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OBEC:Koncem května

se na svém III. jednání sešlo zastupitelstvo obce. Ve čtvrtečním

podvečeru byla projednána řada bodů programu. Body zabývající se převody pozemků nebo schvalováním
hospodářských výsledků v roce 2012 proběhly vcelku hladce. Bod 4. je důsledek závěru šetření inspekce
hygieny, která byla v prostorách školní tělocvičny zaměřena na teplotní standardy. První etapa pro zajištění
vyhovujících teplot v hodinách tělesné výchovy je výměna stávajících kovových oken za nová plastová.

USNESENÍ č.3/2013
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 23.5.2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Žádost p. Kowařowského Kamila –úprava příkopu v horní části obce
2. Žádost paní Jitky Plhákové- odvodnění pozemků
3.
Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2012 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce
s vyjádřením bez výhrad
Účetní uzávěrku hospodaření obce za rok 2012
Účetní uzávěrku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Supíkovice, příspěvková organizace za
rok 2012
Dodavatele plastových oken pro tělocvičnu v Základní škole - firma Manfréd Reinold Stará Červená
Voda, dle předložené nabídky varianta I-cena 71 949,- Kč včetně DPH
Záměr prodeje pozemků parc.č.1048/8, zahrada ,výměra 21 m2 a parc.č. 1048/9 zahrada, výměra
28 m2 – žádost pana Prudila Vladimíra
Odkup pozemků parc.č. 99/9 – výměra 36 m2, parc.č.99/3- výměra 111 m2 a parc.č. 99/6- výměra
15 m2 od vlastníků uvedených na LV 124 – cena pozemků 9,- Kč/m2, náklady spojené s převodem
pozemku na katastru hradí obec
Uzavření smlouvy o výpůjčce – půjčitel EKO-KOM a.s. Praha a vypůjčitel – Obec Supíkovice –
bezplatné využívání sběrných nádob uvedené v příloze č.1 této smlouvy

8. Smlouvu o poskytnutí příspěvku na provoz bazénu v České Vsi ve výši 30 Kč/na občana celkem
příspěvek ve výši 21 000,- Kč pro rok 2013
9. Uzavření partnerské smlouvy mezi Obci Supíkovice a MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.
a jmenování zástupce obce v místní akční skupině pana Romana Bicana-místostarostu obce
10. Uzavření úvěru s KB Jeseník ve výši 700 000,- Kč splatnosti 2 roky na dofinancování vlastních
podílů dotace Úspora energie budovy 1. až 5. ročník Základní školy a Mateřské školy příspěvková
organizace Supíkovice
11. Odpisový plán na rok 2013 – Základní škola a Mateřská škola Supíkovice , příspěvková organizace –
celková výše odpisu za rok 2013 představuje částku 161 435,78 Kč
12. Revokaci bodu 12 v usnesení č.2/2012 ze dne 26.4.2012
13. Nahradit výši převodu týkající se vytvoření rezervního fondu na investice do vodovodního řadu
většího charakteru – tato částka se doposud skládala z ukládání přeplatku ze zálohy na odběr vody a
částkou ve výši 10 % ze čtvrtletních předpisů vypočtených ze spotřeby vody za konkrétní čtvrtletí
– nová výše- převod na tento účet - částka 65 000,- Kč za rok s platností od roku 2013
14. Dodatek ke smlouvě o službách TS Jeseník- změna ceny za svoz a úprava separovaného odpadu
15. Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
1.

Záměr prodeje pozemků parc.č. st.39 – zastavěná plocha a nádvoří ,zbořeniště –výměra 406 m2 ,
parc.č. 258, zahrada- výměra 185 m2, parc.č.259 zahrada -. výměra 536 m2 – žádost pana
Feilhauera Zdeňka

Zastupitelstvo obce pověřuje :
1.

