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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v tomto občasníku co nejsrdečněji pozval na dlouho plánované
hlavní oslavy 730 let obce Supíkovice. Nebudu Vás v úvodníku seznamovat s programem nastíněným
v minulém občasníku a nyní popsaném ve vloženém letáku. Jen zmíním a upřesním některé body programu,
které čekají na všechny obyvatele obce přítomných na oslavách v obci. Pátek bude ve znamení vystoupení
dětí ze ZŠ Supíkovice a ZŠ v polských Burgrabicích. Předpokládá se tradičně velká účast rodinných
příslušníků. Podle projevů dětí na posledních několika vystoupeních je se na co těšit. Díky úsilí pedagogů děti
ztrácejí ostych z diváků a na uměleckém projevu je sebevědomí patrné. Zbývá jen požádat s předstihem
všechny přítomné o zachování pozornosti po celou dobu akademie tak, aby snaha dětí nebyla narušována
pokřiky dospělých. Věřím, že tento bod oslav navodí víkendovou atmosféru hodnou výročí.
Podvečerní setkání v ZŠ Supíkovice bude již v komornějším duchu a koncipováno pro pozvané sponzory,
partnery a významné hosty. Na sobotní odpoledne je připraveno v parku symbolické předávání domovských
listů majitelům domů v Supíkovicích vlastnících nemovitost v roce 2014. Předávání bude v obecním parku
v odpoledních hodinách. Součástí předávání bude i prezentace nové knihy o historii Supíkovic . Pro zájemce
bude připraven dostatek výtisků k zakoupení a pořízení si výjimečné publikace do rodinné knihovny.
Samozřejmě, že majitelé nemovitostí, kteří si nestihnou domovský list vyzvednout v den oslav budou mít
možnost tak učinit po zbytek roku na obecním úřadě. Ale to bude již bez hudby ☺.
Po celou sobotu bude za Národním domem lunapark se třemi atrakcemi.
Jednotlivá stanoviště oslav bude propojovat kolový vláček s konečnými stanicemi na státní hranici ve
Velkých Kuněticích a na parkovišti u Jeskyně Na Špičáku toliko katastrálního území Supíkovic.
Na nedělní odpoledne je připravena akce za Liemerovými loukami u zrekonstruované kapličky. Většinu
nedělního programu zajišťuje státní podnik Lesy ČR, který celou rekonstrukci finančně zajistil a dohlížel na
bezchybnou realizaci. Vystoupí jeseničtí Trubači a Jesenický chrámový sbor Laudate Dominum. Aktu
požehnání stavbě se ujme p. Mgr. František Baroš, farář supíkovické farnosti. Na obec Supíkovice připadla u
této příležitosti povinnost zajištění kyvadlové dopravy k místu akce. Po velmi kladné odezvě na povoz
zajišťující dopravu v roce 2011 směrem k místu slavnostního otevření vyhlídky na Křemenáči, bude doprava
za Liemerovy louky zajištěna obdobným povozem od parkoviště u hřiště.
Pořadatelé připravili bohatý program a je jejich velkým přáním, aby každý kdo zavítá o víkendu 20. – 22. 6.
2014 do Supíkovic, našel něco, co ho potěší, zaujme a následně utkví v paměti.
Těšíme se na Vás, přátelé.

HASIČI:
Soutěž se koná v rámci oslav 730 let založení obce. Soutěžící budou bojovat o putovní Pohár
starosty obce a věcné ceny. Účastní se pozvané okolní sbory a také hasiči z Polska - ze
sousedních Burgrabic.
Za Supíkovice budou soutěžit také ženy. Po dlouhé době se podařilo dát dohromady družstvo, které se tak
poprvé představí domácímu publiku. Děvčata trénují teprve krátce, přesto podávají vynikající výsledky. Díky
své píli dokázala na své první soutěži 1. května ve Vidnavě získat 1. místo a druhé družstvo žen 4. místo. Na

další soutěží ve Velké Kraši 10. května už to bylo 1. a 2. místo ze 7 zúčastněných družstev žen. Za dobrou
reprezentaci SDH Supíkovice patří všem děvčatům poděkování. Zásluhu na výsledcích má i jejich trenér
Ladislav Hrabovský, který odvádí skvělou práci a děvčatům hned tak něco neodpustí.
Přijďte všichni povzbudit naše děvčata na domácí soutěži v Supíkovicích.
Stanislav Poskočil

