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OBEC:
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás ve zkratce seznámil s akcemi chystanými v obci Supíkovice pro rok 2013. V tomto roce
se začnou uskutečňovat dvě velké akce financované z dotačních titulů evropských i národních. Jedná se o
rekonstrukci budovy Národní školy (I. stupeň ) objem 2,5 mil. Kč. Rok 2013 je rokem spuštění projektu na
zvyšování zaměstnanosti v Supíkovicích a okolních obcích. Jako jedna z mála obcí se dokázaly Supíkovice
dostat mezi úspěšné žádosti podávané většinou neziskovými organizacemi specializující se na práci s různě
vyloučenými skupinami obyvatel. V tomto projektu budou po dobu 18 měsíců pracovníci, mimo jiné zajišťovat
údržbu obecního majetku.
Společně s firmou Agroprodukt s.r.o. bude posunuta polní Liemrová cesta na parcelu, na kterou patří.
Pozemkový fond disponuje financemi, které umožňují pomoc při řešení těchto problémů. Díky tomuto fondu
proběhlo na podzim 2012 zaměření parcely. Zdá se to jako nedůležitá aktivita, ale s ohledem na případné
schválení dotačních prostředků pro obec je nezbytné, aby činnosti vyplývající z popisu v žádosti byly
prováděny na pozemcích obce. V tomto konkrétním případě jde o záměr výsadby aleje.
Krasohled o.p.s. plánuje rekonstrukci kapličky u Vajontu za finanční spoluúčasti nadace OF, SMOJ a obce
dojde ke kompletní rekonstrukci v pořadí druhé stavbičky zkrášlující okolí Supíkovic. V loňském roce obec
pořídila několik laviček vhodných pro umístění do přírody okolo obce. Uvítáme typy na lokality vhodné pro
osazení lavic. Lavice umístěné u Vajontu nebo u nádrže v kolonkách jsou již v povědomí a zdá se, že i
využívané. Zbývá tedy smysluplně umístit šest vyrobených lavic pro pohodlí místních výletníků.
Výčet akcí není úplný, ale zveřejňování všech zamýšlených nebo nutných činností bez jistoty finančního
zajištění by nebylo zrovna šťastné. Tento aspekt (tok peněz do obecní kasy) je nejdůležitější část
veškerého investičního dění v obci a je těžké ho opomenout. Při pouhých třech měsících fungování nového
systému financování obcí státem je předčasné hovořit o množství peněz, které do Supíkovic opravdu
doputují.
Závěrem Vám všem přeji krásný a definitivní nástup jara.
Roman Bican

VODOVOD:
Počátkem dubna proběhl odečet stavu vodoměrů. Od 10.4.2013 bude možno platit vodné za I.čtvrtletí
roku 2013. Obec Supíkovice má pro rok 2013 stanovenu cenu 14Kč/m3. V porovnání s okolními obcemi je tato
cena výrazně nižší. Cena se stanovuje rozhodnutím zastupitelstva obce.
V roce 2011 se cena za m3 upravila z 12Kč na současných 14 Kč/m3. Již nyní je jisté, že cena v této výši je
dlouhodobě neudržitelná. S ohledem na stav vodovodního řadu a blížících se investic do jeho nutné
modernizace posune se cena pitné vody v obci pravděpodobně již v následujícím roce vzhůru.
Výše vodného se uvádí i v žádostech o finanční podporu z různých dotačních titulů umožňujících
rekonstrukce vodovodních zařízení. Nízká cena vodného bývá hodnotiteli kritizována jako nehospodárné
využívání zdrojů a na žádost se pohlíží jako na neefektivní z hlediska návratnosti.

Na tomto místě chci uklidnit obyvatele Supíkovic, že snahou zastupitelů je najít vždy kompromis mezi
požadavky rozpočtu obce a možnostmi jednotlivých domácností, předpokládané zvyšování ceny vodného se
bude odehrávat v řádech jednotek korun, nikoli markantního zdražení o desetikoruny.
Považuji však za vhodné informovat o stavu a směru, kterým se bude poplatek za vodné pravděpodobně
v budoucích letech ubírat.
Roman Bican

OČKOVÁNÍ PSŮ:

MVDr.Rudolf Zbořil ve spolupráci z obcí Supíkovice oznamuje, že

pravidelné povinné očkování psů proběhne 20.4.2013. Očkování se uskuteční v dopoledních hodinách na
zastávkách autobusů.
Zastávka ČMPK – 8:00 – 9:00
Parkoviště před obecním úřadem – 9:00 – 10:00
Zastávka kolonky – 10:00 – 11:00
Cena očkování 150,- Kč, u majitele 150,- Kč termín dohodnout na telefonu 736 233 255.
Vakcína vztekliny na tři roky – 350,- Kč, kombinovaná vakcína (6 – kombinace) – 320,- Kč, odčervení 1
tableta (pro 10 Kg) 30,- Kč, odvlečení dle váhy pipeta do 15 Kg – 110,- Kč. Zároveň je možné objednat
očkování králíků.

