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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás poprvé v roce 2015 pozdravil na stránkách obecního zpravodaje. V roce 2015 je to již IX.
ročník tiskoviny, prostřednictvím které se snažíme informovat občany o dění v obci.
V tomto úvodníku chci zmínit, pro každodenní život ne zrovna zásadní, detaily zvyšující komfort života v obci.
Dlouhodobým cílem obce je vytvoření příjemného
íjemného prostředí tam kde žijeme.
Například opatření,
patření, které mělo původně za cíl zajistit osvětlení ulice ke hřišti a při té příležitosti
příležito
zprovoznit i úsek
k lesu má, pozitivní efekt na využívání cesty k Hájence i v podvečerních hodinách. Lavičky na Vajontu,
V
na Liemerové
cestě nebo u Hájenky jsou jedním z detailů zajišťující spočinutí na příjemných místech. S minimálními náklady se
podařilo zrekonstruovat křížek za Havají nebo umístění sochy na Liemerové cestě.
Proč zmiňuji v úvodníku tyto zdánlivé drobnosti?
obnosti? Protože v dnešní době je trend v poskytování informací spíše
dramatické, tragické a negativní zpravodajství. Pozitivní zprávy netáhnou a není smyslem médií
mé ve čtenářích vyvolávat
pocity uspokojení nebo uznání za zdárný počin a zlepšení života.
Naštěstí
štěstí občasník je lokální zpravodaj a můžeme si dovolit informovat o tom,
tom co nás všechny, kteří budeme mít
zájem, příjemně naladí a zvedne náladu. Procházka
Procházka jarní přírodou je nádherný relax a navíc v Supíkovicích máme
lokality umožňující odpočinek hned za
a humny. Berte, prosím, tento text i jako tip na vycházku. ☺
Závěrem si neodpustím zmínku o spontánní aktivitě neznámého šprýmaře. Po akci Pohádkový les v Supíkovicích zůstala
na místě jednoho stanoviště rekvizita - „rakev“ 10. 3. jsem kolem
kolem šel a co nevidím pokladnička? Jaké bylo mé
překvapení, když jsem po otevření našel poklad. Že by myšlenka lesního
lesního baru dorazila do Supíkovic?
Supíkovic ☺ Velice milé.
Tímto zdravím anonymní autory.
A Vám všem přeji pevné zdraví a nové nápady.
Roman Bican

OBEC:Ve čtvrtek 26.2. se sešli zastupitelé obce Supíkovice k prvnímu jednání v roce 2015. Program
jednání byl velice obsáhlý a mnozí se obávali jednání do pozdních hodin. Za početné účasti občanů, čemuž jsem velice
rád, se v 17:30 zahájilo jednání. Jednání bylo věcné a diskuze k jednotlivým bodům byla veskrze konstruktivní.
Samozřejmě se rozpoutala i debata podkreslená
podkreslená emocemi, ale to je na veřejném jednání obvyklé a v zásadě i pozitivní.
Vždyť zasedání zastupitelstva je možnost,
možnost kdy mohou občané vznášet oficiálníí připomínky a náměty k zastupitelům
a chodu obce. Jediným omezujícím kritériem v debatách je norma slušného
ho chování a to se dlouhodobě v Supíkovicích
daří dodržovat.
V usnesení, které zastupitelé na závěr jednání přijali,
přijali je patrné, s jakým objemem finančních prostředků bude obec
v letošním roce hospodařit, kolik VPP pozic při obci vznikne,
vznikne nebo jakým způsobem bude proveden prodej nepotřebné
obecní techniky. Zde malá aktuální zmínka týkající se právě prodeje traktoru. Dne 9.3.2015 byla
by vyvěšena výzva na
podání nabídek zájemců o nákup traktoru 7211. Celé znění výzvy naleznete na úřední desce obecního úřadu nebo na
webových stránkách obce www.supikovice.cz.
www.supikovice.cz

