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Pár slov na úvod
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Dovolte mi, abych v úvodu tohoto vydání Supíkovického
občasníku omluvil chyby v předchozím čísle našeho periodika. Chyby v textech byly zapříčiněny intenzivní prací na
změně grafické podoby zpravodaje a unikla nám obsahová
a gramaticky správná čeština. Jeden pozitivní efekt kvalita
textu měla, byla to zpětná odezva od vás občanů na kvalitu
článků. Po zveřejnění jsme na obci zaznamenali na deset
reakcí na kvalitu obsahové stránky. Je vidět, že si zpravodaj
již získal místo v domácnostech a informace v něm uváděné
jsou využívány občany. Přišla i nabídka na gramatické
korekce připravovaných textů. Snad bude toto číslo důkazem
nápravy předchozích pochybení .
Dnešní úvodník zaměřím spíše na informování o činnostech
a akcích, které hýbou a budou hýbat životem v obci. Asi největším úspěchem je, v roce velice skoupém na dotační výzvy, úspěšná žádost obce Supíkovice na podporu výstavby
chodníku ve spodní části obce. Poslední chybějící úsek od
zatáčky u Lomu Slezský Kámen k autobusové zastávce Kolonky. Akce připravovaná tři roky se v letošním roce dočká
fyzické realizace. Obyvatelé severní části Supíkovic budou
mít v budoucnu bezpečný přístup do středu obce.
Další velká akce, kterou jste jistě zaznamenali i díky výpadkům v dodávce elektrické energie, je výměna a přestěhování
trafostanice za Národním domem. Díky připomínkování
projektové dokumentace v loňském roce se nám povedlo
prosadit úplné odstranění železné konstrukce a nadzemní
vedení nahradit kabelem umístěným do země.

Již nyní, v okamžiku, kdy není akce zcela dokončena je vidět
změna v atraktivitě lokality. Obci Supíkovice se v letošním
roce opět podařilo složit kvalitní tým spolupracovníků zabývajících se údržbou zeleně a drobnými opravami obecního
majetku. Došlo ke zprovoznění dešťové kanalizace podél krajské silnice II/455 ve středu obce. V Supíkovicích máme raritu
a to WC na hřbitově. Tento prostor doznal změny a věřím, že
bude sloužit v naléhavých případech další řadu let. Plánujeme
přistoupit k opravě vnitřní strany hřbitovní zdi. Celý areál
obecního hřbitova je zdařile rekonstruován a poslední prvek,
který mírně narušuje dokonalost prostředí je právě hřbitovní
zeď. Vnější strana prošla opravou v letech 2013-2014.
Poslední informace je zaměřena na neúspěšnou žádost obce
Supíkovice směřovanou na Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) s žádostí o podporu II. etapy – dokončení
dětského hřiště za Národním domem. Žádost popisovala
snahu obce o pořízení cvičebních strojů pro věkovou skupinu
dětí 14 - 26 let tzv. Workout park. Bohužel množství žádostí
v tomto dotačním programu přijatých bylo o 130% vyšší, než
bylo v silách ministerstva uspokojit. Stalo se, že po roce 2013
kdy jsme žádali úspěšně nám v letošním roce MMR nevyhovělo. Nicméně výzva bude otevřená opět na počátku roku
2016 a můžeme doufat v úspěch v tomto kole.
Závěrem bych rád popřál dětem pěkné vysvědčení, rodičům
radost ze studijních výsledků jejich potomků a všem příjemné
společné chvíle strávené během prázdnin a dovolených.
Roman Bican

