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OBEC:
USNESENÍ č.6/2014
z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 6.11. 2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Složení slibu všech členů zastupitelstva podle §69 odst.2 zákona 128/2000 o obcích
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Program jednání
2. Návrhovou komisi na usnesení ve složení: předseda ing. Hájková Miroslava, členové: ing. Hečková
Radka, p. Kubíček Karel
3. Zapisovatele: Kučákovou Marii, ověřovatele zápisu:p. Janošek Petr, ing. Zuber Marián
4. Usnesení
Zastupitelstvo obce určuje:
a) Počet místostarostů 1
b) Výkon funkce dlouhodobě uvolněná – starosta obce
c) Volba starosty a místostarosty aklamací-veřejně
Zastupitelstvo obce volí:
1. starostu obce – Bican Roman funkce uvolněná
2. místostarostu obce – ing. Hečková Radka funkce neuvolněná
3. předsedu finančního výboru – Janošek Petr
4. Předsedu kontrolního výboru - ing. Hájková Miroslava
5. Předsedu sociálněkulturní
někulturní komise - ing. Zuber Marian
Zastupitelstvo obce zřizuje:
a) Finanční a kontrolní výbor a kulturně sociální komisi.

VOLBY 2014:
Ve dnech 10.. a 11. 10 rozhodovali obyvatelé Supíkovic starší 18 let o složení devítičlenného
zastupitelstva, které bude řídit obec v následujících čtyřech letech. O přízeň voličů se
ucházelo celkem 61 kandidátů. V Supíkovicích přišlo k volbám 394 voličů z celkového počtu 580,
tedy necelých 68% obyvatel se vyslovilo
vy
k nabídnutým kandidátkám.
Ze sedmi kandidátních listin je v zastupitelstvu zastoupeno šest subjektů. Po jednom mandátu získaly
kandidátky: Supíkovice – doma (Marián Zuber – 79 hlasů), ČSSD (Karel Kubíček – 79 hlasů), KSČM (Vladimír
Prudil – 49 hlasů).

Po dvou mandátech získaly kandidátky: „Sdružení nestraníků“ (Eva Strapková – 128 hlasů, Vlastimil Hoza – 107
hlasů), SNK pro rozvoj obce (Radka Hečková – 115 hlasů, Petr Janošek – 90 hlasů), Kandidátka občanů
Supíkovic ( Roman Bican – 115 hlasů, Miroslava
Miros
Hájková – 112 hlasů).
Takto voliči hlasovali a tyto kandidáty vybrali, jako kompetentní pro řízení obce. Prvním
První úkolem nových
zastupitelů byla ustavující schůze s programem řešícím volbu starosty a místostarosty obce.
obce Tato byla
naplánována na čtvrtek 6.11.2014 v 18:00 hodin v prostorách malého sálu Národního domu. Za tradičně hojné
účasti občanů bylo zvoleno vedení obce na funkční období 20142014 2018 a předsedové výborů (viz usnesení
zastupitelstva)
Všem zvoleným zastupitelům v nově ustaveném zastupitelstvu obce blahopřeji a přeji hodně sil a elánu v práci
pro obec Supíkovice.