Kontrolní komisi provedení místního šetření v lokalitě vodárny,louka

USNESENÍ č.4/2013
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 27.6.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje :

16. Vyjádření nesouhlasu ke změně způsobu obsluhy v oblasti poštovních služeb dle návrhu České
pošty
17. Poskytnutí finanční částky ve výši 30.000,- Kč obci Rudník u Vrchlabí -povodně
18. Prodej pozemku parc.č. 1048/8 zahrada , výměra 21 m2 a pozemku parc.č. 1048/9 výměra 28 m2
panu Prudilovi Vladimíru Supíkovice čp. 120 – cena pozemků 15,- Kč/m2 , do kupní smlouvy zahrnout
náklady spojené s vystavením smlouvy a provedení vkladu do katastru nemovitostí ve výši 2.500,- Kč
19. Dodavatele dětského hřiště- vybrána
firma Alestra s.r.o. Tišňovská 305 Kuřim na základě
předložených nabídek
20. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
21. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 ze dne 27.6.2013 , která zrušuje obecně závaznou vyhlášku
č.3/2001 ze dne 22.11.2001
22. Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
1. Záměr prodeje pozemku parc.č. 929/1- ostatní plocha, výměra 1005 m2
2. Záměr prodeje pozemku parc.č.900- orná půda, výměra 964 m2

OBEC:
Oznamujeme občanům, že od 10.7.2013 je možné na OÚ uhradit „poplatek za odpady“ na
II.pololetí roku 2013 a vodné za období IV. – VI. 2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Jak jste si možná všimli, v červenci byla zahájena dlouho plánovaná a za přispění dotace z ministerstva
životního prostředí realizovaná rekonstrukce malé budovy ZŠ. Práce zaměřené na výměnu oken a dveří,
pořízení elektronické regulace vytápění jednotlivých místností a zateplení fasády budou probíhat
v prázdninových měsících roku 2013.
Doufáme, že investice do modernizace budovy za necelé 2.5 miliony korun přispěje k výraznému zlepšení
teplotního komfortu ve třídách prvního stupně.
Při této příležitosti bych chtěl vyzvat rodiče,aby informovali své děti o nebezpečí, které jim hrozí při
pohybu na staveništi v jeho těsné blízkosti a o zákazu vstupu do těchto prostor.

MATEŘSKÁ ŠKOLA:
Rozloučení s předškoláky na OÚ
Dne 27.6.2013 jsme se sešli s panem Hozou, paní učitelkou Krajčiovou, s předškoláky a jejich rodinami na
Obecním úřadě. Pan starosta všechny přivítal a popřál budoucím školákům hodně úspěchů ve škole. Poté
předškoláci museli projít malým testem a dokázat, že už jsou opravdu připraveni na to, jít do „velké“ školy.
Paní učitelka Krajčiová všechny děti pochválila a ujistila je, že už se na ně moc těší do 1. třídy. Přesto jim
připomněla, že ne jenom vědomosti musí mít školák, ale také že se musí umět chovat. V upomínku na
„školková“ léta děti dostaly od svých učitelek složku s fotografiemi a pracemi z průběhu let, po které
navštěvovaly MŠ. Budoucí paní učitelka dala dětem stužku, která je pasovala na „školáka 2013“ . Od OÚ /z
rukou pana starosty/, dostaly děti krásnou knihu a pastelky. Pěknou tečkou na závěr byl přípitek pro všechny
přítomné a kytičky pro paní učitelky od pana starosty a dětí.
Moc děkuji za ochotu pana starosty při plánování tohoto rozloučení a za kladné ohlasy od rodičů.
Závorová Lenka