SDH Supíkovice zve občany na hasičskou soutěž
„O pohár starosty obce Supíkovice“.
Soutěž se uskuteční dne 7. 6. 2014 v 13:00 hod.
pod hřištěm TJ Tatran TOUAX Supíkovice

SRPDŠ:V sobotu 17.5. se uskutečnil II.ročník dálkového pochodu Supíkovická padesátka.
Tak jako při premierovém ročníku i nyní si vybrali pořadatelé termín poblíž svátku Žofie a ta
dostála plně pranostikám o vydatných přídělech vody. Nicméně organizátoři vypustili na trasy 50,
20 a 10 km celkem 10 turistů. Po zdárném návratu převažovaly připomínky na změnu názvu na „extrémní
maraton“. Pro následující ročník tedy pořadatelé hledají jiný, trochu sušší termín.
Závěrem malé pozvání na připravovaný Den dětí. Letošní oslavy se uskuteční 31.5. od 14:00 v parku. Více
informací na speciálních plakátech.

JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU:
Slavnostní přestřižení pásky u zrestaurovaných vzácných historických maleb
v Jeskyni Na Špičáku
Jeskyně Na Špičáku v Jesenickém krasu se řadí k nejstarším písemně doloženým jeskyním ve střední
Evropě. Pestrou historii lidského zájmu o zdejší podzemí dokládá značné množství vzácných nápisů, kreseb a
maleb na stěnách a stropech jeskyně, které se v posledním desetiletí staly předmětem systematického
výzkumu týmu archeologů, historiků a specialistů památkové péče. Ti jich v mramorovém labyrintu
zdokumentovali na 4000. Nejstarší památky pocházejí již z pozdního středověku a spolu s objekty 16. a
prvních desetiletí 17. století připomínají návštěvy prospektorů – hledačů zlata, barevných kovů a drahých
kamenů, někdy spojovaných s alchymisty. Unikátní jeskynní galerie tak mimo jiné zrcadlí období „zlaté
horečky“ na Jesenicku a Zlatohorsku za podnikatelského zájmu vratislavských biskupů a mocného rodu
Fuggerů.
Vybrané nejcennější malby v centrální části jeskyně, zčásti již značně poškozené přírodními procesy, byly na
podzim minulého roku odborně zrestaurovány. Jde zároveň o první restaurátorský zásah v jeskyni na území
České republiky. Renesanční výjev Adorace (Uctívání) Kříže a pozdně středověké malby Slunce a Měsíce
návštěvníkově pozornosti určitě neuniknou. Se zahájením turistické sezóny v Jeskyni Na Špičáku čeká na
návštěvníky i další překvapení – nové, velmi působivé nasvětlení celé prohlídkové trasy.
Slavnostní prezentace zrestaurovaných historických maleb a tisková konference za účasti členů
výzkumného a restaurátorského týmu v Jeskyni Na Špičáku a odborné veřejnosti z celé České republiky se
uskutečnila v pondělí 7. dubna 2014. Pásku na místě symbolicky přestřihl náměstek ředitele Správy
jeskyní České republiky ing. Karel Drbal a hlavní garant historicko-archeologického a restaurátorského
projektu Petr Jenč z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Všem doporučujeme návštěvu této unikátní atrakce v katastru obce Supíkovice.
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VÝJIMKY V OTEVÍRACÍ DOBĚ Otevírací doba ve státní svátek
8.5.2014 - otevřeno (9:00 - 16:00)
5.7.2014 - 6.7.2014, otevřeno (9:00 - 17:00)
28.9.2014 - otevřeno (9:00 - 16:00)
28.10.2014