OBEC:
V listopadu 2014 proběhne v areálu školy kácení sedmi stromů (javor klen) v blízkosti tělocvičny a sportovního
hřiště. K tomuto kroku se přistupuje
istupuje po odborné konzultaci a zvážení možnosti záchrany dřevin. Jedná se o
stromy rostoucí ve skupinách a každá jedna skupina je napadena hnilobou, parazitními houbami nebo je
mechanicky poškozena.. Nejzávažnější argument, který ovlivnil rozhodnutí o povolení
pov
kácení, je výskyt
onemocnění stromů dřevomorem kořenovým. V místě těžby bude v roce 2015 provedena náhradní výsadba pěti
stromů vhodných do blízkosti sportoviště a do míst se zvýšeným pohybem dětí.
Mnohem lepší je přistoupit v případě takto napadených
napadený
stromů k preventivním krokům,
krokům než následně řešit
možné tragické následky (mementem budiž několik let stará tragedie ve Zlíně).
Zlíně)
Zcela jiný důvod má rozhodnutí o kácení lípy pod obecním úřadem. Tento strom byl navržen k náhradnímu
ošetření v rámci probíhajícího projektu zaměřeného
zaměřeného na regeneraci zeleně v Supíkovicích.
Supíkovicích Po obhlídce
kosterního větvení odbornou firmou bylo doporučeno,
doporučeno pro zásadní svislé poškození stability a soudržnosti
kmene, bezodkladné skácení lípy. Je to nepříjemné z pohledu ztráty významného
ýznamného prvku v obci, avšak zmiňovaná
bezpečnost chodců a vozidel pohybujících se v okolí lípy je přednější. Také v tomto případě
p
dojde k náhradní
výsadbě. Bude doplněna mladá alej podél chodníku.
Dřevomor kořenový neboli spálenka skořepatá je patogenní houba, která rozkládá dřevo především listnatých
stromů.. Typická je slitými kovově až modravě černými plodnicemi.. Povrch plodnice je kulatě zvlněný, v době
zralosti černý
erný a připomínající tekoucí asfalt nebo lávu. Patří ke zdrojům ohrožení řady památných stromů. V
takovém případě je vhodné napadené dřevo odstranit. Působí škody na listnatých stromech, které se
následkem napadení obvykle ulamují u kořenů. Napadené dřevo má bílou barvu a vykazuje okrové skvrny. Je
lehké
ehké a křehké, mechanické vlastnosti jsou narušeny. Stižené dřevo se totiž dále nerozkládá, drží původní
objem, a tak brání regeneraci (zavalování a vytváření adventivních kořenů).
Zdroj: wikipedie

BIOODPADY Na základě výzvy v minulém občasníku se začalo s distribucí
BIOODPADY:
kompostérů zájemcům o tento typ likvidace biologicky rozložitelného komunálního
odpadu (BRKO) ze svých domácností.
Jelikož je likvidace BRKO nová složka v odpadovém hospodářství obce,
obce je vhodné
osvětlit
větlit principy jednotlivých možností likvidace tohoto odpadu.
Obec Supíkovice pořídila z dotačních prostředků různé typy nádob právě na tento typ odpadu. Jedná se o
kompostéry, nádoby 120 litrů, nádoby 1100 litrů a kontejnery 20 m3 .
Tato rozmanitost nádob
b byla zvolena proto, abychom vyšli vstříc největšímu počtu domácností a zajistili co
největší spolupráci při likvidaci BRKO.
Kompostéry: jsou určeny pro domácnosti, které budou vzniklý kompost využívat na svých pozemcích. Toto
zařízení nepočítá s vývozem uloženého materiálu na regionální kompostárnu Technických služeb
v Supíkovicích.
Nádoby 120 litrů: plastová popelnice s děrovanými stěnami a dnem je určena pro odkládání BRKO
z jednotlivých domácností s následným pravidelným svozem firmy
my TSJeseník. Uvažuje se o

četnosti vývozu 1x za čtrnáct dní. V průběhu roku 2015 bude četnost vývozu upravována podle
vznikajících požadavků obyvatel. Podklady poskytnuté technickými službami hovoří o objemu
BRKO v klasické popelnici ve výši cca 20% (celorepubliková studie). Na těchto 20% bude určena
hnědá nádoba. První alternativa je dohoda mezi sousedy a využívání jedné popelnice dvěma
rodinami. Nejen, že dojde k lepšímu využívání kapacity nádob, ale sníží se i náklady spojené
s likvidací rostlinného odpadu.
Kontejnery 1100 litrů: tyto plastové nádoby na kolečkách s odklápěcím vrchním víkem jsou určeny pro domy
s větším počtem obyvatel. V Supíkovicích uvažujeme o rozmístění zmíněného typu nádoby u
bytovky č.p.1, bytovek č.p.223-225, u domu čp.23, u školy, nebo v kolonkách. Opět se jedná o
nádobu určenou k pravidelnému vývozu se stejným intervalem jako u malých rodinných popelnic.
Rozdíl je pouze v počtu lidí, kteří budou kontejner využívat. Tady je jediné malé riziko, že
anonymní využívání může být spojeno s umisťováním nesprávného odpadu.
Kontejnery 20 m3: jsou to velké nádoby na BRKO nyní složené v areálu Pompe. Záměr obce je tyto kontejnery
využívat podle vzniklého harmonogramu k likvidaci velkého množství zeleného odpadu v sezoně
sekání trávy a nebo na podzim při sběru listí. Jelikož obec získala finanční výpomoc ze státního
fondu životního prostředí na pořízení traktoru a univerzálního podvozku bude manipulace
s kontejnery plně v režii obce. Tento fakt zajistí pružné využívání techniky podle potřeb
obyvatel. Vize je taková, že podle rozpisu zahrnující velkou část obce se budou na víkendy
soustřeďovat nádoby do jednotlivých lokalit a občanům bude umožněno do přistavených
kontejnerů zelený odpad odkládat.
Skeptici sice varují před znečišťováním obsahu nepatřičným odpadem. Věřím, že zkušenost a
zodpovědnost získané při likvidaci velkoobjemového odpadu budou využity i při hromadné
likvidaci zeleného odpadu.
Jde hlavně o čistotu materiálu, tedy pouze rostlinný odpad, větve, listí, tráva ze zahrad. Každý znečištěný
závoz bioodpadu na kompostárnu je argument TSJeseník přeřadit při vyúčtování druh odpadu z levnější
kategorie (určené ke kompostování) do kategorie dražšího netříděného komunálního odpadu!
Přesná pravidla pro rozmístění, harmonogram svozů malých nádob i stanoviště a dny rozmístění velkých
kontejnerů je jeden z prvních úkolů nového zastupitelstva. Výhoda je, že ostrý provoz svozu BRKO bude
zahájen v sezoně 2015. Je tedy relativně dosti času na diskuzi a volbu nejlepšího řešení.
Od každého občana pak bude nutný zodpovědný přístup k ukládání kvalitního BRKO do připravených nádob.