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE A SRPDŠ:
Dne 11.5. 2013 proběhl první ročník dálkového pochodu Supíkovická 50. Celý týden bylo krásné počasí a tak
organizátoři očekávali hojnou účast. Bohužel se meteorologové zase jednou nemýlili a jimi
předpovídaná změna počasí vyšla na 200%. V pátek večer se zatáhlo a v sobotu to vypuklo. Od časných

ranních hodin padal déšť. V 6 hodin, kdy měla být odstartována 50 km trasa, jsme si mysleli, že v 6.30
půjdeme domů(tím myslím 2 traťové komisaře), kteří celou akci zajišťovali. Jaké bylo naše překvapení, když
v 6.05 ťuk, ťuk na vrátka klubovny Tatranu, kterému tímto děkuji za poskytnutí základny. Nebojte se, vlk
to nebyl. To první dva nadšenci vyrazili na trať. To, že se bude jednat o mezinárodní akci, se ukázalo v 6.15
,kdy přišla skupina turistů z Polska. Ti také šli nejdelší trasu. Na tu se vydala i jediná žena ze Supíkovic,
která nechce být jmenována. Před jejím výkonem klobouk dolů. V tomto originálním počasí vyrazilo na trasu
50 km 9 borců. K našemu nemalému úžasu se nakonec akce zúčastnilo 28 turistů , kteří si pochvalovali
náročnost vytýčených tras. Zde bych chtěl poděkovat p.Bicanovi za označení tras. Největší účast byla na
trase 10 km. Na každého účastníka čekal v cíli gulášek a něco na zahřátí. Jelikož se jednalo o první ročník,
odnesli si všichni na památku krásné samolepky a pamětní medaile. Tím by mohla celá zpráva končit. Nedá
mi však se nezmínit o duchovním otci celé akce. Tím byl pan Hondl , který přišel s nápadem dálkového
pochodu. Byl to on, který navrhl trasy, jejich značení. Rozdělil oblast tak, že další ročníky nás mohou
zavést na jiná krásná místa v našem okolí. Snad se na mne nebude zlobit za zmínku o věku, že i když už ne
nejmladší, absolvoval společně s paní Strýčkovou v tom psím počasí 10 km trasu. Opravdu 2 klobouky dolů a
velký dík. Chtěl bych také poděkovat pracovnicím kuchyně ZŠ Supíkovice za výborný guláš. Doufám, že příští
ročník bude provázet lepší počasí, a že si tato akce najde trvalé místo v kalendáři nejen supíkovických
turistů.
A teď trochu z jiného soudku. Chtěl bych tímto poděkovat pracovníkům obecního úřadu za instalaci lavičky
u kapličky. Všem vřele doporučuji strávit pár chvil s výhledem na krásnou krajinu v podhůří Jeseníků.
Opravdu balzám na duši i tělo.
Dále se také obracím na všechny ty ,kteří by byli ochotni zapůjčit zajímavé fotky, vysvědčení z místní ZŠ,
dokumenty o převovech pozemků, zajímavé ocenění, průkazy a jiné artefakty spojené s historií a životem
obce, do připravované knihy o Supíkovicích. Mělo by jít o první knihu v češtině. Redakční tým uvítá každou
nabídku materiálu, který po zhodnocení a případném použití v publikaci nepoškozené vrátíme majiteli. Pokud
se najde materiál vhodný uveřejnění prosím o doručení na OÚ nebo kontaktujte p. Bicana na telefonu
733426649. Předem děkujeme za spolupráci.
Marián Zuber

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE:
Kulturní a sociální komise při Obci Supíkovice vyhlašuje u příležitosti 730. výročí založení obce

fotografickou a výtvarnou soutěž
Výtvarná soutěž:
Výtvarná díla na téma:

Co mám tady u nás nejraději
Co mi tady chybí
Jak budou vypadat Supíkovice za 100 let

I. kategorie - mateřská škola
II. kategorie – 1. stupeň základní školy
III. kategorie - 2. stupeň základní školy
IV. kategorie - všichni ostatní, věk nerozhoduje

Fotografická soutěž:
Fotografie na téma –

Supíkovice a okolí (krajina, stavby)
Našinci ( Lidé, záběry ze života obce)

Kategorie - 0 až 100 let
Uzávěrka soutěže duben 2014 bližší informace po letních prázdninách. Již nyní je možné sbírat
materiál ze života obce. Vítězné práce budou odměněny hodnotnými cenami ( na vítěze obou soutěží
čeka elektronika vhodná pro fotografy i pro obyčejné návštěvníky internetu). Soubor nejlepších prací
bude vystaven u příležitosti oslav výročí obce.