Informace ze zastupitelstva
Dne 11.6. 2015 od 17:30 proběhlo třetí zasedání zastupitelstva obce (Z.O.). V úvodu chci poděkovat občanům za nepolevující zájem o dění v obci a za hojnou účast právě na jednání Z.O. Součástí tohoto zpravodaje je i výpis usnesení III./2015, proto jen v krátkosti zmíním některé z bodů jednání. Povinné procedury spojené s uzavřením účetního
roku 2014 byly schváleny podle nových pravidel. Pro zajímavost, co asi nejvíce zajímá občany, je stav a zdraví obecní pokladny. Obec má úvěr u KB, který bude celý splacen po zhruba 18 měsících v srpnu 2015. Další závazek
má obec ke Státnímu fondu rozvoje bydlení, kde jsme v roce 2012 čerpali prostředky na rekonstrukci bytového fondu
a současně jsme poskytli prostředky obyvatelům na rekonstrukci nemovitostí v obci Supíkovice. Tyto prostředky postupně splácíme ve čtvrtletních cca 15 000,- Kč splátkách. Tímto opravuji informaci podanou na Z.O., že obec má
pouze jeden úvěr. Tento druhý peněžní závazek je z větší části splácen občany, kterým byla poskytnuta finanční
podpora, nájemným ze dvou zrekonstruovaných bytů a třetí díl je splátka obce za modernizovaný majetek obce.
Další body jednání se týkaly prodejů pozemků, uzavření smlouvy s administrátorem projektu na výstavbu chodníku,
nebo smlouva s Povodím Odry související s připravovaným projektem na rekonstrukci vodovodního řadu. Ještě
jednou se vrátím k návštěvnosti občanů na zasedání Z.O. Vnímám tuto skutečnost jako velice pozitivní a chci požádat i ostatní obyvatele Supíkovic o účast na jednáních a předkládání konstruktivních připomínek, námětů nebo názorů
na těchto jednáních. Věcná a konstruktivní debata je prvek, který může určovat vývoj obce směrem, který
je v zájmu obyvatel obce.
Roman Bican
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USNESENÍ č.3/2015
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
ze dne 11.6.2015
...............................................................................................................
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci o činnosti obecního úřadu a kalkulaci nákladů na výši vodného za rok 2014.
2. Informaci o výběrovém řízení na zhotovitele stavby „Výstavba chodníku v Supíkovicích“.
3. Informaci o žádosti státního podniku LESY ČR o zpřístupnění polní cesty na Liemerových loukách.
4. Informace o memorandu vzájemné spolupráce Obce Supíkovice a Agenturou sociálního začleňování.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Organizační řád obce Supíkovice.
2. Účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31.12.2014.
3. Účetní závěrku Obce Supíkovice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014.
4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Supíkovice za rok 2014 bez výhrad.
5. Závěrečný účet obce Supíkovice za rok 2014 bez výhrad.
6. Rozpočtové opatření č.1.
7. Přijetí dotace ze SFDI na akci „Výstavba chodníků v Supíkovicích – ISPROFOND 5717510093 v maximální výši 1 628 000 Kč.
8. Příkazní smlouvu na administraci projektu „Výstavba chodníku v Supíkovicích“ mezi Obcí Supíkovice (příkazce)
IČO: 00303429 a Marií Paděrovou, finanční a projektová činnost (příkazník) IČO:88054446.
9. Prodej pozemků p.č.1556/2 v K.Ú. Supíkovice LV 10001 ostatní plocha o výměře 85 m2 a st. p.č.448 v K.Ú.
Supíkovice LV 10001 ostatní plocha o výměře 10 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem pořízeným kupující stranou.
Kupující společnost RWE. Náklady na geometrický plán, kupní smlouvu a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
10. Prodej pozemku p.č.1462/5 v K.Ú. Supíkovice LV 10001 – ostatní plocha o výměře 200 m2 zacenu 10 Kč/m2.
Kupující Jiří Paš, Supíkovice 184, 790 51. Náklady spojené s vytvořením kupní smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí
hradí kupující.
11. Prodej pozemků p.č.909/6 v K.Ú. Supíkovice LV 10001 – zahrada o výměře 145 m2 a p.č. 857/10 LV 10001 – orná půda o výměře 152 m2 za cenu 10 Kč/m2. Kupující manželé Procházkovi, Supíkovice 223, 790 51. Náklady spojené s vytvořením kupní
smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující.
12. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvu a právu provést stavbu dle předloženého návrhu, mezi budoucím
povinným Povodí Odry, státní podnik IČO: 70890021 a Obcí Supíkovice, IČO: 00303429.
13. Pro rok 2016 investiční záměr na rekonstrukci místní komunikace v lokalitě u kolonek na pozemku p.č. 1431
14. Pořízení projektové dokumentace včetně stavebního povolení na stavbu altánu v areálu Vápenka za maximální cenu
15 000,- Kč včetně DPH
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce zahájením jednání o směně pozemků a zajištění průjezdnosti polní cesty na pozemku číslo 1453 v K.Ú. Supíkovice
– zpřístupnění polní cesty na Liemerových loukách.