KDO VÁM SKUTEČNĚ POMŮŽE S DLUHY:
TISKOVÁ ZPRÁVA, Jeseník, 8. 4. 2013
Ocitli jste se v nelehké životní situaci, jste zadlužení a tlačí na vás věřitelé? I přes to, že si v danou
chvíli nemusíte vědět rady, neobracejte se na tzv. oddlužovací společnosti, které slibují pomoc právě
zadluženým lidem s finančními problémy. Výsledkem ve většině případů bývá, že tyto společnosti vaši
finanční situaci ještě zhorší a dostanou vás do tragické situace. I tomu se v rámci projektu "Sociální
integrace na Jesenicku" snažíme zabránit a nabízíme zdarma odborné protidluhové poradenství těm, kteří
se ocitli v nouzi.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
Oddlužovací společnosti, které se v poslední době začaly objevovat především v lokalitách s velkou mírou
nezaměstnanosti, si své zadlužené klienty předem vytipují a následně je osloví s tím, že převezmou správu
jejich dluhů. Tomu většinou předchází vypracování individuální finanční analýzy a vypočtení splátkového
kalendáře.
Za tyto služby si však společnosti nezapomínají účtovat nemalé provize, včetně vstupního poplatku. Tento
poplatek se pohybuje v rozmezí 5 až 15 tisíc korun a je nevratný. Tedy – jinak řečeno – je to poplatek, který se
klientovi nevrací ani v případě nesplnění stanovených cílů oddlužení. Z každé vypočtené a klientem schválené
měsíční splátky si pak společnosti účtují provizi ve výši 15 – 20%. Tím to ovšem nekončí.
„Uzavřením smlouvy mezi klientem a oddlužovací společností zadlužená osoba mnohdy nevědomky souhlasí s tím,
aby se daná společnost stala prvním a hlavním věřitelem během plnění splátkového kalendáře. To následně
umožní této společnosti strhávat si svou odměnu vždy jako první,“ říká Daniel Horký, dluhový poradce

projektu. A v čem spočívá další nebezpečí této spolupráce? „Oddlužovací společnosti uzavírají s vybraným
klientem tzv. mandátní smlouvu či smlouvu o poskytování finančních služeb. Obecný charakter těchto smluv ale
často opravňuje společnosti ke zřizování nevýhodných pojistek či dalších úvěrů na klientovo jméno
a zplnomocňuje je k jednání s věřiteli dlužníka,“ upozorňuje koordinátorka projektu Martina Mařáková. „To ale
bohužel není vše“, navazuje na problematiku Lenka Tichavská, administrátor projektu. „Součástí smluv také
bývá ujednání o sankcích, které vyplývají z neplnění smlouvou daných podmínek či povinností. Příkladem může
být uvedení nepravdivých informací anebo jednoduše i zapůjčení si peněz k uhrazení stanovených vstupních
a následných poplatků společnosti, uzavření další půjčky či prodlení s dohodnutou splátkou. Výše těchto sankcí
ovšem nebývá nejnižší – běžně je účtováno 10 až 20 tisíc korun jednorázového poplatku za každé porušení
smlouvy nebo je přímo pokutováno desítkami procent z celkové dlužné částky“.
Výsledek je tedy tristní – uzavření smlouvy s oddlužovací společností ve valné většině případů finanční
situaci oslovených klientů spíše zhorší, než aby ji zlepšily. Mimo to běžné banky neberou oddlužovací
společnosti, jako důvěryhodného partnera respektive je neberou jako žádného partnera, což představuje další
riziko jak pro klienta, tak i pro banku samotnou. Pokud tedy potřebujete s vašimi dluhy poradit či pomoci,
můžete se obrátit na našeho dluhového poradce, jehož kvalitu realizátor projektu „Sociální integrace na
Jesenicku“ garantuje. Poradí Vám s řešením zadluženosti, mapováním dluhů, komunikací s věřiteli, exekucí či
s vyhlášením osobního bankrotu. Poradenství zajišťuje společnost RUBIKON Centrum o. s. se sídlem v Praze,
jejíž detašované pracoviště se nachází v budově Městského úřadu Jeseník na ulici Karla Čapka 1147/10 (V.
patro). Dluhový poradce Daniel Horký jen upozorňuje, že do poradny je nutné se předem objednat, a to buď
telefonicky na čísle 607 697 015 či e-mailem horkydaniel@seznam.cz. Další informace o poradenství i
projektu naleznete na webových stránkách www.jesenik.org.