SRPDŠ:
Sdružení oznamuje všem zájemcům o procházku Pohádkovým lesem, že III. ročník této
oblíbené akce proběhne v pátek 30.8.2013 od 19.30 hodin. Pořadatelé připravili les plný
pohádkových bytostí a v cíli pohoštění pro všechny úspěšné turisty. Doufáme, že třetí ročník neomezí déšť
ani prohibice jak tomu bylo v prvních dvou ročnících.

NARODILI SE:
Alichon Šachidi, Daniel Nick, Matyáš Rada

OSLAVENCI
Červen

červenec

srpen

Hnízdil Zdeněk 75
Ševčíková Dorota 75
Kameníková Marie 88
MvDR. Obzina Josef 70

Chasák Bedřich 85

Jakuba Eduard 70
Zelený Zdeněk 84

Srdečně blahopřejeme !!!

OBEC:
Oznamujeme případným zájemcům o nájemní bydlení v obci záměr obce Supíkovice pronajmout obecní byt
2+1 o výměře 45,32 m2 v domě č.p.129 (za ZŠ Supíkovice) Byt je volný od X. 2013.
Zároveň žádáme občany, kteří již v minulosti žádost na řešení své bytových situace podali, aby zvou žádost a
případný trvající zájem o nájemní bydlení aktualizovali telefonicky na čísle 584432142, 733426649.dopisem
na adresu OÚ, nebo e-mailem na na adresu: mistostarosta@supikovice.cz
Podmínkou pro přidělení bytu je bezdlužnost žadatele vůči obci Supíkovice.

ODPADY:
Pravidelná rubrika Občasníku je v tomto čísle koncipována víceméně jako poděkování všem občanům, kteří se
zodpovědně zapojili do systému nakládání s odpadem na území obce. Po prvních negativních reakcích na
redukci intervalu svozu v zimních měsících a proti absenci označných štítků na nádoby je vyhodnocení vcelku
uspokojivé. Firma zajišťující svoz komunálního odpadu vyváží opravdu plné popelnice. Snížením počtu vývozů
došlo logicky k úspoře za manipulační poplatky s nádobami. V součtu tedy můžeme konstatovat, že navzdory

zvýšení cen za svoz tříděného odpadu se v první polovině roku 2013 podařilo v obci Supíkovice zastavit
nárůst obecního podílu na úhradu nákladů spojených s provozem systému nakládání s odpady.
Přes tyto pozitivní výsledky je několik málo jedinců, kteří doposud nezaplatily poplatek za první pololetí.
Ze 700 obyvatel Supíkovic pouze 33osob nemá poplatek zaplacený. Do jaké míry je postoj neplatičů
k poviným platbám možno vnímat jako projev vzdoru proti zřízení a do jaké míry je to liknavý přístup ke
svým povinnostem je na zvážení každého dlužníka. Jedno je však jisté, tito zapomětliví poplatníci si díky
svému přístupu musí nachystat sumu větší než standartních 210,- Kč na půl roku. Penalizace dlužných částek
je vcelku srozumitelně uvedena v OZV 2/2012.
Na závěr mi dovolte jednu prosbu k udržování pořádku v prostorech sběrných míst separovaného odpadu.
V obci máme šest těchto lokalit a musím říci, že nejhorší situace je za Národním domem. Co je toho příčinou
nevím, snad neosvětlený prostor, nebo možnost vjezdu větších vozidel. S firmou TSJe je dohodnut
čtrnáctidenní svoz jednotlivých komodit. Při diskuzi o možnosti posílení sběrných míst se dostáváme za
hranici rentability. To znamená, že současná kapacita kontejnerů na počet obyvatel je dostačující a je nutné
zkvalitnit ukládání jednotlivých druhů odpadů do kontejnéru (plast sešláplout, kartony rozlepit, krabice od
mléka sešlápnout).
Prosím tedy všechny o lepší uložení odpadu a když už doma odpad vytřídíte zkuste jej nasoukat třeba po
kouscích do kontejneru.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří zodpovědným přístupem k tématu odpady pomáhají dosahovat
výše zmíněné skvělé výsledky.
Roman Bican