Obec oznamuje
Poplatky za vodu II. čtvrtletí 2015 a odpad II. pololetí 2015
vybírají se od: 30.6. 2015
zaplatit můžete také převodem na účet čú.: 5222841/0100, variabilní symbol za vodu: 231002111,
za odpad: 1340
Do zprávy pro příjemce napište osobu, která platbu provádí, adresu a jaký poplatek se hradí.
Např. Bican 149, vodné. Nebo: Bican 149, vodné, pes, odpad 3 osoby. Tato zpráva je nutná k
následné administraci došlých plateb. Není v silách účetní rozpoznat podle čísla účtu jméno plátce.

červen 2015
červenec
2015

Obec oznamuje
Upozorňujeme občany,
dodržujte prosím pořádek u všech sběrných kontejnerů, především za hostincem u parku. Všechny odpady pečlivě třiďte do určených kontejnerů, nenechávejte je v pytlích u popelnic. Odpady z igelitových pytlů se rozlétají do
širokého okolí a děti si zde hrají v nepořádku a v odpadcích. Odpady dřevěných stolů, železných tyčí ke kontejnerům nepatří, tyto odpady odvezte na místa jim určená. Apelujeme na Váš smysl pro pořádek, doma byste
takový nepořádek jistě nestrpěli.

Úřední dny
v budově OÚ:

otevírací doba pošta
po-pá: 8:00-10:00 - 15:00-16:00
so-ne: zavřeno

úřední dny OÚ

otevírací doba knihovna

po: 7:00-11:30 - 12:00-17:00
St: 7:00-11:30 - 12:00-17:00

po-pá: 14:00-18:00
so-ne: zavřeno

...........................................................................................................................................................

Otevírací doby
v obchodech
Supíkovice:

obchod p. Koudelková
po-pá: 6:30 - 18:00
so:
6:30 -12:00 - 15:00-18:00
ne:
7:30 -12:00 - 15:00-18:00

obchod p. Hečková

obchod p. Snášelová

po-pá: 6:30-16:30
so:
7:00-10:00
ne: zavřeno

po-pá: 7:00-11:30 - 13:00-16:00
so:
8:00-10:00
ne:
9:00-10:00

SDH Supíkovice – ženy

facebook: SDH Supikovice

Sbor dobrovolných hasičů v Supíkovicích oslavil letos
výročí 130 let od svého založení. Družstvo žen však
vzniklo teprve v loňském roce, kdy jsme se připravovaly především na požární útok a protože příprava to
byla opravdu náročná, tak už nám nezbyly síly připravit se na další základní disciplíny požárního sportu
– běh na 100m s překážkami (jednotlivci) a štafeta
4x100 m. Z tohoto důvodu jsme se v loňském roce
nemohly zúčastnit prvního okrskového kola v požárním
sportu. V loňském roce jsme zažívaly vše poprvé a nutno
dodat, že se nám vstup do sezóny velmi vydařil.
Hned v první pohárové soutěži ve Vidnavě jsme obsadily 1. místo, týden poté jsme opět zvítězily a odvezly
si putovní pohár z Velké Kraše.
Pak už následovala domácí pohárová soutěž, která byla součástí programu „730 let založení obce Supíkovice“
a na kterou jsme především pilně trénovaly – ve dvoukolovém systému jsme obsadily 1. a 2. místo.