Klub přátel Knihovny Vincence Priessnitze
v Jeseníku, o.s.:
Vyhlašuje výtvarnou soutěž o nejkrásnější logo.
prosíme děti, ale i dospělé o pomoc při tvorbě
nového loga klubu. Máte talent a chcete ho ukázat? Máte dobré
nápady? Potom neváhejte a do 30.4.2013 doneste do knihovny svůj
návrh loga. Poslat ho můžete i mailem na adresu:
komunikace@knihovna-jesenik.cz
Autor toho vítězného získá poukázku na knihu dle svého výběru.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
V březnu, během jarních prázdnin, proběhla částečná rekonstrukce podlahy v tělocvičně. Tato
akce byla nutná z důvodu havarijního stavu části tělesa podlahy. Vlhkost vzlínající ze základů budovy se
podepsala na pevnosti dubových parket. Stav jedné třetiny podlahy byl natolik vážný, že hrozilo zranění dětí
v hodinách tělesné výchovy.
Akce odstraňující vlhnutí tělesa podlahy (nová izolace), částečná výměna roštu, záklopu, pokládka nových
parket, zbroušení a lakování si vyžádala nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu. Po zpřístupnění
tělocvičny se během několika málo dnů na nově nalakované podlaze objevily čmouhy od nekvalitních podrážek
obuvi používané dětmi v hodinách tělesné výchovy.
Po jednání s ředitelem školy bylo přijato opatření nařízující vstup do tělocvičny pouze v obuvi určené pro
sportování v tělocvičně ( sálovky se světlou podrážkou). Opatření běžné ve většině podobných zařízeních má
zajistit šetrné používání zrekonstruované podlahy. Obracím se na rodiče a prarodiče žáků místní základní
školy s žádostí o zajištění kvalitní obuvi pro své děti.
Pokud se všichni, byť drobnou změnou, připojíme k zodpovědnému přístupu ke společnému prostoru, bude
tento sloužit déle a vnímání postoje dospělých se přenese i na děti a do jejich postoje k veřejným věcem.

Striktní zákaz jiné obuvi, než obuvi sálové se týká mimoškolních aktivit ve školní tělocvičně. Florbal, fotbal,
basketbal nebo zumba mimo vyukový plán školy, jsou aktivity vyžadující speciální obuv, bez které nebude
umožněn vstup do tělocvičny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

Od poloviny března vyhlížíme s dětmi jaro a nějak se ho nemůžeme dočkat. A tak jsme koncem měsíce
března/stejně jako každý rok/, vyrobili „paní zimu“ a šli jsme s ní skoncovat. Letos jsme se rozhodli, že ji
neodneseme na Vajont, ale že ji spálíme na školkovém ohništi a tím si snad zajistíme rychlejší nástup jara.
Vypadá to, že se nám to povedlo s trochou zpoždění až v tomto týdnu. Zima se konečně lekla a alespoň
pustila na oblohu sluníčko.
V tomto měsíci se naše školkové děti /které mají 5 let a více/, připojily k těm ze školy a jezdí na plavecký
výcvik. Jde vidět, že mají vodu rády a na plavání se těší.
Ráda bych také zmínila, že se naše školka tradičně zapojuje do výtvarných soutěží, které pořádá SVČ Duha v
Jeseníku. Práce našich dětí jsou vždy oceněny. Ve druhém kole /2. pololetí / se kolektivní práce dětí umístila
na 3. místě a práce jednotlivců dopadly takto: Filip Kalianko získal 1. místo
Eliška Marková a Denisa Urubková získaly 3. místo
V průběhu dubna by měly být tyto výtvarné práce vystaveny v kině v Jeseníku.
V pondělí jsme měli ve školce zápis na další školní rok. Přišlo se zapsat 6 dětí. 4 chlapci a 2 dívky. Takže to
vypadá, že příští školní rok bude ve školce převaha chlapců.
Pokud ještě někdo zapomněl své dítě zapsat, neváhejte a přijďte……………………
Závorová Lenka

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE A SRPDŠ:
S blížícím se jarem a začátkem nové turistické sezony se připravuje ve spolupráci sociálně-kulturní komise a
SRPDŠ
1.

ročník dálkového pochodu

SUPÍKOVICKÁ PADESÁTKA.

