a perspektivu školy. A o to nám jde především.

ODPADY:

Připomínáme občanům, že se blíží termín jarního svozu velkoobjemového a

nebezpečného odpadu v obci Supíkovice. V sobotu 23.5.2020 od 8:00 hodin bude možné na
obvyklých místech a v obvyklých časech odložit odpad. Jedná se o pravidelný úklid vesnice a já
bych chtěl taktéž pravidelně požádat o dodržení časů určených k předání nepotřebných věcí
svozové firmě.

Zastávka ČMPK 8:00 – 8:20
Hostinec U parku 8:40 – 9:00
Zastávka Kolonky 9:20 – 9:40
KHS OLOMOUCKÉHO KRAJE:

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje tímto informuje, že od 1.3.2020 je pro veřejnost v
souvislosti s onemocněním SARS-CoV 2019 zřízena informační linka KHS OLK tel. 585 719 719
s provozem od 9.00 do 19.00 hodin denně do odvolání.

Očkování psů:
Pozor nový netradiční termín povinného očkování psů v obci Supíkovice.
Pravidelné očkování psů v Supíkovicích proběhne na tradičních stanovištích (autobusové zastávky)

čtvrtek 14. 5. 2020
Zastávka ČMPK 17:00 – 17:30
Restaurace U parku 17:30 – 18:00
Zastávka Kolonky 18:00 – 18:30

SOCIÁLNĚ KULTURNÍ KOMISE:
Stalo se…
 Dne 1. 12. 2019 v kostele sv. Hedviky před zcela zaplněným kostelem vystoupily pod vedením Mgr.
Macečkové děti ze Supíkovic – žáci ZUŠ Jeseník a ZUŠ Vidnava. Na dobrovolném vstupném, které
bylo věnováno na charitu, se vybralo 3 410 Kč.
Děkujeme účinkujícím za vynikající výkon a Vám všem, kteří jste tuto akci podpořili svou účastí.


Dne 6. 12. 2019 proběhlo na sále ND adventní sestání seniorů. I zde si poděkování zaslouží
účinkující děti ze Základní a mateřské školy v Supíkovicích, které potěšily příchozí svým
vystoupením.
Chtěli jsme poskytnout našim občanům zázemí a příležitost k setkání, kterých není příliš, a
rozeslali jsme podstatně více pozvánek než v předchozích letech. Byli pozváni občané, kteří
v minulém roce dosáhli 60-ti let věku a starší. Je škoda, že tito „mladí“ senioři, až na výjimky,
tuto příležitost nevyužili. I když tedy účast byla podstatně menší, než jsme očekávali, děkujeme
všem těm, co přišli, a těšíme se na další setkání.



Ve dnech 1.- 14. 1. 2020 navštívili Supíkovice Tři králové. V naší obci se podařilo vybrat 10 991 Kč,
které budou použity na rekonstrukci Domu pokojného stáří sv. Františka v Javorníku.



Dne 21. 2. 2020 Javornický ochotnický soubor „JCHP Javorník“ uvedl na sále ND představení
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA. Veselým divadelním kusem se pobavila zhruba
padesátka diváků, a to jak místních, tak i přespolních.

A co dál ….
 Připravujeme zájezd na výstavu FLORIA JARO 2020 v Kroměříži, který by se měl uskutečnit 8. 5.
2020, kdy by měl v rámci doprovodného programu vystoupit Pavel Novák.
Informace o výstavě, výstavišti (s velkým dětským hřištěm) naleznete na webových stránkách
www.vystavistekromeriz.cz/akce/floria-jaro-2020---2.-cast.
Bližší informace k zájezdu se včas dovíte.


Zveme Vás na muzikál HOLENDRY, který uvede dne 16. 5. 2020 v sále KD v Supíkovicích spolek
EduArt z Jeseníku. Tentokrát nepůjde o příběh veselý, ale určitě by si ho ti, co představení ještě
neviděli, neměli nechat ujít. Děj je zasazen do let 1938 – 1945 a odehrává se v malé vesnici v
blízkosti města Freiwaldau (dnešní Jeseník) a na samotě zvané Holendry. Přijďte podpořit mladé
umělce, nebudete litovat.