červen 2015
červenec
2015

SDH Supíkovice – ženy

facebook: SDH Supikovice

Poté jsme se ještě zúčastnily pohárových soutěží v České Vsi, Velkých Kuněticích, Bělé pod Pradědem
a Hradci-Nové Vsi, kde jsme soutěžily v kategorii s muži. Velkou zkušeností pro nás byla také účast na Hasičské lize
Praděd, která proběhla ve Velkých Kuněticích, kde jsme si mohly vyzkoušet „nástřikové terče“.
Zhodnocení loňské sezóny:
Celkem jsme se zúčastnily 8 pohárových soutěží s celkovým počtem 26 bodů. V celkovém hodnocení
„O putovní pohár starosty OSH Jeseník – ženy“ jsme obsadily 3. MÍSTO, a to ve složení:
a. Koš: Radka Hečková, Pavla Jurášová
b. Savice: Barča Doleželová, Maruška Kučáková,
c. Stroj: Lidka Bračíková, Vlaďka Carvová,
d. Béčka: Ivanka Svobodová, Vendula Šachidi, Vlaďka Carvová, Lucka Pudilová, Jitka Klčóvá,
e. Rozdělovač: Jana Janošková, Pavla Jurášová,
f. Levý a Pravý proud: Anička Dunová, Lucka Pudilová, Ivanka Svobodová, Livča Nevrlová,
Jitka Klčóvá, Radka Hečková
ROK 2015
V letošním roce se naše družstvo žen trošku obměnilo a zúžilo. Musely jsme začít trénovat především běh jednotlvců na 100 m a štafetu 4x100 m a oprášit loňské dovednosti z požárního útoku. První ostrou zkouškou pro nás byla
pohárová soutěž ve Vidnavě, kde jsme se „po opakovaném pokusu domácích“ musely spokojit se 3. místem. Hned
další den se konala první okrsková soutěž v Písečné, která pro nás dopadla velmi úspěšně a obsadily jsme 1. místo
(Jednotlivci 100 m: Anička Dunová - 1. místo, Jana Janošková - 3. místo, dále Ivanka Svobodová a Marcela Vaňková,
štafeta 4x 100 m – 1. místo: Anička Dunová, Lucka Pudilová, Jana Janošková, Radka Hečková,
Požární útok - 1. místo: Radka Hečková, Marcela Vaňková,Ivana Svobodová, Jana Janošková, Lucka Pudilová,
Anička Dunová) a zajistily si tedy postup do Okresního kola. Poté opět následovala pohárová soutěž ve Velké Kraši,
kde jsme obhajovaly putovní pohár a nakonec jsme obsadily pěkné 2. místo.V sobotu 23.6.2015 jsme se zúčastnily
Okresního kola v požárním sportu v Uhelné, kde jsme mohly naše výkony porovnat s ženami z celého okresu, kdy
konkurence byla opravdu veliká. Okresní kolo bylo pro nás velmi úspěšné a z celkového počtu 8 ženských družstev,
jsme obsadily výborné 2. místo (Jednotlivci 100 m:, Jana Janošková, Anička Dunová, Lucka Pudilová, Marcela
Vaňková,Štafeta 4x 100 m - Anička Dunová, Lucka Pudilová, Jana Janošková, Radka Hečková.
Požární útok: Radka Hečková, Marcela Vaňková, Lidka Bračíková, Vendula Šachidi, Jana Janošková, Anička
Dunová, Lucka Pudilová) a možnost reprezentovat na krajské úrovni. Toho jsme se ovšem musely vzdát, protože
naše technika (především „mašina“) už má svá nejlepší léta dávno za sebou.
Dne 6. 6. 2015 proběhla pohárová soutěž u nás v Supíkovicích, která byla dvoukolová. Na naši soutěž se vždy pilně
připravujeme a jelikož je pravidlem, že se soutěží pouze s jedním strojem, který dodá pořadatel, je srovnání družstev
opravu zajímavé. Obě kola jsme vyhrály a odnesly si putovní pohár. Sezóna nám ještě nekončí, čeká nás ještě
několik pohárových soutěží a možná i jedna účast na „Hasičské lize Praděd“. Jen doufám, že se nám vyhnou
jakákoliv zranění a že i nadále budeme dobrá parta.
Nynější složení družstva:
SDH Supíkovice ženy:
a. Koš: Radka Hečková, Pavla Jurášová,
b. Savice: Maruška Kučáková, Marcela Vaňková
c. Stoj: Vlaďka Carvová, Lidka Bračíková
d. Béčka: Ivanka Svobodová, Pavla Jurášová, Vendula Šachidi,
e. Rozdělovač: Jana Janošková, Jitka Klčóvá,
f. Levý a Pravý proud: Anička Dunová, Lucka Pudilová, Róza Bicanová, Jitka Klčóvá.
Děkujeme za počáteční vedení a trénink „trenérovi“ Laďovi Hrabovskému a našim mužům, kteří nás doprovázejí na
všechny soutěže. Také děkujeme i všem ostatním za podporu.
Radka Hečková
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Fotbal
Dne 22.4.2015 se uskutečnil fotbalový
turnaj starších a mladších žáků základních
škol v Jeseníku MC Donald´s cup 18. ročník.
1) Skupina A
Žulová
Javorník
Česká Ves
Písečná