KDO DÁVÁ DO KOMPOSTÉRU JEN TRÁVU,
KOMPOSTU SE NEDOČKÁ.
Hodně lidí si kupuje kompostér s představou, že v něm zlikviduje trávu po sekání zahrádky. S největší
pravděpodobností se dočkají jen hnijící smrduté hmoty, která nemá s kompostem využitelným do záhonků nic
společného.
Představa, že v kompostéru zpracujete jen trávu, je lichá. Je potřeba přidávat i uhlíkaté složky.
"Na každém kompostéru je psáno, jak je jednoduché zlikvidovat biologický odpad, ale jen poučený zahrádkář
ví, že kompostér bude fungovat jen v případě, že se zachová správný poměr různých typů odpadu," připomíná
předseda sdružení Ekodomov Tomáš Hodek.
S jednou komorou se moc muziky nenadělá
Podle něj začátečník pořídí levný plastový kompostér, jejichž obliba stále roste. Ale pak vlastně neví, co s ním.
Myslí si, že když do něj bude házet zbytky z domácnosti, občas trávu ze zahrady, bude po půl roce, nebo po
roce ze spodní části vytahovat perfektní humus.
"Teoreticky je to možné, ale jen za podmínky, že se zachovají ideální poměry druhů odpadu, které se do něj
hází," říká. Ale to nejde v případě, kdy se do kompostéru dostanou ve většině jen látky, které obsahují převahu
dusíkaté složky, což je typicky posekaná tráva. Podle něj by to mělo být právě naopak. Převažovat by měly,
ideálně v poměru 2:1 až 3:1 uhlíkaté složky, tedy dřevitá hmota jako například štěpka či listí z loňského roku.