Další informace:
Sdružení měst a obcí Jesenicka pořádá 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 20. – 22. 5. 2020, cena zájezdu, která zahrnuje dopravu a ubytování
v hotelu včetně snídaní, ostatní stravu a některé vstupy je 3 100 Kč.
Zájemci o účast se mohou přihlásit do 10. 5. 2020 na tel. č. 584429100 nebo 775200658 nebo e- mailem
na adrese asistentka@mikulovice.cz

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

Informace ze Základní školy a Mateřské školy v Supíkovicích
V tomto školním roce jsme se zaměřili na vytvoření bezpečné školy. Jde nám o to, aby žáci se cítili
bezpečně a nemuseli se obávat starších spolužáků či agresivních vrstevníků. Tvrdě postihujeme každý
prohřešek proti pravidlům slušného chování a také nedodržování školního řádu. Snažíme se nastavit
pravidla, se kterými nám pomáhá Žákovská rada tvořená žáky naší školy. Vzniklé situace řešíme
se zákonným zástupcem žáka za přítomnosti jeho dítěte na výchovných komisích. Spolupracujeme
s OSPODem, kdy narážíme mnohdy na laxní přístup z jejich strany. Policii ČR jsme doposud kontaktovat
nemuseli. Pomocnou ruku nám podal starosta obce a také Školská rada při ZŠ a MŠ Supíkovice.
Doufám, že se nám to podaří.
Co se u nás událo?
CELOŠKOLNÍ PROJEKTOVÝ DEN Egyptské PYRAMIDY + 7 NOVÝCH DIVŮ SVĚTA aneb „V ČEM
NÁS NAŠI PŘEDCI PŘEDBĚHLI“
Tento projekt napříč všemi třídami se uskutečnil 29. 1. 2020, den před pololetním vysvědčením. Děti se
losováním čísel rozdělily do 8 skupin tvořených žáky 1. až 9. ročníku. Každá skupina zpracovala dle svého
čísla jeden z přidělených divů světa. Zvolením vedoucího skupiny a rozdělením úkolů se žáci takto měli
naučit organizaci a týmové spolupráci (co museli splnit povinně byl - název, podoba, místo, doba vzniku a
účel stavby).
Jednotlivé skupiny lépe nebo hůře tuto schopnost zvládaly, ale nakonec prezentovaly svá díla zdařile.
Většina dokonce překvapila něčím navíc - nápaditostí, dramatizací i chytrým humorem! Zejména
prezentace stylem „stand-up“ vystoupení Saši Malíka nebo průvodcovské pojetí Dana Jankese anebo
vystoupení
Jakuba
Merčáka
v roli
otrokáře
byly
velmi
originální.
Myslím, že projektový den splnil svůj účel - naučit se spolupráci, vrátit se v čase a projevit úctu
nadlidským výkonům našich předků nevybavených současnými možnostmi ani technikou.
Vystoupení pro seniory 6. 12. 2019
Žáci naší školy děkují všem organizátorům i seniorům za to, že mohli ukázat své pěvecké i instrumentální
schopnosti v plné míře a hlavně s Vaší milou pozorností. Rádi jsme si zazpívali a děkujeme za slova chvály.
Zúčastnilo se a poctivě připravovalo 20 žáků, kteří vystoupili s lidovými jednohlasými i dvojhlasými písněmi.
Vánoční koledování 13. 12. 2019
Titéž žáci naší školy zároveň zazpívali i nadcházejícím zimním svátkům.
Jiřina Šikulová
Prezentace škol - Scholaris
Dne 7. listopadu jsme jeli s žáky 9. třídy na Prezentaci škol – Scholaris, která se konala na SŠ
gastronomie a farmářství v Jeseníku. Zde se žáci měli možnost seznámit s různými školami nejen z okresu,
ale také z celého Olomouckého kraje. U jednotlivých stánků se představovaly různé školy, zástupci těchto
škol podávali žákům informace a naše děti si odnesly domů spoustu informativních letáčků a propagačních