2) Skupina B
Supíkovice
Jeseník
Bělá pod Pradědem
Mikulovice

Sestava Supíkovic:
1. M. Pudil, 2. A. Pudil , 3. J. Kubánek, 4. J. Glac,
5. V. Hrabovský, 6. P. Gábor, 7. M. Burďák 8. D. Niederle,
9. J. Nistor , 10. V. Polák
První utkání hrály Supíkovice-Mikulovice. Zápas skončil 7:0 po gólech: 4x Miloš Pudil, 1x Adam Pudil, 1x Niederle,
1x Hrabovský.
Druhé utkání Supíkovice – Bělá pod Pradědem skončilo výhrou 1:0 po gólu Kubánka z přímého kopu.
Třetí utkání Supíkovice-Jeseník skončilo 2:5. Góly Supíkovic dali Miloš a Adam Pudilovi.
Ve skupině skončily Supíkovice na druhém místě a postoupily do semifinále, kde se střetly s družstvem Žulová
a zápas skončil 1:1. Na pokutové kopy měly štěstí Supíkovice a výhra byla 4:3. Gól dával Kubánek, Niederle,
Miloš a Adam Pudilovi. Rozhodující gól chytl v brance hráč Supíkovic Miloš Pudil a slavil se postup do finále.
Ve finále se Supíkovice střetly opět s Jeseníkem. V utkání, které mělo vyrovnaný průběh, bojovali hráči Supíkovic
z plných sil a hattrickem rozhodl zápas Miloš Pudil 3:2. Do krajského finále do Olomouce postoupily Supíkovice
20.5.2015. Za skvělý výkon děkujeme hráčům ze Supíkovic.
trenér Pudil
McDonald´s Cup
krajské kolo
Ve středu 27. května vyrazili naši mladí fotbalisté na krajské kolo McDonald´s Cupu na Andrův stadion do Olomouce.
Našimi soupeři byly ZŠ Heyrovského Olomouc, ZŠ 8. května Šumperk, ZŠ E. Valenty Prostějov a ZŠ Osecká Lipník
nad Bečvou.
Se dvěma soupeři jsme prohráli výrazně 0:5 a 1:4. Výborný zápas jsme sehráli proti Lipníku, se kterým naši kluci
prohráli trochu smolně 0:1, když neproměnili několik dobrých gólových příležitostí. V posledním utkání proti
Šumperku jsme dokonce vedli již 2:0, ale soupeř dokázal srovnat, což pro nás znamenalo jediný získaný bod za
remízu. Přes poslední místo kluci nemusí být smutní. Kdo o sobě může říci, že je v něčem 5. v kraji? Zahráli si na
„velkém“ stadionu, dostali množství malých dárků, poznali ligové fotbalisty Sigmy Olomouc a prožili pěkný den plný
zážitků. Všem jim děkuji za výbornou reprezentaci školy.
A. Ďopan

Turnaj o pohár starosty obce Supíkovice
4.7.2015 Občerst
Žáci
začátek v 10:00 hod.
družstva :
Supíkovice, Česká Ves, Bělá pod Pradědem, Vidnava,

Muži
začátek v 13:30 hod.
družstva :
Supíkovice, Velké Kunětice, Zlaté Hory, Bělá pod Pradědem.