Už jen proto se vyplatí při úklidu zahrady schraňovat i zbytky dřevin a připravit je ke kompostování, aby
bylo posekanou trávou čím prokládat.
"Při výběru kompostéru se ujistěte, že je konstrukce dostatečně tuhá. Některé podezřele levné výrobky na
trhu jsou z velmi měkkého plastu. Je výhodné, když je kompostér vybavený regulací prouděním vzduchu,
okysličení je důležité. A přidáním urychlovače, což jsou mikroorganismy, které nastartují proces
kompostování, rozjedete pak celý proces," doplňuje Ondřej Tomek ze společnosti Mountfield.
U jednoduchých jednokomorových kompostérů se naráží na další problém. I když už někdo do kompostu
střídavě hází vše podle návodu, při postupném přihazování nikdy nedojde k takzvané hygienizaci. To je proces,
kdy se hromada zahřeje na asi 50 °C, čímž se zničí semena plevelů a zárodky chorob. To znamená, že můžete
zdánlivě bezchybný kompost umístit do záhonů, ale jen si je zaplevelíte.
"Na to, aby se tento proces nastartoval, musí se začít kompostovat větší množství najednou, ideálně tak kubík.
Pak se kompost zahřeje a tento proces trvá i několik týdnů. To se ale v jednokomorovém kompostu nestane.
Bylo by potřeba si pořídit třeba dva. Až by se první naplnil, přeházel by se do druhého, " uvažuje Hodek.
Má to podle něj však jeden háček. Bylo by potřeba kompostér pracně rozebrat a pak obsah přemístit do
druhého. Proto doporučuje koupit, nebo vyrobit alespoň dvoukomorový kompostér, který umožňuje jednoduše
rozebrat příčky a obsah se pak jednoduše přemístí do druhé komory. Tím se zároveň okysličí a do uvolněného
prostoru se může opět postupně vrstvit čerstvý odpad.
Kompostem k obnově půdy
Kampaň Kompostuj.cz nefunguje jen jako služba pro zahrádkáře, má celospolečenský dosah. Je zbytečné
třetinu i více směsného domácího odpadu likvidovat, když může posloužit k obnově půdního fondu.
"Je to vidět například při záplavách. Kvalitní humus dokáže zadržet více vody než všechny naše přehrady.
Proto se v záplavových zónách ocitají i oblasti, kde se záplavy dřív neobjevovaly. Díky tomu, že se půda
správně neošetřuje, mizí její schopnost zadržet vodu. I proto se klade důraz i na komunitní kompostování, kde
se odpad zpracovává na kompost určený pro zemědělské účely," vysvětluje server.
Autor: Marek Burza
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/komposter-cvh-/hobby-zahrada.aspx?c=A130717_091922_hobby-zahrada_bma

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:
V sobotu 8. 11. 2014 na obvyklých stanovištích a v obvyklých časech proběhl
pravidelný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Děkuji všem občanům, kteří využili možnosti a dovezli odpad na určená místa v určenou dobu. Díky spolupráci
Vás občanů a sběrové firmy jsme zajistili likvidaci velkého množství odpadu z domácností v časovém intervalu
určeném pro Supíkovice bez sebemenších problémů.

HASIČI:
SDH Supíkovice a Pronatus, o.s.
Vás zve na Mikulášskou nadílku do Supíkovic.
Dne 29.11.2014 od 17:00 hodin.
Sraz účastníků na autobusové zastávce ČMPK v 16:45 hodin.
Balíčky pro děti objednávejte do 25.11.2014 v obchodech p. Snášelová, p. Hečková, p. Koudelková.
Cena balíčku je 70,- kč pro děti s bydlištěm v Supíkovicích. 100,- Kč pro ostatní děti.
Budeme se na Vás těšit

Regenerace vybrané zeleně v obci Supíkovice č. projektu CZ.1.02/6.3.00/12.16718
V minulém zpravodaji jsme informovali o záměru společné výsadby stromové aleje na Liemerových loukách.
V sobotu 1.11.2014 se podařilo vysadit všech 39 dubů a za přispění velkého počtu obyvatel obce dát vzniknout
novému a doufejme že dlouhodobému krajinnému prvku. Jedno staré moudro určuje, (hlavně
(
mužům), povinnost
postavit dům, zplodit syna, zasadit strom. Sobotní akcí si mnoho rodin splnilo tu část týkající se stromu. Každé
rodině bylo umožněno nad svým stromem získat dlouhodobý patronát. Vznik aleje, kde stromy mají své
patrony, není
ení věc nová nebo výjimečná. Supíkovice se pouze zapojily do skupiny obcí, které tímto
t
způsobem
nabídly obyvatelům možnost sledovat život stromu od jeho zasazení. Podobné záměry jsou realizovány ve
Znojmě (městský park) nebo v obci
ci Jakartovice na Opavsku (ořechová alej mezi vesnicemi) Akce nabídla
nejmladším
ejmladším členům skupin sadících stromy počátek časové osy umožňující vnímat
nímat pomíjivost lidského života ve
srovnání s přírodou. Sledování vzniku aleje je určeno hlavně této skupině,
skupině nicméně společný zážitek s rodiči a
prarodiči jistě jen tak nevymizí.
Velice mile nás překvapil zájem o akci. Na výzvu k přihlášení se k patronátu nad jednotlivými stromy se
v předstihu přihlásilo méně zájemců, než bylo stromů. Proto také zahájila firma realizující projekt výsadbu již
před oficiálním zahájením setkání. Konečný počet přítomných byl mnohem větší, než jsme očekávali. Naštěstí
se sešli lidé, kteří se dovedou dohodnout,
dohodnout a tak se patronáty upravovaly pro nové zájemce na místě samém.
Díky přízni počasí se vše vyvedlo a sobotní dopoledne poskytlo nevšední zážitek.
Od akce uplynula doba několika dnů a příroda prověřila kvalitu upevnění patronských listů. Chci požádat
všechny, kteří se výsadby zúčastnili, aby si šli překontrolovat své stromy, zda je
je označení na svém místě,
jelikož se připravuje výroba označení trvalejšího charakteru a chceme předejít následným nedorozuměním
typu „….ale tento strom není můj…“ ☺