materiálů. V tento den jsme také navštívili Hotelovou školu a obchodní akademii v Jeseníku a také jsme si
prošli SŠ gastronomie a farmářství.
Beseda na Úřadu práce v Jeseníku
Dne 14. listopadu navštívili žáci 9. ročníku v rámci volby povolání Úřad práce v Jeseníku. Paní Bc. Alena
Jedličková pro žáky připravila zajímavou besedu. Žáci se zde dozvěděli něco o školách v okresu Jeseník,
vše potřebné o přijímacím řízení, zkusili si jednoduchý test na profesní orientaci. Žákům se beseda líbila.
Koncert populární hudby
Dne 23. října proběhl na naší škole výchovný koncert populární hudby. Do školy přijela paní Anna Beťáková,
učitelka hudby, se svými dvěma bývalými žáky. Ti zazpívali dětem z 1. i 2. stupně populární písně jak
známých interpretů, tak i dvě písně z vlastní tvorby Peppy Khola a jednu píseň Zuzany Glaušové. Na závěr
si všichni společně zazpívali písně Michala Davida. Dětem se koncert velmi líbil.
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Dne 23. 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 devátého ročníku.
Olympiáda byla rozdělena na dvě části – mluvnickou a slohovou. V mluvnické části řešili soutěžící různé
jazykové úkoly zaměřené hlavně na jejich jazykové vnímání a pochopení textu, ve slohové části měli žáci za
úkol napsat souvislý text minimálně na 25 řádků na téma „Kdybych měl(a) Aladinovu lampu“.
A jak to nakonec dopadlo? Oba žáci se svého úkolu zhostili na výbornou a co je potěšitelné – Šimon Jati se
umístil na vynikajícím 2. místě a bude naši školu reprezentovat v dubnu v krajském kole olympiády
v Olomouci. Oběma ještě jednou blahopřeji a Šimonovi držíme palce, ať se mu daří stejně dobře i
v krajském kole.
Školní kolo v recitační soutěži na 2. Stupni
Ve čtvrtek 24. února proběhlo na 2. stupni školní kolo v recitační soutěži. Ve srovnání s loňskými roky se
recitace zúčastnilo více soutěžících – tentokrát to bylo 11 dětí z 6. – 9. ročníku. Také výběr básní a
přednes byl v letošním roce velmi pěkný a všichni soutěžící i porota byli s výkony spokojeni. Umístění žáků
6. a 7. ročníku : na 3. místě se umístil Adam Komárek ze 6. třídy, na 2. místě Filip Kalianko ze 7. třídy a
zvítězila Denisa Urubková ze 6. třídy. V kategorii 8. a 9. třída se na stupních vítězů objevili pouze žáci
z 9. ročníku : na 3. místě Tereza Stehlíková, na 2. místě Kristýna Kalianková a zvítězil Šimon Jati.
Všem umístěným gratuluji a ještě bych chtěla poděkovat i ostatním soutěžícím, kteří sice nedosáhli na
první tři místa, ale i jejich vystoupení byla pěkná a zaslouží si také pochvalu. Jsou to Petra Neumannová a
Lenka Dunová ze 6. třídy, Eliška Šulcová a Žofka Kratochvílová z 8. třídy a Daniel Jankes ze třídy deváté.
Mgr. Ema Zykmundová