- otevřeno (9:00 - 16:00)

OBJEDNÁVKY: Rezervace pro hromadné skupiny je možné dohodnout telefonicky na čísle 584 423 129,
602 295 562. Mimořádná prohlídka mimo otevírací dobu je možná pouze po předchozí dohodě se
správou jeskyní, pokud to provozní podmínky dovolí. Skupinu musí tvořit minimálně 10 platících osob se
100 % příplatkem na každou osobu.
VSTUPNÉ

PŘÍPLATKY

Plné

Senioři
65+

Zlevněné

80,-Kč

60,- Kč

50,- Kč

Foto a video

40,-Kč

(včetně mobilních telefonů) Fotografie, filmy či videa nesmí být
použity pro komerční účely bez souhlasu SJ ČR.

ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ
•
•
•
•

děti ve věku od 6 do 15 let;
osoby ZTP a ZTP/P starší 15 let;
studenti do 26 let po předložení dokladu o studiu;
členové Českého svazu ochránců přírody po předložení členského průkazu.

VOLNÝ VSTUP:
děti do 6 let, vyjma hromadných skupin;
průvodce osoby ZTP/P;
osoby ZTP ve věku od 6 do 15 let s výjimkou hromadných skupin;
•
•
•

členové České nebo Slovenské speleologické
speleologické společnosti po předložení členského průkazu;
členové Českého svazu ochránců přírody mladší 15-ti
15 ti let nebo po předložení průkazu Mladého
ochránce přírody;
zaměstnanci správ jeskyní sdružených v ISCA.
Zdroj: www.caves.cz
www

OPUSTILI NÁS:
NÁS

Jan Ševčík 76 let
Marta Kavková nedožitých 60 let

IFORMACE PRO OBČANY
Na Mikulovicko vstupuje Mobilní
M
tým organizace Člověk v tísni
t
Od poloviny dubna začíná v Mikulovicích, Supíkovicích, Velkých Kuněticích, Písečné
a Hradci-Nové
Nové Vsi působit Mobilní tým sociálních pracovníků z organizace Člověk
v tísni, o.p.s. Pravděpodobně se s nimi setkáte, proto bychom Vás rádi informovali o účelu jejich působnosti
v našem regionu
ionu a také o formě, kterou budou pracovat.
Mobilní tým začal na Mikulovicku působit na základě impulsu koordinátorky pro národností menšiny PhDr.
Renaty Köttnerové z Krajského úřady v Olomouci. Mobilní tým na Mikulovicko vstoupil v dubnu a bude zde
pracovat do podzimu tohoto roku.
Mobilní tým je jakousi „výsadkovou jednotkou“, která je vyslána do
míst, kde je potřeba rozpoznat či ošetřit sociální problémy tamních
lidí. Poskytuje zde sociální služby nebo provádí monitoring sociální
situace obyvatel v daném
m regionu. Spolupracuje s místní
samosprávou a dalšími partnery z oblasti sociální integrace.
Hlavní pracovní náplní Mobilního týmu na Mikulovicku je právě
monitoring.. Mobilní tým sbírá informace od zástupců měst, institucí
(jako jsou školy, školky, úřady práce apod.), od pracovníků
neziskových organizací atd., které pak utvářejí obraz sociální
situace obyvatel v lokalitě. Důležitou součástí monitoringu je také
kontaktování široké veřejnosti. V rámci monitoringu budou tedy
oslovovány jednotlivé domácnosti, aby se k tématu mohli vyjádřit
samotní obyvatelé, a napomohli tak ke komplexnosti výsledné
zprávy.
Kromě výzkumné části práce bude Mobilní tým v obcích také
poskytovat sociální služby. V přímé práci s klienty nabízejí
pracovníci sociálně právní poradenství, pomoc a podporu při řešení
dluhů, asistenci při hledání bydlení nebo zaměstnání, pomoc při
vyřizování sociálních dávek atd. Služby jsou poskytovány zcela
zdarma a přímo v domácnostech klientů.
S pracovníky Mobilního týmu, konkrétně tedy ve složení Marcela Erbenová, Zdenka Jelínková a Jan
Řezníčk,, se tedy setkáte ve dvou možných situacích. Buď v rámci monitoringu, kdy vám budou položeny