USNESENÍ č. 1/2015
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
ze dne 26. 2. 2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Zprávu o podaných žádostech o dotace.
Závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2014.
Zprávu o činnosti kompetentních orgánů na základě písemného podnětu rodičů č.j. OS/0097/2015.
Informace o produktech SFRB aktuálních pro rok 2015.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Revokaci bodu 6. Usnesení č. 6/2011 – zrušení funkce referenta od 1.4.2012.
2. Zřízení pracovní pozice referent od 1.4.2015.
3. Výroční zprávu ZŠ za školní rok 2013 – 2014.
4. Přijetí pracovníků na pozici „VPP“ pro rok 2015 v celkovém počtu 10, a to od 1.4.2015 do
5. Dotace neziskovým organizacím pro rok 2015, takto:
Název neziskové organizace

Sídlo

FC Tatran Touax Supíkovice
Sdružení přátel umění
Charita Javorník
Soužití 2005 o.p.s.
Správa Jeskyní ČR – Jeskyně na Špičáku
Krasohled, o.p.s
SRPDŠ při ZŠ a MŠ Supíkovice

Supíkovice 130, 790 51
28. Října 1, Jeseník, 790 01
Lidická 89, Javorník, 790 70
Na Bukovci 1,Mikulovice 790 84
Písečná, 790 82
Supíkovice 64, 790 51
Supíkovice 129, 790 51

Český svaz včelařů okresní výbor Jeseník,
základní organizace Supíkovice

evid.číslo 71101

SONS ČR oblastní pobočka Jeseník
Tovární 1332, Jeseník, 790 01
Silezika z. s.
Supíkovice 2, 790 51
Dotace budou poskytnuty po podpisu veřejnoprávní smlouvy.

IČO
64988368
26545772
60339241
26873265
75073331
28647840
27015939

31.12. 2015

Výše
příspěvku
130 000,- Kč
30 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
20 000,- Kč
30 000,- Kč
3 000,- Kč

65399447
26473555

5 000,- Kč
5 000,- Kč

6. Rozpočtovou změnu v návrhu rozpočtu na rok 2015, a to na straně výdajů v paragrafu 3719-ostatní činnosti

7.
8.
9.
10.

k ochraně ovzduší se částka zvýší o 40.000,- na celkovou částku 280.000,- Kč, na straně příjmů v paragrafu
6409-ostatní činnosti j.n. se částka sníží o 40.000,- na částku 150.773,- Kč.
Rozpočet obce Supíkovice na rok 2015 jako vyrovnaný – příjmy 10.866.423,- Kč, výdaje 10.866.423,- Kč,
včetně splátky úvěru ve výši 280.000,- Kč.
Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2014 – 2017 jako strategický
dokument pro oblast sociálních služeb.
Prodej traktoru 7211 – forma prodeje veřejná nabídka, hodnotící kriterium nejvyšší cena. Minimální prodejní
cena 114 286,- Kč.
Složení komise pro otvírání obálek a výběr nejvýhodnější nabídky k prodeji traktoru 7211, takto: Ing. Radka
Hečková, Petr Janošek, Vladimir Prudil.

11. Bezúplatný převod podílu ideální poloviny pozemku p. č. 1486/3 v k. ú. Supíkovice, obec Supíkovice a zřízení
věcného práva k němu spočívající v závazku nezcizit převáděnou nemovitou věc a nezatížit ji zástavním
právem, a to po dobu 10 let ode dne jejího nabytí do svého vlastnictví.

12. Záměr prodeje části pozemku 1289/12 - orná půda o výměře maximálně 160 m2. Část pozemku 1289/12
určená k prodeji je situovaná ke společné hranici s pozemkem 1289/11.

13. Přihlášení obce do dražby nemovitosti pozemek parc.č.224 LV 273 a stavba bez č.p. stojící na zmíněném
pozemku.

14. Program obnovy obce Supíkovice na období 2015 – 2020 s doplněním bodů:
I. Přestavba garáží objektu Pompe na hasičskou zbrojnici.

II. Zajištění bezproblémového internetového připojení obyvatel.

15. Vyvěšení vlajky Tibetu dne 10.3.2015 – připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“Tibet“ žádost spolku
Lungta Praha.

16. Udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků v mateřské škole Supíkovice.
17. Kupní smlouvu č. 02/15/Nč-S/JA
S/JA mezi obcí Supíkovice a firmou NAVOS a.s.
18. Pronájem pozemků parc. č. 532/1 a parc. č. 533/3 - nájemník pan Petr Vacula, nar. 10.5.1967, Supíkovice 121,
121
79051 na období 3/2015 – 12/2018

Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce k provádění rozpočtových změn dle přílohy č.1 usnesení 1/2015.
2. Starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy s neziskovými organizacemi o poskytnutí dotací na provoz
v roce 2015
5 ve výši schválené na zasedání ZO dne 26.2.2015.
3. Místostarostku obce Ing. Hečkovou k účasti na elektronické dražbě konané dne 17.3.2015 v čase 13:00 –
13:30 hodin. Předmět dražby je pozemek parc. č. 224 LV 273 a stavba bez č.p. stojícím na zmíněném
pozemku.
4. Finanční a kontrolní výbor stanovením maximální ceny pro dražbu pozemku parc. č. 224 LV 273 a stavba bez
č.p. stojícím na zmíněném pozemku. Termín do 6.3.2015.
5. Starostu obce k provedení rozpočtového opatření, k zajištění nutných výdajů souvisejících s úspěšnou účasti
na elektronické dražbě konané dne 17.3.2015

OBEC:
Obec Supíkovice oznamuje občanům,, že od března 2015 zavádí
prodej štípaného palivového dříví. Zajisté jste zaregistrovali
v posledních letech činnost související s kácením nemocných nebo
poškozených stromů. Dřevní hmota z těchto stromů byla ukládána do
objektu Pompe a připravena pro potřeby
eby organizátorů společenských
akcí Mikulášská nadílka, Pohádkový les, pálení čarodějnic nebo setkání
při vánočním koledování. Přestože se na akcích topilo usilovně, zásoba
dřeva stále narůstá. Z obavy ze znehodnocení palivového dříví
hnilobou přistupuje obec k nabídce prodeje naštípaného lipového, březového, smrkového a javorového dřeva
obyvatelům. Otop bude zavážen zájemcům v paletách o objemu

cca 1m3 za cenu 700,7
Kč.

Tímto vyzýváme zájemce o palivové dříví,
dříví aby se hlásili telefonicky
ky nebo osobně na obecním úřadě tel. 584432142
nebo 733426649. V případě velkého zájmu budou přednostně uspokojování senioři, občané bez pohledávek vůči obci a
rodiny, ve kterých mají všichni členové trvalý pobyt v Supíkovicích.

Závod míru 31.5.2015:Letošní ročník Závodu míru cyklistů do 23 let, který startuje 29. května se
zaplňuje světovými cyklistickými velmocemi. S jistotou na moravských
silnicích pojedou mladí jezdci z Nizozemí, Itálie či Německa a další mocnosti
světové cyklistiky.
Zajímavostí
mavostí je, že novým trenérem Švýcarska stal bývalý německý jezdec
Danilo Hondo s nímž ředitel závodu Ján
án Svorada sváděl nelítostné boje na
italském Giru. Již dnes žádosti národních federací přesahují možnosti

pořadatele, který vezme na start 22 národních týmů a bude se opravdu v letošním roce na co dívat. Dá se to nezvat
velká bitva v Jeseníkách.
„Oproti předchozím ročníkům se město Jeseník postavilo k závodu s novým starostou Adamem Kalousem výborně a
lázeňské město v letošním roce chystá opravdu skvělou propagaci závodu. Věříme, že fantastická kulisa, kterou
vytvořili diváci v Rýmařově, bude letos překonána,“ řekl za pořadatele z TTV Sport Group Jaroslav Vašíček.
Za dva roky své existence se Závod míru dostal na nejvyšších pater kalendáře Mezinárodní cyklistické unie (UCI) pro
jezdce kategorie U23. V kalendáři 2015 je ve vybrané kategorii Nations Cup, což je pro mladé jezdce prakticky to
nejvyšší co může být. Spolu se Závodem míru je v této kategorii již jen pět závodů, tři jednorázové podniky a dva
další etapové.
Na mladé cyklistky čekají tři etapy. Velkým příslibem atraktivní podívané v Jeseníkách je i fakt, že nejlepší mladí
cyklisté jednotlivých zemí zde získávají body do kvalifikace na mistrovství světa a směřují tím do největších
profesionálních cyklistických týmů světa.
První etapa 29. května odstartuje v Jeseníku a po 122 kilometrech bude dojezd v Rýmařově. Zcela jistě velice
zajímavá bude druhá etapa, která startuje v polských Glucholazech, měří sice jen 92 kilometrů, ale její cíl je na
nejvýše položené silnici v České republice na 1492 m vysokém Pradědu a letošní dojezd zahraniční účastníci
pojmenovali české Mont Ventoux. Nejdelší je třetí etapa, která má start i cíl v Jeseníku a měří 160 kilometrů.
Právě nedělní etapa zavede účastníky závodu i do obce Supíkovice. Start etapy je v 11:00 v Priessnitzových
léčebných lázních. Cyklisté jedou Vápennou, Javorníkem, Vidnavou přes Supíkovice do Písečné a dále na Rejvíz .
Program Závodu míru U23 2015 - Nations Cup:
29. května: 1. etapa: Jeseník - Rýmařov (122 km)
30. května: 2. etapa: Glucholazy - Praděd (92 km)
31. května: 3. etapa: Jeseník - Jeseník (160 km).