ELEKTROODPAD:
Na sběrná místa to máme čím dál blíž
Opakované průzkumy znovu a znovu potvrzují, jak důležitá je pro úspěšné fungování systému
zpětného odběru vysloužilých spotřebičů kvalitní a dostatečně hustá síť sběrných míst.
ELEKTROWIN ji ve spolupráci se svými partnery, především městy a obcemi, buduje už od roku 2005.
V současnosti tuto síť tvoří více než 11 000 míst zpětného odběru.
Její páteř představuje 1500 sběrných míst v 1100 městech a obcích. Je do ní zapojeno také 3800 obcí v
rámci mobilních svozů. S ELEKTROWINem spolupracuje více než 650 sborů dobrovolných hasičů v rámci
projektu Recyklujte s hasiči, 3000 škol v rámci projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět a 2300
provozoven posledních prodejců. Síť doplňuje několik stovek neveřejných míst.
Proč vyřazujeme spotřebiče?
Nejčastějším důvodem, proč se tuzemské domácnosti rozhodnou vyřadit starý spotřebič, je jeho porucha.
Podle zmiňovaných průzkumů se z tohoto důvodu ocitne ve zpětném odběru 100 % sušiček a 76 %
kuchyňských robotů nebo mixérů.
Dalšími důvody bývají zastaralý design a nedostatečná funkčnost. To však platí spíše o telekomunikačních
zařízeních a počítačové technice.
Důvodem pro to, rozloučit se se starým spotřebičem, je čím dál častěji i vysoká spotřeba elektrické
energie. Ta spotřebitele motivuje k vyřazení 19 % lednic a 15 % vysavačů.
Sběr usnadňují speciální prostředky
ELEKTROWIN na základě dlouholetých zkušeností s budováním systému zpětného odběru elektrozařízení
postupně vyvinul několik typů speciálních sběrných prostředků, jejichž úkolem je usnadnit odevzdání starých
spotřebičů, ochránit je před neodbornou a nelegální manipulací a učinit jejich cestu ke zpracovatelům co
nejvíc přímočarou.
Od roku 2010 tak bylo na sběrné dvory a další místa umístěno 600 WINTEJNERů, velkokapacitních
uzamykatelných kontejnerů. Jen za loňský rok se s jejich pomocí vysbíralo 4890 tun chlazení a 3046 tun
malých a velkých spotřebičů, které se ve WINTEJNERech pro usnadnění manipulace umisťují do prostor
oddělených přepážkou.
Obce bez sběrného dvora zase rády a často využívají Putující kontejner. Ten pomáhá zbavit se snadno a
ekologicky vysloužilého elektrozařízení už čtyři roky. Díky němu se tak podařilo zrecyklovat na 900 tun již
nepotřebných elektrozařízení, z nichž by mnohá nejspíš skončila v popelnici a zatížila tak obecní rozpočty na
likvidaci komunálního odpadu. Nejvíce napilno mívá Putující kontejner v době tradičního jarního a podzimního
úklidu.