otázky k životu v obci, jak jej vnímáte právě vy, nebo v případě, že využijete nabídku v podobě podpory a
pomoci ze strany sociálních pracovníků, se stanete klientem Mobilního týmu, který vás dle vašich potřeb
bude navštěvovat u vás doma.
Mobilní tým by se rád podílel na zlepšení sociální situace obyvatel vašeho regionu. Aby byl jeho záměr
naplněn, potřebuje vaši pomoc a spolupráci. Na změně k lepšímu se tedy můžete podílet i vy. Proto vás tímto
žádáme o vstřícnost a spolupráci, až na Vaše dveře zazvoní pracovníci Mobilního týmu a požádají vás o
několik minut vašeho času. Kontakt:777 787 945, 581 010 130, WWW. CLOVEKVTISNI.CZ

Mobilní tým je součásti Individuálního projektu Olomouckého kraje.

ODPADY:
Počínaje tímto občasníkem vám budeme přinášet informace vztahující se k projektu Sdružení měst a obcí
Jesenicka (SMOJ), který se začal realizovat 1.4.2014 na skládce komunálního odpadu v Supíkovicích.
Projektem je myšlena výstatavba centrální kompostárny pro potřeby obcí SMOJ.

Kompostování na Jesenicku – zavádění nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Státy Evropské unie se dohodly na potřebě snižování množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného
na skládky odpadů a celkovém snížení množství odpadů ukládaného na skládky a potřebě zvýšit materiálové
využívání komunálních odpadů s upřednostněním recyklace. Tuto potřebu vyjádřily ve směrnici zavazující
všechny členy unie, včetně České republiky. Cílem je snížit do r. 2020 množství bioodpadů ukládaných na
skládkách na 35 %.
Používají se dvě zkratky v souvislosti s bioodpady, a to BRKO = biologicky rozložitelné odpady z komunálního
odpadu (domácností) a zkratka BRO = biologicky rozložitelné odpady (z údržby obecní zeleně).
Biologicky rozložitelné odpady se nacházejí v každé popelnici všech domácností a prozatím končí s ostatními
odpady na skládce. Jednak jejich rozkladem vznikají plyny, které zhoršují životní prostředí, a jednak tím
ztrácíme cenné humusovité látky, které chybí čím dál tím více v půdách.
Intenzivním obhospodařováním půdy, používáním těžké techniky a umělých hnojiv dochází k degradaci půdy.
Tato mimo jiné ztrácí schopnost jímat vodu = bleskové povodně. Již od roku 2008 se hovoří v naší republice
o přípravě nového zákona o odpadech, ve kterém by měla být zakotvena povinnost obcí oddělit biologicky
rozložitelný odpad (BRKO) od odpadu komunálního, tedy od občanů. Na tomto základě začala v témže roce
příprava na zajištění správného nakládání s BRKO v okrese Jeseník. Sdružení měst a obcí Jesenicka zadalo
vytvoření studie proveditelnosti tohoto záměru – provedení analýzy, která zjistila, jaké množství biologicky
rozložitelného odpadu v okrese vůbec vzniká, jaká je nejvhodnější varianta nakládání s tímto odpadem.
Studie vycházela z Plánu odpadového hospodářství obcí okresu Jeseník z roku 2005 a studie Komplexní
řešení nakládání s bioodpadem v okrese Jeseník z roku 2006.Protože nejvhodnější variantou se ukázalo
kompostování, ze studie také vzešla vhodná lokalita pro výstavbu centrální kompostárny, která bude sloužit
všem obcím ve sdružení. Na jejím základě byla vytvořena projektová dokumentace a podána žádost na
Státní fond životního prostředí o poskytnutí dotace na výstavbu tohoto zařízení. Po různých průtazích a
odkladech bylo konečně v roce 2013 schváleno poskytnutí dotace (ve výši 90 % předpokládaných nákladů), ve
výběrovém řízení byla vybrána nejvhodnější firma, která zařízení postaví a firma, která dodá potřebnou
techniku. Výše nákladů na stavbu a vybavení je cca20 mil. Kč
Stavba kompostárny byla zahájena v dubnu 2014, termín dokončení je srpen 2014. Potřebná technika je již
dodána. Provoz začne zkušebně od září 2014 a naplno od jara 2015. Kompostárna bude zpracovávat odpady
z údržby zeleně v jednotlivých obcích a odpady z domácností občanů, ať už se bude jednat o odpady

