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ZASTUPITELSTVO OBCE:
Zasedání obecního zastupitelstva proběhne v závěru měsíce dubna případně v první polovině
měsíce května. Tento termín je stanoven s ohledem na probíhající hodnocení podaných žádostí o
dotace. V uvažovaném termínu již bude znám výsledek většiny žádostí.
Ve spolupráci s dětmi ze ZŠ a MŠ byla podána žádost na finanční pomoc při vybudování dětského
hřiště. Po zkušenostech z roku 2011, kdy se dvěma aktivním seniorům povedlo zrekonstruovat kapličku
U Hájenky, jsme oslovili Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o příspěvek na opravu sakrální stavby
Boží muka u Vajontu. V případě úspěšnosti se začne rýsovat v obci vycházková trasa. „Vládní ulice –
Vajont“.
Nyní většině obyvatel vyvstane na mysl kvalita povrchu na cestě ke kapličce. S politováním
musím oznámit, že usilovné jednání o převod pozemku pod cestou na obec Supíkovice narazilo na
nedořešené restituční vypořádání s církvemi v České republice. Jelikož historicky tuto cestu vlastnila
církev, je v současné chvíli nemožné pozemek převést ze státu na obec. Proto obec provedla pouze
nejnutnější kroky ke zkvalitnění a schůdnosti cesty. Veškeré investice do této cesty jsou bez nároku
na pozdější vypořádání.
Největší objem peněz obec žádá z Operačního programu životní prostředí z Ministerstva
životního prostředí na zateplení fasády, výměnu oken a dveří na budově I.stupně ZŠ Supíkovice. Výzva
k podávání žádostí byla vyhlášena od 29.2.2012 do 30.4. 2012 nebo do naplnění částky cca 4,5 mld Kč.
Obec měla veškeré potřebné podklady pro splnění podmínek výzvy již připravené, takže byla registrace
žádosti obce provedena již 1.3.2012. Překvapení nastalo 2.3., kdy se na stránkách ministerstva
objevila zpráva o ukončení procesu podávání žádostí v této výzvě z důvodů naplnění objemu financí
z přijatých žádostí.
Zbývající žádosti jsme směřovali na Olomoucký kraj, kde využíváme projekt Podpory obnovy
venkova (POV) v ose I. je požadavek na finanční výpomoc při budování chodníků v obci. V ose III. žádá
obec Olomoucký kraj o spoluúčast na financování pořízení nového územního plánu.
Je nutné si uvědomit, že všechny dotace, které do obce přicházejí, počítají se spoluúčastí obce. Doby
kdy byly vyhlašovány dotační tituly ve výši plnění 90 – 100% jsou nenávratnou minulostí.
Je tedy na uvážení, do kterých dotačních titulů se obec přihlásí a kolik financí musí obec vynaložit na
případné spolufinancování.

OBECNÍ ÚŘAD:

Oznamujeme, že od dubna 2012 dojde, vzhledem k personálním

změnám na obecním úřadu k úpravě úředních hodin. Nově stanovené úřední hodiny, ve kterých bude
možno hradit poplatky a poskytovat služby czechpointu.
pondělí 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

BYTOVÝ FOND:
V měsíci březnu započala rekonstrukce dvou bytů v domě č.p. 178. Jedná se o kompletní opravu
dvou bytových jednotek 2+1 a 1+1. Po ukončené rekonstrukci se oba byty nabídnou do pronájmu
zájemcům, které tímto vyzývám k podávání žádostí na obecní úřad. Z přijatých žádostí bude obecní
zastupitelstvo vybírat budoucí nájemníky bytů. Základní podmínkou pro zařazení do seznamu
posuzovaných žádostí je bezdlužnost vůči obci Supíkovice.
Do 26.6.2012 je k dispozici občanům obce finanční půjčka na rekonstrukci domů nebo bytů.
Výhodná půjčka úročená 3% s maximální výší 100 000,- Kč. Podmínkou pro žadatele je 50%
spolufinancování realizovaného záměru z jiných zdrojů než z prostředků SFRB. Splátky se pohybují od
900,– do 1300,- Kč měsíčně v závislosti na výši úvěru a délce splácení. Podrobnosti o možnostech
čerpání Vám rádi zodpovíme na OÚ.