zajišt vení
( uze ěno
bůček ná žebra,
, krko
vice)
kolo
štěstí
.
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Škola

www.skola-supikovice.info

Všechno v mém životě souvisí
V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Všechno v mém životě souvisí. Na naší škole začaly pracovat tři
minipodniky. Jsou to Reklama s Dědem Vševědem pod vedením Mgr. Jarmily Lašákové, Časopis Školáček, který vede
Mgr. Ema Zykmundová a Supíkovická elektrotechnická s Ing. Stanislavem Gavlasem. Celkem bylo vytvořeno 60 minipodniků ve 25 školách, ve dvou krajích. Zapojilo se více než tisíc žáků. Byly zřízeny fiktivní firmy, ve kterých si žáci
zkoušeli podnikat a pohybovat se v konkurenčním podnikatelském prostředí. Zjišťují, jak firma funguje, co všechno je
zapotřebí k vedení firmy, aby nezkrachovala, plní úkoly a učí se hospodařit s penězi.
V květnu se v Liberci konala mezikrajská konference projektu Všechno v mém životě souvisí. Byla zde vyhodnocena
práce v minipodnicích k 8.5.2015. Naše škola a její tři minipodniky patří k těm nejúspěšnějším. Minipodnik Reklama
s Dědem Vševědem se umístil na 1. místě z 60 minipodniků, Supíkovická elektrotechnická má 4. místo a Časopis
Školáček obsadil 12. příčku. V jednotlivcích máme z tisícovky zapojených žáků v první desítce 6 žáků - Jati, Plhák,
Rolník, Diblíková, Manoušková a Polák. Tito žáci dostali zvláštní ocenění za jejich aktivní práci. Žádná ze zapojených
škol se nemůže pochlubit takovými vynikajícími výsledky.
Tento projekt nám umožnil navštívit mnoho firem, podniků a významných míst v naší republice. Podívali jsme se do
Lidic, České televize, ČVÚT v Praze, Jesenického týdeníku, nakladatelství Vltava – Labe – Press v Olomouci, Babiččina údolí a Zoologické zahrady ve Dvoře Králové, na Dlouhé Stráně, do závodu Siemens v Mohelnici a Velkého
a Malého světa techniky v Ostravě. Byli jsme také na exkurzi na SOU a SOŠ v Jeseníku.
Žáci ani pedagogický doprovod neměli žádné finanční náklady spojené s cestou nebo vstupným. Zajištěn byl také
balíček na cestu.
Poděkování za práci patří všem pedagogům, kteří vedli své žáky, organizovali exkurze a také žákům, kteří svědomitě
a pilně pracovali ve svých minipodnicích. Všichni mají svůj podíl na úspěchu naší školy. Díky projektu jsme se zviditelnili nejen na Jesenicku, o naší škole ale ví i v jiných částech naší republiky.
Mgr. Jarmila Lašáková
Testování žáků ZŠ a MŠ Supíkovice ve školním roce 2014/2015
Každoročně necháváme testovat naše žáky externí firmou SCIO, která nám poskytne vyhodnocení testů a srovnání
naší školy se školami stejného typu a velikosti.V listopadu testujeme žáky 9. třídy testem Stonožka. Jde o český jazyk,
anglický jazyk, matematiku a osobní studijní předpoklady. V letošním roce můžeme konstatovat, že jsme v testování
dopadli daleko lépe než v předcházejících letech. Nejlepších výsledků dosáhli žáci v OSP, dále v Čj, M a Aj.
Štěpán Jati byl vyhodnocen zvláštním diplomem za vynikající a vyrovnané výsledky v testování. Velmi úspěšnými
žáky v českém jazyce jsou Štěpán Jati, Lucie Winiarská, Eliška Slováková a Richard Mikisch. V OSP byli vysoce
nadprůměrní Štěpán Jati, Eliška Slováková, Vlaďka Doležalová, Martin Manoušek a Richard Mikisch. V anglickém
jazyce nejlépe dopadli Richard Mikisch, Anna Vyhlídalová, Eliška Slováková a Štěpán Jati. Matematika se nejlépe
podařila Štěpánovi Jati, Martinu Manouškovi a Elišce Slovákové.
Poprvé jsme letos zkoumali u žáků 9. třídy jejich připravenost na skutečný život testem Dovednosti pro život.
Měl tři oblasti: dovednosti při řešení problémů, při práci s informacemi a ve vztazích a komunikaci. Naši žáci byli velmi
úspěšní a ve srovnání s ostatními školami jsme měli lepší výsledky. 90% našich žáků se pohybuje v nejvyšších třech
úrovních. Nejúspěšnějšími žáky byli: Štěpán Jati, Martin Manoušek, Anna Vyhlídalová, Eliška Slováková,
Ester Zvířecí a Richard Mikisch.
Na 1. stupni jsme zjišťovali znalosti žáků ve 3. třídě testem Stonožka, ve 4. třídě to byl Čtenář a v 5. třídě opět
Stonožka a Scate.
3. třída byla testována v předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika, člověk a jeho svět a klíčové kompetence. Nejlepší výsledky jsme měli v českém jazyce a v předmětu člověk a jeho svět. Celkově jsou výsledky naší školy
velmi podprůměrné. Mezi úspěšné žáky patří: Dušan Bednář, Adéla Doleželová, Barbora Doleželová. Testem Čtenář
byla testována 4. třída. Výsledky jsou velmi potěšující. 93 % žáků je v získávání informací, zpracován informací
a zhodnocení textu na velmi dobré úrovni. Mezi nejlepší patří Jakub Glac, Vojtěch Hrabovský, Šimon Jati, Kristýna
Kalianková, Jiří Kubánek, Tereza Stehlíková a Jan Vonc. Český jazyk, matematika a osobní studijní předpoklady byly
předmětem zkoumání vědomostí žáků 5. třídy testem Stonožka. Anglický jazyk byl testován testem Scate.
Ve Stonožce nebyly výsledky nejlepší. Přesto jsou žáci, kteří si zaslouží pochvalu. K nim patří: Zdeněk Klčó, Alena
Kučáková a Dominik Niederle. V anglickém jazyce žáci pracovali s textem pro čtení a s textem pro poslech. V části
poslechové zaujali svými výsledky Zdeněk Klčó, Martin Marek, Dominik Niederle, Petr Svoboda a Sandra Mária
Charvátová. Ve druhé části čtení byli nejlepšími žáky Zdeněk Klčó a Petr Svoboda. Celkový výsledek z angličtiny říká,
že Zdeněk Klčó je na úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Této úrovně dosahují žáci 1. stupně zřídka.
K úrovni A1 můžeme přiřadit Petra Svobodu, který dosáhl této úrovně v obou částech testu. Na závěr je třeba říci, že
naše škola je školou, která dokáže připravit své žáky na střední školy a na budoucí nelehké začlenění žáků
do společnosti. Dva naši žáci se dostali na prestižní školy, což je v porovnání s ostatními školami
Jesenicka velký úspěch. Máme jisté rezervy, ale vzhledem ke skladbě žáků ve třídách můžeme být
spokojeni.
Mgr. Jarmila Lašáková
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Školka Supíkovice