z údržby jejich zahrad, nebo o odpady ze zpracování ovoce a zeleniny. Předpokládá se, že půjde o množství
5500 tun odpadu ročně (po plném rozběhu systému a při účasti všech obcí sdružení).

Ačkoli nový zákon o odpadech je poněkolikáté zase odložen a stávající (č. 185/2001 Sb.) i přes 32 svých
změn a novel povinnost oddělovat BRKO zatím nestanoví, přesto bude s jistotou v blízké budoucnosti
vytvořen a schválen a uvedenou povinnost stanoví. 95 % obcí sdružených ve SMOJ bude svým rozhodnutím
připraveno této povinnost dostát!
Kompostování bude probíhat v pásových hromadách – hrázkách, kde za přístupu vzduchu činností
mikroorganizmů se odpad přemění na kompost. Nutností je smíchat ve správném poměru dřevité a suché
odpady s odpady zelenými, několikeré překopání – převrstvení kompostu a kontrolování teploty, která
signalizuje správně probíhající proces rozkladu – recyklace bioodpadů.
Podle svozového kalendáře bude v obcích probíhat pravidelný svoz bioodpadů shromážděných ve
velkoobjemových kontejnerech v jednotlivých obcích a každá obec bude mít vytvořený systém zapojení
občanů do tohoto systému. Tedy jakým způsobem, jaké bioodpady a kam je mají občané odkládat. Hotový
kompost budou obce zpětně odebírat a využívat na svých plochách a dle zájmu i pro své občany.
Technické služby Jeseník a.s., O. Březiny 168, 790 01 Jeseník

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:
Oznamujeme všem občanům termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
V roce 2014 jsou termíny bezplatných vývozů stanoveny na jarní svoz 31.5.2014 , podzimní
svoz 8.11.2014.

Časový rozpis jarního svozu pro jednotlivá stanoviště
Zastávka ČMPK
8:00 – 8:20
Prostor za Národním domem
8:40 – 9:00
Zastávka Kolonky 9:20 – 9:40
Tradičně bych chtěl v souvislosti s touto akcí požádat o dodržování pravidel v době svozu, hlavně navážení
odpadu na jednotlivá stanoviště podle uvedených časů.
V posledních letech se spolupráce občanů – obce – firmy zajišťující službu výrazně zlepšila a časové
intervaly na jednotlivých stanovištích se jeví jako dostatečné.
Dále chci připomenout celoroční službu v likvidaci elektroodpadu. Odvoz kompletních elektrospotřebičů je
možno dohodnout na tel. čísle 733426649. Systém je nastaven jako velice komfortní služba občanům, kdy
pracovníci obce zajistí po předchozí telefonické domluvě odvoz kompletních elektrospotřebičů obecní
technikou od Vás do centrálního skladu obce.