SRPDŠ:
Sdružení rodičů si dovoluje pozvat na tradiční Josefovskou zábavu. Dne 17.3.2012 od 20.00
hodin v Národním domě v Supíkovicích. Bohaté občerstvení zajištěno. Nejšťastnější návštěvník
tanečního večera si odnese satelitní komplet umožňující příjem více než 120 programů. Tradičně je
pro Josefy a Pepičky vstup zdarma.

VODOVOD:
Březen je poslední měsíc I.čtvrtletí, znamená to tedy, že v období od 28.3.2012 do 30.3.2012 bude
probíhat odečet vodoměrů pro výpočet poplatku za spotřebu vody v prvních třech měsících roku 2012.

ODPADY:
Tradiční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne ve dvou termínech. Jarní sběr
odpadu se uskuteční v sobotu 19.5.2012 v tradičních dopoledních hodinách. O konkrétních časech
budete informováni v dalším čísle občasníku. Jako každý rok se bude likvidovat objemný odpad,
pneumatiky, elektrozeřízení nebezpečný odpad (barvy, laky, rozpouštědla, oleje, kyseliny autobaterie,
ledničky atd.). Podzimní termín je stanoven na 10.11.2012.

VÍTE ŽE:
ageismus
V poslední době se v médiích objevuje nový pojem „ageismus“. Fenomén tzv. moderní doby a kultury,
kdy posedlost mládím, „zdravou dravostí“, tělem bez vrásek, celulitidy sebou nese i tento
jev - diskriminaci kvůli věku. Asi je tento problém větší,než se na první pohled může zdát,neboť
okrajová témata nedostanou takový prostor v médiích,jako je tomto případě.
V době, kdy celá Evropa stárne, mi diskriminace kvůli věku připadá absurdní, nicméně výsledky
různých studií hovoří jasně. Na internetu je tomuto tématu věnována velká pozornost. Při listování mě
zaujal úvod k jedné diplomové práci, který si Vám dovoluji předložit k zamyšlení.

Ageismus (age-anglicky věk) je apriorní vyřazování starších lidí z různých aktivit, z činností, které
vyžadují zvýšenou odpovědnost, pozornost nebo z vedoucích a nadřízených pozic pod dojmem, že
nebudou schopni kvalifikovaně rozhodovat a adekvátně jednat. Způsoben je pocitem, že staří je nemoc,
respektive že staří lidé už na většinu věcí prostě nestačí. (zdroj wikipedie)
Pokaždé, když někdo z našich blízkých či přátel slaví narozeniny, přejeme mu nejčastěji zdraví,
štěstí a hlavně dlouhý a spokojený život. Každý z nás tak nějak samozřejmě předpokládá, že se dožije
vysokého věku.
Smrt v mladém věku chápeme jako předčasnou a proti přírodě. Pokud budeme mít to štěstí a
dlouhý život nám bude dopřán zestárneme. Ocitneme se v kohortě seniorů, důchodců či starců. Jaká
budoucnost nás však čeká? Prožijeme finální etapu svého života spokojeně s vědomím své vlastní
hodnoty a důstojnosti? Dnes a denně se staří lidé potýkají s celou řadou diskriminačních praktik a
nevhodného chování. Stáří je v dnešní době považováno za handicap. Bojíme se stárnout, neboť projevy
stárnutí jsou chápány jako úbytky schopností. Bojíme se stárnout, neboť se obáváme smrti, ztráty
sebeúcty.
Neradi myslíme i na své vlastní stáří a doufáme, že je ještě hodně daleko. Co však budeme dělat,
až jednou opravdu přijde a my nebudeme připraveni? Připraveni vyrovnat se s tím, co stáří přináší,
připraveni bránit svou vlastní identitu a právo na důstojný život. Už dnes bychom se proto měli zajímat
o stáří a o život starých lidí, abychom mohli pomoci jim a také sobě.
Stáří je společností vnímáno velmi odlišně, postoje k tomuto fenoménu jsou často paradoxní.
Posunuje se věk žen, ve kterém se poprvé stávají matkami. Čtyřicetileté novopečené maminky nejsou
žádnou výjimkou. Cítí se dobře a mladě. Zároveň se však dnešní čtyřicátníci setkávají s diskriminací
kvůli věku, neboť pro trh práce už nejsou zajímaví právě z tohoto důvodu. S vlastním stárnutím máme
tendenci posunovat i onu hranici stáří. Pokud se nám ve dvaceti jevil čtyřicetiletý člověk jako někdo,
kdo už má vše za sebou, dnes jej vnímáme jako člověka, který je na vrcholu svých sil a má ještě co
ukázat.
Diskriminace stáří a starých lidí je celosvětovým problémem, neboť starých lidí bude v budoucnu
přibývat. Mělo by být v zájmu nás všech spolupodílet se na odstraňování diskriminace stáří a hledání
možností, jak zachovat stáří jeho důstojnost, kvalitu a celospolečenskou prospěšnost. Problém se totiž
netýká jen současných starých lidí, ale i nás - budoucích starých lidí.