Dub letní (Quercus robur), česky též křemelák,
křemelák je mohutný listnatý strom z čeledi bukovitých. Přirozeně se
vyskytuje v Evropě a Malé Asii, na Kavkaze a v některých lokalitách severní Afriky. Roste
oste od nížin do podhůří,
kde může vytvářet doubravy nebo růst jako solitér. Roste-li
Roste li v lese, snadno ztrácí spodní větve.
Koruna je mohutná, nepravidelně a mohutně rozložitá, protáhlá směrem nahoru. Borka tmavošedá, hrubě
rozpukaná. Listy obvejčité, nepravidelně peřenolaločnaté, na bázi srdčitě ouškaté. Občas trpí padlím.
Dub letní kvete v dubnu až květnu. Květy jsou jednopohlavné, samčí květenství má charakter jehněd na
loňských větévkách, samičí jehnědy rostou na letorostech.
Plodem je žalud (jednosemenná nažka)) sedící v číšce. Stopka je 3–7
3 cm dlouhá.
Dub letní dorůstá výšky až 45 metrů. Roste v téměř jakémkoli typu půdy včetně písčité,
písčité, daří se mu i na
vlhkých hlinitých půdách. Má hluboké kořeny, které mohou tvořit spojení se spodní vodou, proto bývá častěji
zasažen bleskem než jiné stromy. Je mimořádně odolný proti větru. Lépe snáší střídání podnebí než dub zimní.
Dub letní roste velmi pomalu, zralého věku dosahuje až ve 100 letech, zato je ale dlouhověký, může se dožít i
2000 let. Za nejstarší žijící dub České republiky je považovaný Žižkův dub v Náměšti,, jehož věk
dendrochronologická metoda určila na více než 1000 let. S obvodem kmene 1010 cm je zároveň i našim
nejmohutnějším
utnějším žijícím dubem letním. Z odumřelých stromů ho o 30 cm překonává Goethův dub,
dub který stojí v
Krásném Dvoře.. Maximální zaznamenané výšky v Čechách - 57 metrů - dosáhl dub u Mostu poražený roku 1905.
Tato výška je ale značně netypická, obvyklé je rozpětí 30-35
30
metrů.

Lékařství
Kůra dubu letního se využívá k léčení různých kožních onemocnění a vyrážek, nicméně častěji se používá kůra z
příbuzného dubu zimního, která má být účinnější. Nejúčinnější je čerstvá kůra mladých stromů, rozpukaná
borka starého stromu je považována za bezcennou, stejně jako kůra delší dobu skladovaná.
Symbolika
Dub byl odjakživa symbolem síly, dlouhověkosti a odolnosti a jako takový získal výsadní postavení zejména v
germánské mytologii, kde byl zasvěcen bohu blesku, Thórovi. Je považován za německý národní strom a symbol
německého národa. Vyšší třídy některých německých vyznamenání se od svých nižších variant odlišují přidáním
dubových ratolestí (viz válečný kříž, ve vyšší variantě válečný kříž s meči, brilianty a dubovou ratolestí).
Dubové listy jsou též mnohde znakem lesníků.
Okrasná a krajinotvorná funkce
Dub je vcelku oblíbený strom pro svou mohutnost, stáří, kterého může dosáhnout, a vlastnosti, se kterými je
spojován. Často ho lze nalézt v alejích a mezi památnými stromy. Bývá vysazován tam, kde je třeba zpevnit
půdu, např. na hrázi rybníka.

Společně proti sociálnímu vylučování (CZ.1.04/3.3.05/96.00130)

Blýská se na lepší časy?