Start z hřiště TJ Tatranu Touax Supíkovice v sobotu 11.5.2013 turistům umožní vydat se na trasy 10km, 20
km, 30 km, 40 km, 50 km. Startovné ve výši 30,- Kč zajistí účastníkům po návratu gulášek a upomínkový
předmět. První ročník pochodu směřuje všechny trasy na hranu Rychlebských hor, konkrétně na masív Sokolí
hřbet ( Sokolí vrch, Klen, Bílé kameny, Křemenáč, Nízká hora). Nejdelší trasa navštíví lázně Jeseník, Žulový
vrch, Vápennou, Pomezí. Trasa 10 km zavede turisty přes vyhlídku na Hemberku k jeskyním Na Špičáku.
Bližší informace budou k dispozici na speciálních plakátech nebo na tel.čísle 733 426 649. Všem, kteří se
zúčastní a tímto způsobem podpoří nápad a prvotní iniciativu pana Adolfa Hondla (dlouholetého organizátora
pochodů na Vysočině), přeji šťastnou cestu a skvělý zážitek.

NARODILI SE:
Ščudlová Lucie 22.10.2012,
Kubánková Tereza 28.1.2013,

Bračík Vojtěch 10.2.2013
Kopčová Marie 20.2.2013

OSLAVENCI
Duben
Strnková Marie

87 let

Toráč Ján

75 let

Srdečně blahopřejeme !!!

OPUSTILI NÁS:

Toráčová Marie

OBEC:
V roce 2012 byla vyhlášena 96. výzva v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
v prioritní oblasti podpory „Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce“
Obec Supíkovice uspěla s podanou žádostí zaměřenou na osoby starší 50 let a na příslušníky etnických
menšin.
Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost znevýhodněných cílových skupin občanů v našem regionu,
zvýšit schopnost účastníků projektu při hledání pracovních míst na volném trhu práce a vytvořit podmínky
pro vznik pracovních míst v obcích.
Úspěšný projekt počítá s realizací všeobecných kurzů, školení a návazné individuální poradenství zvyšující
nespecifické kompetence účastníků nutné pro hledání pracovního místa.
Těžištěm jsou akreditované i neakreditované kurzy, které zvyšují pracovní dovednosti těchto účastníků
v oborech údržba zeleně a veřejných ploch, drobné zednické a opravářské práce, základy zámečnických
prací atd.
Projekt je realizován ve čtyřech obcích Jesenicka. Žadatelem a hlavním administrátorem projektu je
obec Supíkovice. Partnery pro tento projekt byly na základě monitoringu zaměstnanosti a potřeb cílových
skupin vytipovány obce Velké Kunětice, Písečná a Stará Červená Voda. V rámci projektu se předpokládá
zapojení 16 účastníků, kteří splňují kritéria cílových skupin. Pro dvanáct vybraných jsou připraveny pracovní
pozice u jednotlivých obcí v projektu zapojených.
Název projektu: Šance pro nezaměstnané ze Supíkovice – rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k
zaměstnání
Doba trvání projektu je od 1.4.2013 do 31.3.2015
Registrační číslo projektu : CZ.1.04/3.3.05/96.00087
Bližší informace o projektu na stránkách www.esfcr.cz