Tříkráloví koledníci vybrali rekordní částku
Ve čtvrtek 15. ledna dokončili pracovníci
Charity
Javorník
otevírání
tříkrálových
pokladniček.
Ve
23
obcích
Jesenicka
vykoledovali tříkráloví koledníci rekordní
částku, a to 489.915,- Kč. Výtěžek sbírky je
srovnání s loňským rokem o 61.554,- Kč vyšší.

ve

Po rozdělení zůstane z vykoledované částky javornické Charitě 318.445,- Kč. Tyto finance budou v souladu se
schválenými záměry použity na:
• částečnou výměnu oken v DPS sv. Hedviky ve Vidnavě,
• nákup sprchovacího lůžka do DPS sv. Hedviky ve Vidnavě,
• nákup stravovacího tabletového systému pro DPS sv. Františka v Javorníku,
• úhradu 2. splátky vozidla pro Charitní ošetřovatelskou službu.
„Velmi děkuji všem koledníkům, spolupracovníkům a zejména obětavým dárcům, kteří v letošním roce přispěli.

Výsledek je pro nás velkým a příjemným překvapením. Je to pro nás známkou toho, že naší práci věříte a důvěřujete
nám. Znovu se ukázalo, že jsou lidé stále vnímaví k potřebám těch, kteří se bez pomoci jiných neobejdou. Také bych
chtěla velmi poděkovat všem koledníkům, kteří obětavě a s obrovským nasazením koledují od domu k domu a přinášejí
lidem požehnání a radost. Je to často velmi náročné, a proto si jejich pomoci opravdu vážím.“ děkuje Helena
Paschkeová, ředitelka Charity Javorník.
Nadále pokračují fotografická a výtvarná soutěž o hodnotné ceny. Téma soutěží není tentokrát stanoveno, výtvarná
díla se jen musí tematicky vztahovat k Tříkrálové sbírce. Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit děti od předškoláků
až po žáky 9. tříd, fotografická soutěž není omezena věkem. Uzávěrka obou soutěží je 15. 2. 2014. Bližší informace
najdete na plakátcích nebo na našich webových stránkách http://javornik.charita.cz/

Mgr. Helena Paschkeová
mail: helena.paschkeova@javornik.charita.cz
Charita Javorník, tel: 732 825 091, e-mail:

Víte že:
Vyhláška se zákazem výkupu všech kovů od fyzických osob za hotové
míří do sbírky
Ministr životního prostředí Richard Brabec v pátek 30. ledna podepsal finální znění vyhlášky, která definitivně
zakáže výkup kovů od fyzických osob za hotovost. Jediným možným způsobem, jak za kov zaplatit, tak bude
bezhotovostní platba. Vyhláška dnes míří do Sbírky zákonů a bude účinná od 1. března
březn 2015.