Okres Jeseník je dlouhodobě místem,
kde míra nezaměstnanosti převyšuje
celorepublikový průměr. Ačkoliv se na
čerpání dotací z Evropských fondů tu a
tam pohlíží poněkud skepticky, právě
v oblasti zaměstnanecké politiky na
Jesenicku jsou tyto peníze vynakládány
opravdu smysluplně. Dlouhodobě
nezaměstnaným se tak blýská na lepší
časy především proto, že podle potřeb
trhu a kvalifikace dané osoby vstupuje
EU do celého procesu jako ten, kdo podpoří oboje. Projekt „Společně proti sociálnímu vylučování
(CZ.1.04/3.3.05/96.00130)“ je zaměřen na podporu trhu práce s ohledem na dlouhodobě nezaměstnané.
Tato skupina se totiž dostává do fáze nejen sociálního vyloučení, ale především jde i o problematiku poškození
pracovních návyků a motivace. Tyto faktory se projekt prostřednictvím realizátora -Občanského sdružení
Společnosti pro region- rozhodl pozitivně ovlivnit. Motivační kurzy, specializované vzdělávání a místa na míru
s veřejnou podporou jsou signálem, že neutěšený stav mnohých lidí, nemusí trvat věčně. V tuto chvíli se

podpora týká již 33 lidí, kteří do projektu vstoupili. Dotované místo pro zájemce o práci je vytvořeno na 6 – 11
měsíců. Již teď se ukazuje, že podpora těch, kteří mají zájem, se vyplácí a to především u občanů starších 50
ti let.Další cílovou skupinou tohoto projektu jsou osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace
nebo s nízkou úrovní kvalifikace . Ti jsou již dlouhodobě kritickou skupinou. Projekt potrvá do května 2015 a
případní další zájemci mají ještě možnost stát se jeho součástí.
Kontaktní osobou je Milan Jankes na tel.: 734684658.

FC TATRAN TOUAX SUPÍKOVICE:
Do nové mistrovské fotbalové sezóny 2014/15 vstoupil fotbalový klub se třemi mužstvy.
V OP Jeseník nás zastupují mládežnická mužstva starší přípravky a nově – malá forma žáci.
Do I.B. třídy postoupilo, po 5 letech účinkování v OP Jeseník, mužstvo mužů. Podzimní část
se ale našemu mužstvu vůbec nedaří. Hned v prvním zápase se 2 hráči dlouhodobě zranili,
pak se přidalo další zranění, pracovní omezení no i to sportovní štěstíčko nám mohlo být více
nakloněno. Vyšlo z toho tedy jen 13.místo v tabulce. Mužstvo hraje ve složení, které si
krajskou soutěž vykopalo, a chtěl bych hráčům touto cestou poděkovat za přístup a výdrž
v této nepříliš lichotivé situaci.
Zcela jiná situace je u mužstev mládeže. Obě mužstva se pohybuji v horních částech
svých tabulek. Jsou tedy nadějemi pro supíkovický fotbal do budoucna.

Žáci MF
Rk
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Tým
Zlaté Hory
Mikulovice
Lipová-lázně
Javorník
Žulová
Supíkovice

Záp
11
11
10
11
11
11

+
8
9
8
7
6
5

Záp
10
11
10

+
10
10
8

0
2
0
1
1
1
1

1
2
1
3
4
5

Skóre
67 : 19
64 : 28
57 : 23
54 : 27
47 : 30
47 : 51

Body Prav
27 ( 11)
27 ( 9)
26 ( 10)
22 ( 4)
19 ( 1)
17 ( -2)

Starší přípravka
Rk
1.
2.
3.

Tým
Javorník
Supíkovice
Bernartice

0
0
0
0

- Skóre
0 183 : 19
1 187:28
2 66 : 34

Body Prav
30 ( 12)
30 ( 12)
24 ( 12)

Muži
Rk Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

Prav

1. Žulová

12

8

2

2

40 : 19

26

( 5)

2. Nový Malín

12

8

2

2

30 : 11

26

( 8)

13. Supíkovice

12

1

2

9 12 : 43

5 (-16)

14. Vikýřovice

11

1

1

9

4

12 : 52

(-11)

Miloslav Frkáň

Fotbalový oddíl oznamuje záměr prodeje nevyužívaného zahradního traktoru. Zájemci o zařízení mohou
kontaktovat s dotazy o ceně a stavu zařízení pana M. Frkáně tel. 606031104 nebo M. Pudila.