Obec, která využívá Putující kontejner, navíc nejen ušetří za komunální odpad, ale ještě získá finanční
odměnu. V jaké výši, to závisí na počtu obyvatel a na výtěžnosti elektroodpadu v přepočtu vybraného
množství na jednoho obyvatele.
Vedle kontejnerů na sklo, papír nebo plasty se čím dál častěji objevují malé červené kontejnery na drobné
spotřebiče. Města a obce je pro větší pohodlí svých obyvatel pořizují rovněž ve spolupráci
s ELEKTROWINem.
Právě malé spotřebiče až dosud nejčastěji končily ve „směsce“. Vážit kvůli nim cestu do nejbližšího
sběrného dvora se nechtělo každému, trpělivost čekat na mobilní svoz také neměli všichni, kdo jinak
recyklují více méně poctivě. Pouze 25 % z těchto malých spotřebičů se tak donedávna dostalo na místa k
tomu určená.
I díky malým červeným kontejnerům, kterých už ELEKTROWIN instaloval na 300, se neustále zkracuje
vzdálenost, na jakou musejí ekologicky uvažující obyvatelé ČR dopravit spotřebič po skončení jeho
životnosti. Vůbec nejlépe jsou na tom v Pardubickém kraji, kde to mají z domova na nejbližší místo zpětného
odběru jen 2880 metrů. To je o celých 1100 metrů blíž než celorepublikový průměr.
Loňskou novinkou pak je MINIWIN. Pilotní projekt pod tímto názvem spustil ELEKTROWIN na jaře roku
2012. Na vybraná místa zpětného odběru umístil speciální kontejnery zcela nového typu. Usnadňují zpětný
odběr malých spotřebičů a tím také zlepšují jeho výsledky.
ELEKTROWIN zahájil testování kontejnerů umístěním 22 kusů. Tyto MINIWINy navrhli tři různí výrobci,
kteří nabídli odlišná technická řešení. Kontejnery byly umístěny na sběrných dvorech i u prodejců elektra.
MINIWINy pomohou snáze soustředit a také chránit malé spotřebiče na těch sběrných místech, jejichž
velikost neumožňuje umístit velkoobjemový WINTEJNER. Umístění MINIWINu na sběrném dvoře ulehčí
práci zejména obsluze, pro niž odpadne nutná manipulace s drobnými spotřebiči.

JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU:
Mezinárodní noc pro netopýry opět u jeskyně Na Špičáku
Již po třinácté se v letošním roce uskuteční v jeskyni Na Špičáku a jejím okolí noc
zasvěcená netopýrům. Tradiční akce má své kořeny ve Velké Británii a vznikla původně
jako „Evropská noc pro netopýry“. Minulý rok se ke konání netopýřích nocí připojily i země ležící mimo
Evropu.
Hlavním cílem akce pořádané Českou společností na ochranu netopýrů (ČESON), Správou jeskyní ČR Správou Jeskyně Na Špičáku a Agenturou ochrany přírody krajiny ČR (AOPK ČR) za podpory Švýcarsko českých fondů a Nadace partnerství je přiblížit široké laické veřejnosti život našich netopýrů a vrápenců a
napravit při tom nezaslouženě špatnou pověst, která leckde ještě tajemné noční létající savce provází.
Když se přijdete podívat 23.8.2013 v 19:00 k jeskyni Na Špičáku, tak se můžete dozvědět všechno, co
nevíte o netopýrech žijících na Jesenicku a především v nejstarší písemně doložené jeskyni v Česku. Víte
třeba, že když netopýr v zimě spí, tzv. hibernuje, sníží se mu tep ze 700 na 7(!) tepů za minutu? Nebo, že
jeho tělesná teplota přitom klesne na teplotu okolí, to je 8 stupňů? Že dovede spořádat za noc úctyhodné
množství komárů a jiného hmyzu, takže je moc užitečný? ). Poutavé přednášky vás seznámí s životem a
problémy ochrany netopýrů, navštívíme také jeskyni s baterkami a promítneme si krátký film o netopýrech.
Součástí akce budou také praktické ukázky z výzkumu netopýrů – měření, vážení, určování druhů, bude
předvedena činnost bat-detektoru, což je přístroj umožňující lidskému uchu slyšet ultrazvukové netopýří
hlasy, když večer nad našimi hlavami neslyšně loví hmyz. Vrcholem večera bude setkání s odchycenými
netopýry zblízka.
Pro všechny zájemce bude k dispozici mnoho zajímavých informačních materiálů, plakátů, pohlednic a
různých upomínkových předmětů. Vstup je volný, doporučujeme vzít s sebou teplejší oblečení a baterku na
prohlídku jeskyně.
Jsme rádi, že stejně jako vloni vzala netopýří noc za svou i obec Supíkovice, která se podílí na jejím
organizačním zajištění, za což moc děkujeme. Přijďte se podívat, těšíme se na vás!
Podrobnější informace na telefonech 584 423 129 nebo 602 295 562.
Informace o ostatních mezinárodních nocích pro netopýry v ČR na: www.ceson.org.