facebook: Knihovna Supikovice

24.6. 2015 v 16:00h na OÚ v Supíkovicích proběhlo rozloučení s předškoláky

Knihovna

facebook: Knihovna Supikovice, email:knihovnasupikovice@seznam.cz

Vážení přátelé a milovníci knih,
Nedávno proběhla anketa, kterou jste našli ve svých schránkách a podle této ankety proběhlo doplňování knih
z vašich darů. Velký zájem byl o knihy válečné, dětské, encyklopedie, knihy tvoření, filozofické. Z nejznámějších knih
musíme jmenovat především Forrest Gump, Kmotr, Velký Gatsby, Denik ostravaka, knihy záhad od
Ericha von Dänikena. Kuchařky Lenky Kořínkové a Petra Novotného. Mohli bychom jmenovat další zajímavé knihy,
ale to bychom museli náš občasník nafouknout. Již v červenci budou naše dary oficiálně naše a připravené ke čtení.
Naši čtenáři se mají opravdu na co těšit. V knihovně máme nově pracovní stůl připravený pro různé kurzy a tvořivé
akce pro děti i dospělé. O konáních tématických akcí se vše předem dozvíte z plakátů i na fecebooku.
Také jsme zprovoznili tisknutí dokumentů pro veřejnost: A4 černobíle za 3Kč.
Věříme, že se knihovna pro nás stane příjemným útočištěm nejen v deštivých dnech.
Miroslava Vašutová

Víte že...