BOWLING:
Dovolte, abychom Vám na následující stránce představili jako malý bonus pro Vás - pravidla
bowlingu.
Definice hry:Hra v bowling se sestává z deseti částí. Hráč hraje v každé z prvních z devíti
částí dvě vypuštění (dva hody). Pokud jsou prvním vypuštěním (prvním hodem) poraženy všechny kuželky,
druhé vypuštění se nehraje.
V desáté části hraje hráč tři vypuštění, v případě, že je započítán (docílen) strike nebo spare, jinak pouze
dvě vypuštění.
Všechny části hry musí být u každého hráče u bowlingu provedeny podle pravidel.
Automatické počítačové zařízení může být použito, pokud bude schopno provádět tisk záznamu o skóre

části i jinak vyhovovat počítacím a hracím pravidlům hry.
Vypuštění (hod) je provedeno, pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Vypuštění musí být
provedeno osobně a manuálně.
1. Způsob počítání: Počet shozených kuželek u hráčova prvního vypuštění je označen v malém čtverci
v horním levém rohu této části a počet shozených kuželek u hráčova druhého vypuštění je označen v pravém
horním rohu.
Pokud není při druhém vypuštění v části shozena žádná ze stojících kuželek, bude počet označen (-). Počítání
pro dvě vypuštění v části bude zaznamenáno okamžitě.
2. Strike: Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním vypuštění v části. To je
označeno (X) v malém levém horním čtverci v části. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek
shozených v následujících dvou vypuštěních.
3. Double: Dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek
sražených v první následující části po druhém striku.
4. Triple: Tři po sobě jdoucí striky jsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení na koulení
maximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou.
5. Spare: Spare je počítáno, pokud neporažené kuželky po prvním vypuštění v části jsou při druhém
vypuštění v téže části doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare
je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím vypuštění.
Prameny: Převzato od José Torchio Bowling - Příručka pro instruktory.

STOLNÍ TENIS:
Družstvo stolního tenisu OÚ Supíkovice ročník 2013- 2014, regionální přebor
Do tohoto ročníku se přihlásilo celkem 11 družstev , družstvo Supíkovic skončilo na 10. místě
s bilancí z odehraných 20 utkání - 4 vítězství, 2 remízy a 14 proher,
odehráno 58 utkání, 35 vítězství, 23 proher, 19. místo v tabulce
úspěšnosti všech hráčů
Hladký František odehrál 69 utkání, 37 vítězství, 32 proher, 24. místo
Šťastný Marek
52 utkání, 10 vítězství, 42 proher, 42. místo
Hladký Martin
47 utkání, 8 vítězství, 39 proher, 43. místo
38 utkání, 17 vítězství, 21 proher
Šťastný Zdeněk
Šťastný Roman
28 utkání, 4 vítězství, 24 proher
15 utkání, 1 vítězství, 14 proher
Šťastný Libor

Soupiska družstva : Hoza Vlastimil

Utkání se hrají od měsíce října do března vždy jednou za 14 dní , na půdě soupeře nebo doma v tělocvičně
ZŠ Supíkovice. Veškeré podrobné informace včetně všech tabulek lze najít na webu obce Supíkovice stolní tenis - aktuální ročník.

MATEŘSKÁ ŠKOLA:
Krásný den přeji všem občanům Supíkovic.
Pomalu nebo rychle (? ☺ ) se blíží prázdniny. Máme za sebou mnoho akcí i zápis do MŠ. Na příští školní rok
jsme zapsali 4 děti, což je celkem málo. Při čtení tohoto článku si možná na některé děti vzpomenete,
prosím, oslovte jejich rodiče a pošlete je za námi do školky. Děkuji.
Než prázdniny přijdou, čeká nás ještě mnoho dalších akcí. Budeme mít
,, Obrácený den“, to znamená, že se děvčátka převléknou za chlapce a obráceně, chlapci se převléknou za
dívky. Také chystáme soutěž ve zpěvu