„Omezení výkupu na bezhotovostní platby je prvním slíbeným opatřením, která budeme v průběhu letošního roku
realizovat, abychom, co nejvíce to bude možné, zabránili krádežím kovů a rozvoji tohoto kriminálního segmentu u nás
v ČR. Velmi záhy bude následovat vymezení bezhotovostní platby pouze na převod na účet, popř. poštovní poukázku. K
tomu ale může dojít pouze zákonem. Proto je tato změna již navržena v novele zákona o odpadech, která půjde brzy
do vlády. Zároveň musím zopakovat, že nejsem zastáncem kompletního
kompletního zákazu výkupu všech surovin a tím i zrušení
celého systému výkupu. Možnost přivydělat si sběrem papíru, textilu i kovů by měla pro slušné občany zůstat
zachována,“ vysvětluje ministr Brabec.
Ministerstvo proto sběrnám a výkupcům doporučuje, aby pro bezhotovostní platby začali používat především tyto dva
bezhotovostní způsoby výplaty peněz za výkup kovů. Ještě letos budou konkrétní způsoby bezhotovostní platby
uzákoněny.
Ministerstvo životního prostředí současně připravuje do vlády komplexní materiál,
materiál, který zmapuje celý segment
výkupu sběrných surovin u nás. V materiálu MŽP doporučí vládě přijmout další opatření spadající do působnosti i
ostatních rezortů, která boj s krádežemi kovů posílí. „Mezi hlavní problém považuji počet sběren u nás, ten je na

obyvatele snad nejvyšší v celé Evropě. Takový počet není možné účinně kontrolovat. Proto mezi jedno z navrhovaných
opatření může patřit zpřísnění podmínek pro vydávání licencí sběrnám a následné relicencování všech sběren u nás.
Přísnější podmínky pro získání
ání licence by pak mohly zahrnovat třeba povinné zavedení kamerového systému. Součástí
materiálu, který předložím vládě do konce února, pak bude i vznik tzv. „malé Kobry“, speciálního mezirezortního týmu
působícího při České inspekci životního prostředí, který
který se svými kontrolami zaměří pouze na potírání kriminality
spojené s výkupem kovů,“ dodává ministr Brabec.
Znění vyhlášky, které mění aktuální znění vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů, najdete v příloze
íloze níže.
Odstraněním příslušného textu v odstavci 5 dochází k rozšíření zákazu hotovostní výplaty za všechny kovy, uvedené v
odstavci 2 této vyhlášky. Za tyto kovy bude od 1. března možné poskytnout úplatu pouze bezhotovostním platebním
stykem.
Zdroj: ministerstvo životního prostředí

ODPADY:Krokem neúprosným se do kraje blíží jaro. Toto období je vždy ve znamení zvýšené
aktivity po několikaměsíčním zimním „spánku“. Úklid na pozemcích okolo stavení, úklid na půdách a
kůlnách vždy vyprodukuje množství
množstv odpadu. Chci vás tímto vyzvat k důslednému třídění a likvidaci
vzniklého odpadu. V roce 2015 vzniká obcím v celé ČR povinnost třídit mimo jiné i Bio složku z komunálního odpadu. Ve