OSLAVENCI

Březen
Obzinová Jana
Koláčková Jarmila
Feihauerová Věra
Nováková Ludmila

70 let
80 let
82 let
83 let

Duben
Strnková Marie

86 let

Srdečně blahopřejeme !!!

Fc Tatran Touax Supíkovice
Do roku 2012 náš fotbalový klub pokračoval v soutěžním ročníku 2011/12 se čtyřmi
mužstvy. Mládež i mužstvo mužů hrají okresní přebor Jeseníku.
V roce 2012 bychom samozřejmě chtěli zachovat všechna mládežnická mužstva, i když je
to každým rokem těžší. Problémy jsou nejen se samotnými hráči, ale i s trenéry a v neposlední řadě i s
dopravou na zápasy.

U mužstva mužů je hlavním úkolem stabilizovat dosavadní kádr, zapracovávat a dávat i nadále
příležitosti vlastním mladým odchovancům. Pak teprve můžeme pomýšlet opět na návrat do vyšší
soutěže. Před rokem jsme si dali jako jeden z hlavních cílů postup do vyšší třídy během 3 – 4 let.
Po podzimní části jsme na prvním místě a záleží jen na nás zda se nám to nepodaří již v letošním
roce.
Mimo mistrovská utkání bychom chtěli pořádat, jako každý rok v létě turnaj mužů spojený se
zábavou a uspořádat i turnaj pro některou z mládežnických kategorií pro malé děti přidat další
vybavení na dětské hřiště.
Poděkování patří všem sponzorům a příznivcům našeho klubu, kteří nám pomáhají zabezpečit činnost
našeho fotbalového klubu.
Jarní sezóna začíná 17.3.2012 utkáním mužů na našem hřišti. A hned na úvod čeká naše fotbalisty
derby se sousedními Velkými Kuněticemi. Začátek utkání je v 15.00.hod.
Nachystáno je samozřejmě tradiční občerstvení. Zveme všechny příznivce na sobotní fotbal.
Družstva mládeže začínají vždy o něco později: žáci a benjamínci začínají 7.-8. 3.2012,
dorostenci o týden později 15.4.2012 domácím zápasem s Vidnavou. Rozpisy všech mužstev jsou
vyvěšeny v naší vitríně ve středu obce, na našem blogu http://fc-tatran-supiky.blog.cz/
i na webových stránkách obce
Seznam sponzorů