Fotografická soutěž - Tady jsem doma.
13. 12. 2019 byla slavnostně ukončena na Koledování v parku celoroční fotografická soutěž s názvem Tady
jsem doma. Tuto soutěž organizovala školní družina ve spolupráci s Obecním úřadem Supíkovice. Soutěž se
skládala ze čtyř etap (jaro, léto, podzim, zima), do kterých mohli žáci naší školy a školky posílat
fotografické snímky naší obce z daného ročního období. Každá etapa byla zvlášť vyhodnocena a děti byly
odměněny cenami, které nám věnovalo SRPDŠ, za což moc děkujeme. Po ukončení všech etap se
rozhodovalo o nejkrásnější fotografii naší obce. Do hlasování se zapojili občané Supíkovic. Poprvé hlasovali
naši důchodci 6. 12. na jejich společném setkání a 13. 12. hlasovali další občané Supíkovic na Koledování
v parku. Zde byla také po sečtení všech hlasů předána hlavní výhra starostou obce, kterému také patří
poděkování za darování hlavní výhry – mobilního telefonu. Vznikla spousta krásných fotografií, které budou
umístěny na stránkách naší obce. Vítězem celé fotosoutěže s největším počtem hlasů od občanů Supíkovic
se stala fotografie Kateřiny Stehlíkové s názvem Pohled na kostel z parku. Kateřině gratulujeme a Vy se
můžete pokochat její fotografií, kterou naleznete pod článkem.

Pro kladné ohlasy na tuto úspěšnou soutěž otevírá školní družina opět ve spolupráci s obcí Supíkovice
druhý ročník této soutěže s názvem ,,Tady jsem doma“ a rozšiřuje ji kromě soutěže fotografické, také na
výtvarnou část. Takže se na závěr roku 2020 můžeme těšit nejen na krásné fotografie, ale i na výtvarná
díla zachycující výjevy naší obce. Závěrem bychom chtěli poděkovat obci Supíkovice a starostovi naší obce,
že školní družinu v těchto aktivitách podporují.
Jana Urubková
Hodnocení akcí ŠD leden 2020
Již třetí měsíc pokračují děti školní družiny ve školním projektu zahradničení, musím děti pochválit,
protože mají krásné, zdravé rostlinky, o které pečují. Děti se tak naučily, jak se rostliny řízkují. V měsíci
únoru přijde další fáze vysévání letniček. Kromě tohoto projektu školního se letos školní družina zapojuje
do projektů Šablony II, kdy za vedení odborníka z praxe probíhá projektový den ve ŠD. Projekty, které
již proběhly, si myslím byly velice zajímavé a pro děti přínosné, snažíme se vybírat aktivity, které jsou pro
děti nové a netradiční. Z těch nejúspěšnějších bych připomněla velkoformátové malby akrylem, které od
letošního roku zdobí prostory II. stupně a jsou velmi povedené. Dále se děti zapojily do projektu
háčkování, kdy se pod vedením profesionální háčkařky z firmy Doke učí základům této ruční práce. Firma
Doke nám darovala k tomuto projektu krabici háčkovacích vln. Spolupráce s touto firmou bude probíhat i v
dalších projektech, o kterých vás budeme průběžně informovat. Při posledním projektovém dni si děti
uháčkovaly krásné čelenky a myslím, že na sebe byly patřičně pyšné, že to takhle perfektně
zvládly.V lednu také odstartoval druhý ročník celoroční soutěže Tady jsem doma. Oproti loňskému ročníku
přidáváme kromě kategorie fotografické, také kategorii výtvarnou a to ve čtyřech soutěžních kategoriích.
Tuto soutěž pořádá školní družina ve spolupráci s obcí Supíkovice.
Jana Urubková
Na závěr bych chtěla poděkovat všem pracovníkům školy, pedagogům a zvláště školní družině za
jejich práci.
Mgr. Jarmila Lašáková

SRPDŠ:

SUPÍKOVICKÝ MASOPUST

Masopustním průvodem, který obcí procházel v neděli 23. února, jsme oslavili krásnou českou tradici.
Medvěda s medvědářem, masopusty, smrtku, nevěstu a všelijaká zvířata a řemeslníky jste mohli zahlédnou
v tento slavnostní den. Zvuk všelijakých řechtadel a chrastidel doprovodil zvuk trubky.
Po čichu nás to pak táhlo netradičně do areálu Pompe, kde už na nás čekala ovarová polévka, škvarková
pomazánka, placičky, sádlo, tlačenka nebo teplé masopustní koblihy. Jídla bylo hodně, lidí přišlo také dost a
hrála lidová hudba.
Tato milá akce vznikla za podpory Obce Supíkovice, SDH a ZŠ a MŠ Supíkovice. Poděkování patří také
všem šikovným ženám za napečené buchty a koláče.
Z dalších akcí, které pro vás chystáme, se můžete těšit na SUPÍKOVICKÝ MÍČEK (7. 3.) a REJ
ČARODĚJNIC SE STAVĚNÍM MÁJKY (24. 4.)
Michala Malaníková

ŠIPKY:

Dravci Supíkovice

Oblast Jesenicko byla před zahájením soutěže šipkařů ročníku 2019/2020 rozdělena pro velký počet
týmů na 1.(B) ligu a 2.(C) ligu. Dravci jako vítězové celé soutěže ročníku 2018/2019 a obhájci titulu tak
letos působí v 1. Jesenické lize. Této soutěže se účastní 8 týmů, z nichž poslední sestoupí do 2. Jesenické
ligy a předposlední tým si zahraje baráž o udržení s týmem, který obsadí 2. místo v 2. lize.
Konkurence je velmi silná a zejména týmy Big Crash a Ludvíkov posílily o vynikající hráče s jediným cílem,
porazit Dravce Supíkovice.
Sezona pro Dravce nezačala nejlépe. Zdravotní problémy, pracovní povinnosti a nažhavení soupeři, to vše
byl velmi těžký úvod soutěže. Jmenované špičkové týmy byly nad naše síly a první zápasy přinesly porážky.
V průběhu sezony se však situace začala zlepšovat, opět pravidelně trénujeme a dostáváme se do formy.
Dne 22.11.2019 jsme nešťastně prohráli s týmem MJTJ Zlaté Hory 10:8. Od této chvíle však proběhlo
dalších 9. kol soutěže a Dravci zvítězili ve všech zápasech. Porazili jsme všechny týmy a třešničkou bylo
vítězství 10:8 v zápasu s Ludvíkovem, které jsme vybojovali v pátek 28.2.2020. Ze zadních pozic jsme
postupovali a v současné době jsou Dravci v tabulce na 2. místě, bod za vedoucím týmem soutěže. Do konce
ligy nás čeká ještě 5. těžkých kol, ale zcela jistě se popereme o příčky nejvyšší.
Děkujeme všem, kteří nám fandí za podporu. Moc si toho vážíme.

Bc. Hladký František st.

TADY JSEM DOMA
Školní družina ve spolupráci s Obcí Supíkovice otevírají druhý ročník této soutěže a to ve dvou kategoriích
– fotografická a výtvarná.
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Pravidla soutěže budou totožná jako v loňském ročníku, opět se bude soutěžit ve čtyřech etapách (zima,
jaro, léto, podzim). Účastnit soutěže se mohou děti MŠ a ZŠ Supíkovice. Podmínkou fotografické soutěže
je, že z pořízeného snímku musí být jasně rozpoznatelné, že se jedná o snímek naší obce. Každý účastník
může do každé etapy zaslat pouze jednu fotografii, a to následujícím způsobem: Do předmětu emailu
uveďte DOMA, do názvu JMÉNO A PŘIJMENÍ SOUTĚŽÍCÍHO, v textu emailu CO JSEM VYFOTIL a
přiložte soutěžní fotografii.
Každá etapa se bude hodnotit zvlášť, ceny věnovalo do soutěže SRPDŠ. V prosinci 2020 na tradičním
Vánočním koledování, budou vystaveny snímky všech čtyř soutěžních etap a občané Supíkovic svým
hlasováním rozhodnou o vítězném snímku. Autor vítězné fotografie bude odměněn hodnotnou cenou, kterou
do soutěže věnuje Obec Supíkovice.