spolupráci s mikroregionem Zlatohorsko jsme pořídili nádoby a zařízení na separaci bioodpadu. Možná jste
zaregistrovali umístění hnědých nádob u sběrných míst v obci.
Po dvou měsících je již patrný přístup k separaci v jednotlivých lokalitách. Zatím co u bytovek obyvatelé využívají
nádobu tak, jak je doporučeno (rostlinný odpad z kuchyně a domácnosti) V kolonkách si někdo plete kontejner
s veřejnou popelnicí na komunální odpad. V době, kdy obec odstranila kriterium o počtu popelnic na rodinu a tím
pádem má každý možnost (pokud je to nutné) pořídit si na své náklady další popelnici na směsný komunální odpad, je
zbytečné znehodnocovat surovinu pro výrobu kompostu igelitem, nedopalky nebo textilním odpadem.
Chci ocenit zodpovědnost lidí, kteří systém chápou a začali jej využívat a zároveň chci požádat lidi, kteří si
nedokážou přečíst leták umístěný na nádobě, aby raději vůbec neukládali nekvalitně vytříděný bioodpad do nových
nádob. V měsíci březnu a dubnu budou distribuovány nádoby o objemu 120 litrů do domácností zájemců, kteří se
k tomuto typu likvidace bioodpadů přihlásili v roce 2014. Pouze připomenu možnosti likvidace. V Supíkovicích je to
kompostování, pro občany, kteří vzniklý kompost budou využívat na svých zahradách. Další varianta je nádoba 120
litrů, která bude vyvážena firmou TSJeseník ve čtrnáctidenních cyklech podobně, jako klasické popelnice. Ideální
alternativa bude, když se na využívání nádoby na bioodpad dohodnou dvě nebo tři rodiny a budou odpad ukládat do
jedné nádoby. Tímto způsobem se zajistí čistota odkládaného materiálu a zároveň se maximálně využije kapacita
nádob.
Obec je připravena na základě žádostí více občanů z jedné lokality (pro zajištění maximálního využití prostoru
kontejnéru) zajistit přistavení velkoobjemových kontejnerů 20 m3, pro jarní nebo podzimní odvoz většího množství
rostlinné hmoty ze zahrad. Přestože je tato služba nová a slouží ke zlepšení kvality životního prostředí, bude
poskytovaná zdarma a jediným nákladem pro obyvatele Supíkovic bude důsledné dodržování pravidel o druhu
ukládaného materiálu.
Závěrem mi dovolte zmínit i argument finanční. Díky třídění odpadu je každá obec odměňována systémem Eko-kom za
separovaný odpad. Oddělením BIO odpadu se zmenší objem směsného komunálního odpadu (SKO), ukládaného na
skládku a tím se prodlouží doba využitelnosti kapacity skládky. Skládkování je pro region nejvýhodnější likvidace
odpadu. Spalování odpadu z Jesenicka bude výrazně dražší, neboť s vybudováním spalovny se počítá ve vnitrozemí a
odpad z Jesenicka se bude do nově vzniklého zařízení dovážet. Je tedy zájem všech obyvatel Jesenicka kvalitní
separace bioodpadu a dalších složek odpadu vhodných k dalšímu využití.

Roman Bican

Termín svozu objemného a nebezpečného odpadu v obci Supíkovice
30.5.2015 a 7.11.2015 na obvyklých stanovištích.

SRPDŠ: Sdružení rodičů, honební společenstvo Háj Velké Kunětice a ZŠ Supíkovice se dohodli
na spolupráci při výrobě a instalaci ptačích budek v okolí obce Supíkovice.
V rámci výuky praktických činností v ZŠ budou děti kompletovat ptačí budky, které následně za přítomnosti rodičů
budou rozmístěny v krajině okolo Supíkovic. Praktické činnosti probíhají ve škole pravidelně jako nepovinný předmět

19.3.2015 od 13:30 do 16:00
bude pracovní náplň montáž ptačích budek. Na tuto akci jsou srdečně zváni i rodiče, kteří chtějí společně se svými
dětmi vyrobit ptačí budku. Následná instalace do přírody proběhne v termínu dohodnutém v době praktických
činností.

Veterinární služba na zavolání:
Ve vaší obci lze využívat veterinární službu na zavolání. Služba bude dostupná v pracovních dnech od 9 –
16 hod. na tomto tel. čísle. Tel.: 777 562 954
Vyšetření a ošetření tak bude možné provést přímo u Vás doma MVDr Lenka Römerová

SMOJ a obec Mikulovice pořádají
ZÁJEZD SENIORŮ DO PRAHY
26. – 28.května 2015
Cena zájezdu 2000,- Kč (doprava, ubytování se snídaní) úhrada do 20.4.2015
Přihlášky :Obecní úřad Mikulovice tel: 584429100, 775200786 D. Dostová od 1.2.2015 do 31.3. 2015

srdečně Vás zveme na prohlídku do Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích.
Máme bezbariérový přístup. Rezervovat se můžete na našich webových stránkách
(www.rezervace.tvaruzky.cz)
nebo telefonicky. 583 401 217
Muzeum Olomouckých tvarůžků
Palackého 4,
78983 Loštice
Vstupné:
Základní vstupné – 50 Kč, Snížené vstupné: děti 6 – 15 let – 30 Kč, Snížené vstupné: studenti do 26 let – 30 Kč
Snížené vstupné: senioři od 65 let – 30 Kč, Rodinné vstupné (1 – 2 dospělí + max. 4 děti do 15 let)
Zdarma (Děti do 6 let, osoby ZTP)
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