Za Správu Jeskyně Na Špičáku Evelyna Vozábalová a kol.

ZUŠ KARLA DITTERSE VIDNAVA:
Interpretační soutěž v komorní hře „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“
Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava pořádá v říjnu každého roku interpretační soutěž
v komorní hře „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“. Soutěž má mezinárodní statut a letos
proběhne ve dnech 17. a 18. října jubilejní 20. ročník.
Vzhledem ke kvalitě soutěže i k tomu, že do Vidnavy přijíždějí soubory nejen ze ZUŠ, ale i konzervatoří
a vysokých škol uměleckého zaměření, je důležité zajištění vysoce renomované poroty. Výkony během
letošního ročníku budou posuzovat tito porotci:
Mgr. Petr Ries – Konzervatoř České Budějovice
prof. Renata Strašrybková – Pražská konzervatoř
Doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. – Konzervatoř Brno a JAMU Brno
Doc. Mgr. Valter Vítek – Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě
Mgr. Vladislav Maceček – Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě a
Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě
Mgr. Miroslav Kovář – Konzervatoř Brno, člen Wallingerova kvarteta
Mgr. Lukáš Michel, ArtD. – Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě
Soutěž důstojně reprezentuje nejen naše malé město, ale celý Olomoucký kraj. Povědomí o této soutěži
má za jejích 19. ročníků většina ZUŠ i konzervatoří v České republice. Každým rokem se jí účastní v průměru
35 – 40 souborů (120 – 140 žáků) ze ZUŠ a kolem 10-15 souborů (30 – 50 studentů) z konzervatoří a
vysokých škol. Do 20. ročníku se přihlásilo 43 souborů ZUŠ a 11 souborů konzervatoří a VŠ.
Pořadatelství tak významné akce, na kterou pravidelně přijíždějí vynikající soubory z celé České
republiky a někdy i ze zahraničí, vyžaduje značné množství finančních prostředků. Jsme velmi rádi a
děkujeme OÚ Supíkovice za to, že patří k pravidelným sponzorům Dittersovy soutěže.
J. Kuchař

VODNÍ HRÁTKY s BATOLÁTKY a PŘEDŠKOLÁČKY v Jeseníku lázních.
Od září začínají kurzíky pro malé plaváčky ve věku od 1 roku do 7 let s rodiči, výukové programy i volné
plavčo, skupinky dle věku. Říkanky, písničky, hry, podvodní foto, vířivka.
Příspěvky zdrav. pojišťoven nebo z FKSP, souroz. slevy, oba rodiče plavou zdarma.
Info: sona.bendova@seznam.cz; mob. 608816248; www.vodnihratky.webnode.cz

FC TATRAN TOUAX SUPÍKOVICE:
Dne 30.6 2013 se mužstvo supíkovických benjamínků zúčastnilo mezinárodního fotbalového turnaje
O pohár starosty města Jeseníku.
Všechny své soupeře porazili a získali první místo v turnaji a stali se držiteli krásného putovního poháru
minimálně na celý příští rok.
Miloš Frkáň