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR

ODPADY:
Upozorňujeme občany, kteří doposud z různých důvodů nezaplatili poplatek za odpady na fakt,
že dnem 1.4.2013 uplynula doba splatnosti „místního polpatku za svoz odpadu“ pro obyvatele
Supíkovic. Jak bylo několikrát avízováno, od data 1.4.2013 bude obecní úřad vůči „zapomětmivým“ plátcům
postupovat v souladu s článkem čl. 7 OZV II/2012. Věřte, že systém sankcí je jedna z nejméně oblíbených

a zbytečně zatěžujících činností pracovníků obecního úřadu. Na druhou stranu jsou nastavena pravidla,
která by měl každý dospělý člověk pochopit a plnit.
Samozřejmě mohou nastat v životě každého z nás situace, kdy se projeví nedostatek financí. Jelikož
veškeré finanční transakce uskutečňují lidé, je možné, v případě snahy nalézt alternativní řešení závazné pro
obě strany dohody a vyhnout se tak případným sankcím a nepříjemnostem. Opravdu nejméně vhodná je
varianta tzv. „mrtvý brouk“. Doufat, že se na něj nepříjde, nebo se dluh promlčí. Tak to opravdu nefunguje!
Tyto řádky jsou adresovány několika desítkám jednotlivců, kteří se k dnešnímu dni opozdili s platbou.
Za první tři měsíce provozu nového systému svozu je možné částečně hodnotit fungování opatření
nastavených v OZV II/2012.
Čtrnáctidenní svoz byl, zvláště v topné sezoně, mnohými v obci komentován jako nedostačující. Tento systém
klade větší důraz na separaci odpadu. To se také projevilo ve výtěžnosti separovaného odpadu v komoditách
plasty. Na nově zřízeném sběrném místě (horní část u Klabana) se v lednu instalovaly dva malé kontejnéry na
papír a plast. Po dvou měsících provozu nás obliba kontejneru na plasty donutila vyměnit nádobu za větší.
Možnost využití většího počtu nádob na komunálních odpad v rámci jednoho poplatku využívá pouze malá část
rodin. Toto je jedna z výhod nového systému umožňující operativně likvidovat větší množství komunálního
odpadu u rodinných domů. Také zde se výrazně nenavýšil počet vyvážených nádob firmou Technické služby
Jeseník. Nenaplnila se ani předpověď o využívání popelnic na likvidaci stavební sutě (..když mohu mít popelnic
kolik chci, vyvezu si cihly z rekonstrukce..)
Na tento nápad bych reagoval odkazem na OZV III/2012 čl. 7.
Musím říci, že mně postoj většiny obyvatel Supíkovic mile překvapil. Tímto bych chtěl všem, kteří se do
nového systému zapojili, poděkovat. Svým kvalitním přístupem pomáhají snížit částku , kterou obec na
odpady doplácí.
Samozřejmě, vždy se najdou jedinci, snažící se veškerá nařízení již z principu obcházet. Tak se stalo i
v Supíkovicích, že nadměrné hromadění odpadu nás donutilo provést šetření zkoumající obsah popelnic (
zákonné právo obce podle zákonu 185/2001 §4 písmeno x.) Na zjištěné nedostatky byli majitelé nádob
upozorněni a následný svoz proběhl již bez problému.
Odpady produkujeme všichni a je tedy nutná spolupráce a spoluúčast všech na jejich likvidaci.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:
Oznamujeme termíny svozu velkoobjemového odpadu v obci Supíkovice v roce 2013. Jarní svoz
proběhne v sobotu 18.května od 8:00 hodin. Podzimní svoz se uskuteční v sobotu 9. listopadu ve
stejném čase na obvyklých stanovištích.

ELEKTROODPAD:
Do třetice o odpadech. Touto cestou chci informovat obyvatele o zahájených jednáních
s firmou zajišťující zpětný výkup elektroodpadu. V případě dohody se v obci zřídí malý „sběrný
dvůr“ kde budou moci obyvatele bezplatně odevzdat kompletní nefunkční elektroodpad. Proto
informuji všechny, kteří objevili při jarním úklidu nepotřebný elektrický spotřebič,(od kulmy po
lednice a pračky) že je možno jej po dohodě na telefonu 733426649 odložit do uzamčeného prostoru pod
správou obce. Využitím tohoto sběrného dvora v obci se můžete bezplatně, kdykoli v roce, nefunkčních
kompletních elektrozařízení zbavit a obec nebude zatížena financováním likvidace tohoto druhu odpadu při
velkoobjemovém svozu. Naopak, při dobré výtěžnosti sběrného dvora vznikne obci nárok na finanční bonus.
Objevuje se tedy další komodita, (po plastech, papíru, a sklu) která, bude-li likvidována v nastaveném
systému přináší do obecního rozpočtu zpět určitý finanční obnos zmírňující dopad náročnosti odpadového
hospodářství v obci.