Víte, že dne 28. února 2000 v Praze podepsal předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus dokument, kterým uděluje obci Supíkovice znak a prapor? Pro zajímavost uvádíme citaci z dokumentu, který určuje závazné prvky ve znaku a praporu obce
Supíkovice.
Citace:
na základě Vašeho návrhu, po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku
tohoto výboru Poslanecké sněmovny jsem rozhodl udělit Vaší obci
Z n a k: Ve zlatém štítě vpravo červená růže se stříbrným semeníkem a zelenými kališními lístky nad červenou kamenickou palicí,
vlevo polovina slezské orlice.
P r a p o r : Žlutý list uprostřed s červenou růží s bílým semeníkem a zelenými kališními lístky nad červenou kamenickou palicí
a s polovinou slezské orlice hledící k vlajícímu okraji. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Václav Klaus
předseda poslanecké sněmovny ČR.

Tipy na výlet

VOLNOČASOVÝ AREÁL"CIHELNA" v Písečné.
Tento areál vznikal v letech 2012-2014. Velké poděkování patří nadšencům Antonínu Duškovi a Miroslavu Setínskému
z řad softenisového klubu "TONDA CUP" a také místní mládeži, kteří za přispění obce Písečná ve svém volném
čase a zcela zdarma tento areál vybudovali. Pokud jste "CIHELNU" ještě nenavštívili, určitě stojí za vidění.

Areál "CIHELNA" je volně přístupný a nabízí veliké množství naučných atrakcí pro malé i velké děti. Za zmínku
rozhodně stojí Hmyzí hotel včetně recepce a apartmánů pro včelku Máju a Ferdu Mravence. Celá stavbička byla
precizně vyrobená a učí děti, proč se starat o rozmnožování rozličného hmyzu v přírodě. Na vše dohlíží obrovský
brouk Pytlík, vyrobený ze starého boileru. Podle obrázků hledejte různé druhy ptáků umístěné na okolních stromech.
Nepřehlédněte Dendrofon, je složený z opracovaných kmenů různých stromů, vydává typické zvuky dle tvrdosti dřeva.
Areál nabízí hru i zábavu nejen malým, ale i velkým dětem i dospělí si mohou posedět v krásné replice vlaku
nebo si s dětmi zahrát míčové hry. A kde to je? Vystupte na zastávce železniční stanice v Písečné
a jděte dolů za hospodu Božena a vydejte se cestičkou mezi domečky.
Miroslava Vašutová

Kulturní akce
FK Mikulovice o.s.
pořáda turnaj
Memoriál Ivana Dosta
Sobota 11.7 2015 ve 12 h
účastní se: FK Mikulovice,TJ Zlaté Hory
Omya Vápená, výběr Jesenicka,
ukázkové utkání přípravek
uzená žebra, soutěže, večerní taneční
zábava (kapela Fantasia)

Zprávy z okolí
Máte pocit, že jste si v Jeseníku neměli
doposud „kde nakoupit“? Tak to už se
můžete začít pomalu těšit, protože v minulých dnech, ukončila stavební firma
demolici budov bývalého areálu ČSAD
a nyní už dělníci betonují základové
patky nového nákupního centra.
Již letos na podzim se koupěchtivým
zákazníkům otevřou brány nového
nákupního areálu, zahrnující obchodní
plochy o rozloze 2 400 m2, v lokalitě
mezi supermarkety LIDL a BILLA.
Retail Park staví společnost CZECH
PROPERTY INVESTMENTS, a.s.,
Následně po dokončení areálu,
pronajímá tato společnost prostory
menším obchodním řetězcům, jakými
jsou například Sportisimo,
DM drogerie, Kik textil, Expert elektro,
4 Wiki, CCC Boty apod.
zdroj: www.jesenickenoviny.cz

Vaše inzerce
Místo pro vaši inzerci,
cena inzerce
domluvou na OÚ.