DO-RE-MI, věříme, že se zúčastní mnoho dětí. Ke Dni dětí proběhne veselé dopoledne a pojedeme na výlet
do Jeskyně Na Špičáku. Zpět půjdeme pěšky přes Vápenky do školky. Jistě to bude velké dobrodružství.
V červnu si zasportujeme. Deváťáci nebo osmáci ze ZŠ nám připraví sportovní dopoledne. Navštívíme MŠ
v Písečné. 26. 6. se rozloučíme s předškoláky na Obecním úřadě v Supíkovicích a pak se všechny děti s rodiči
sejdou na zahradě školky a se školním rokem se rozloučíme táborákem.
Nejsou zde vypsány všechny akce, ale na stránkách ZŠ a MŠ Supíkovice naleznete vždy přesný seznam akcí
na daný měsíc.
Tou nejdůležitější akcí bude Pásmo písní a básní k oslavě 730 let založení obce Supíkovice. Chceme všem
ukázat, že i malé děti mohou být součástí veřejného života obce. Pásmo zakončíme tanečkem dětí.
Léto se blíží mílovými krok. Přeji na tomto místě všem hodně sluníčka a pohody v dnešní uspěchané době a
abychom načerpali sílu do dalšího školního roku.
Za kolektiv MŠ Vaňáková E.

FC TATRAN TOUAX SUPÍKOVICE:
Jarní mistrovská část soutěžního ročníku OP Jeseník se pomalu blíží ke svému konci.
Nastává tak čas rekapitulací, hodnocení a také úvah – co dále v novém ročníku OP.
Supíkovice v roce 2013/14 reprezentovala v okresním přeboru 3 mužstva : mužstva
starších a mladších přípravek a mužstvo mužů. Všechny kategorie ve svých soutěžích
bojují na špicích tabulky. Starší a muži prakticky celou sezónu vedou a jsou první v
tabulce OP. Mladší jsou sice „až“ na třetím místě, ale jen s velmi malým bodovým
rozdílem. Mužstvo mužů tři roky po sobě sahá po vítězství v OP, které jim vždy ke
konci „o fous“ uniklo. Tak snad do třetice to vyjde !
V letošním roce proběhnou oslavy k 730.výročí vzniku obce Supíkovice. V hlavním
termínu – tedy 21.6.2014 - proběhne na našem hřišti fotbalový turnaj O pohár starosty
obce Supíkovic. Účastnit se jej budou 4 kluby : domácí Supíkovice, Velké Kunětice,
Bělá a mužstvo z Polska. Po skončení turnaje bude pokračovat zábava s živou kapelou.
Svůj turnaj budou mít také nejmladší fotbalisté. O týden později, 28.6.2014, rozehrají
už třetí ročník turnaje benjamínci, rovněž O pohár starosty Supíkovic. Zúčastní se ho
rovněž 4 mužstva : Supíkovice, Česká Ves, Mikulovice, Javorník. Tímto bych chtěl
všechny příznivce supíkovického fotbalu pozvat nejen na uvedené turnaje, ale i na zbytek
jarních mistrovských utkání.
TABULKA MUŽI
Rk Tým
1. Supíkovice

Záp
19

+
15

0
1

3

Skóre
53:24

Body
46

Prav
(19)

2. Černá Voda
3. Vápenná

19
19

14
12

2
1

3 62 : 25
6 54 : 31

44
37

( 14)
( 7)

Body
46
44
42

Prav
( 19)
( 19)
(15)

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Rk Tým
1. Řetězárna
2. Žulová
3. Supíkovice
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Rk Tým
1. Supíkovice
2. Mikulovice
3. Řetězárna

Záp
18
16
18

Záp
11
11
12

+
15
14
14

+
11
8
7

0
1
1
0

0
0
0
0

2
1
4

Skóre
185 : 50
193 : 56
269 :87

0
3
5

Skóre
Body
263 :20
33
77 : 77
24
92 : 69
21

Prav
(18)
( 6)
( 3)