PLAVÁNÍ ZDARMA:
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí svým klientům v preventivním programu pro rok 2013 možnost
návštěvy vybraných krytých bazénů v různých městech v ČR. Jedním ze zařízení, kde se dá tato nabídka
využít, je i krytý bazén v České Vsi.

V měsících únor- květen a říjen - listopad ve středu 18:00 – 19:00 a v sobotu 11:00- 12:00 je krytý
bazén v České Vsi k dispozici všem pojištěncům ČPZP. Po předložení průkazu pojištěnce je vstup zdarma

STOLNÍ TENIS:
3.3.2013 skončila regionální soutěž ve stolním tenise, které se zúčastnilo i družstvo Supíkovic.
Šestičlenné družstvo obsadilo skvělé 5. místo. O tento výsledek se z velké části zasloužili Vlastimil
Hoza, Zdeněk Šťastný, František Hladký, Libor Šťastný, Roman Šťastný. Hráči jsou zároveň sezřeni podle
konečných výsledků v individuálním hodnocení celého působení v soutěži. Určitým dílem se na úspěchu
družstva podíleli i hráči Hladký Martin a Šťatný Marek.
Více o soutěži a výsledcích na www.supikovice v rubrice OÚ Supíkovice - stolní tenis
Regionální přebor Tabulka:
1.TJ Zlaté Hory A
18 16 0 2 0
2.TJ Sokol Ondřejovice
18 16 0 2 0
3.TJ Spartak Mikulovice B
18 14 0 4 0
4.OMYA KST Jeseník F
18 13 0 5 0
5.OÚ Supíkovice
18 8 2 8 0
6.TJ Skorošice
18 8 2 8 0
7.TJ ASPV ZŠ Javorník B
18 6 2 10 0
8.TJ Písečná
18 3 0 15 0
9.TJ Spartak Mikulovice C
18 2 0 16 0
10.TJ Zlaté Hory B
18 1 0 17 0

252:72
222:102
222:102
219:105
148:176
169:153
136:188
84:240
74:250
92:230

50
50
46
44
36
36
32
24
22
20

DIVADLO:
Městská kulturní zařízení v Jeseníku za spolupráce Střediska volného času DUHA a Virtus, o.s. Centrum
sebepoznání a tvořivosti pořádají v sobotu 13. dubna 2013 již po sedmnácté DIVADELNÍ ŽATVU. Tento
svátek ochotnického divadla bude probíhat jako nesoutěžní přehlídka v sále Divadla P.Bezruče v Jeseníku.
Program začne v 9:00 hodin dopoledne. Po celý den se budou střídat na jevišti regionální ochotnické soubory.
Začátek závěrečného představení je stanoven na 20:00. Přehlídku uzavře divadelní soubor „ Kantoři“ z
Mikulovic hrou „Na správné adrese“ autora Marca Camolettiho.

FC TATRAN TOUAX SUPÍKOVICE:
6.4.2013 měla odstartovat jarní část fotbalových soutěží OP Jeseník. Ovšem počasí bylo proti a tak se
začátek soutěže neustále posunuje. V mistrovských soutěžích nás budou na jaře 2013 reprezentovat stejně
jako na podzim tři mužstva : mladší přípravka, starší přípravka a mužstvo mužů.
Do jarní části soutěže nastupují všechny naše mužstva z čelních pozic tabulek.
Muži a starší přípravka jsou těsně druzí, no a nejmladší fotbalisté svoji tabulku suverénně vedou.
Muži pravděpodobně začnou sezónu 20.4.2013 utkáním ve Skorošicích, u mládeže to stále ještě bude
ovlivňovat počasí. Doma by se poprvé měli muži objevit až v odloženém kole 1.5.2013 – ve středu s mužstvem
Bernartic a hned v sobotu 4.5.2013 pak opět doma s Velkou Kraší. No a ,,anglický týden“ pak
bude pokračovat opět ve středu 8.5.2013 turnajem ve Staré Červené Vodě. Srdečně zveme fanoušky na
všechny domácí utkání našich týmů, kde je jako vždy přichystáno bohaté občerstvení, a mohly povzbudit
fotbalisty k lepším výkonům a prožít příjemnou, sportovní atmosféru.
Informace o všech sportovních aktivitách fotbalového klubu si můžete přečíst v naší fotbalové vývěsce
umístěné ve středu obce, nebo na
fc-tatran-supiky.blog.cz
M.Frkáň