OÚ SUPÍKOVICE
TOUAX
DROBNÍ SPONZOŘI

OLOMOUCKÝ KRAJ
SELSKÁ PEKÁRNA a AGROPRODUKT

MATEŘSKÁ ŠKOLA:
Je za námi už větší polovina školního roku a to je ten nejlepší čas zamyslet se nad tím, co jsme
všechno s dětmi v naší školce zažili. Jestli Vás zajímá, co se ve školce děje a chcete vidět děti při
různých činnostech, můžete navštívit internetové stránky školy a nakouknout do fotogalerie MŠ.
Během roku chystáme pro děti spoustu zábavy. Děláme tematicky zaměřené dny, jezdíme do divadla a
kina. Letos jsme využili nabídku SVČ Duha a jeli jsme s předškoláky na výukový program, kde se učili
bubnovat na africké bubny djembe.
Daří se nám spolupráce s rodiči, kteří se zúčastňují akcí, které pro ně a jejich děti pořádáme. Mezi
nové patří akce s názvem „umíte hrát pexeso?“. Také nás těší, že se rodiny zapojují do domácích
výtvarných soutěží.
Účastníme se dění v obci a snažíme se o to, aby veřejnost viděla, jak pracujeme. Vítáme nové občánky
, snažíme se v předvánočním čase potěšit našim vystoupením seniory a také máme stálou výstavku prací
dětí z MŠ na OÚ.
Každé pondělí odpoledne se v MŠ schází maminky s malými dětmi, které ještě nejsou zapsané ve
školce. Děti si zde pohrají za dohledu své maminky a u toho si zvykají na nové prostředí. Někdy se
sejde až 9 malých capartů.
Děti udělaly za 1. pololetí veliký kus práce. Medvídci /tak říkáme nejmenším dětem/ , kteří se ještě
nedávno neobešli bez maminky, jsou samostatnější a snaží se zapojovat do všech činností. A sluníčka
/to jsou starší děti/, to jsou už „mazáci“, kteří vědí, že bez práce nejsou koláče a snaží se podle toho
zařídit.
A co nás během března a dubna čeká?? Pojedeme s dětmi do SVČ Duha v Jeseníku tvořit jarní výrobky
z hlíny.
22.3. se rozloučíme v dopoledních hodinách se zimou. Tímto zveme všechny maminky, které jsou doma,
aby se k nám přidaly…………
V dubnu pojedeme do divadla v Jeseníku a také navštívíme školku v Písečné, která nás pozvala na
maňáskové představení.
Závorová Lenka

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!!!!
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V SUPÍKOVICÍCH
NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
SE BUDE KONAT
V PONDĚLÍ 16. DUBNA 2012 OD 10,00 DO 15,00HODIN.

HISTORIE:
Od Angely Drechler (kniha strana 14-24)z německého originálu přeložila Hana Filipčíková.
Cestovat před 8 stoletími oblastmi dnešního Supíkovicka, znamelo jít údolím směrem nahoru. První
stavení bylo ve Velkých Kuněticích, kde cesta vedla okolo domu a následně do lesa. Lesní cestu místní
nazývali „Hart“. Po odbočce, kdy se do obzoru dostal také supíkovický zámek, cesta opustila les a vedla
celkem strmě vzhůru. Zámek stál tedy oproti pozorovatelům ve výši, nebyl nějak velký, ale byl
postaven z pevných kamenů, jednopatrový. Okolo zdí po jedné straně tekl potok Morava nebo
Haselbach. Okolo ostatních zdí vedly příkopy a valy. Na jihu se otevírala brána, za níž byl most vedoucí
přes vodní příkop. Kousek níž se potok Haselbach měnil na rybníček, kde byl krásný výhled na zámek,
obklopený stromovím a keři. Ještě před samotným výstupem k zámku, byly po levé straně 2 až 3 malé
domečky. Bydlel zde švec a včelař. Po pravé straně se šlo okolo kovárny a malého mlýnu. Vlevo se potom
pokračovalo po úzké cestičce k zámku. Okolo zámku se rozprostíraly hospodářské budovy, jako byly
maštale, stodoly a chlévy. Po levé straně se táhly ovocné sady a zahrádky se zeleninou patřící k zámku
a po pravé straně stála strážná věž. Kromě těchto budov nebyly široko daleko k vidění žádná stavení.
V takovéto či podobné formě osada setrvala až do 10. století okolo roku 1000, když se o ni hádali
vévoda Jindřich a biskup Tomáš. Supikovici, Supeyngisdorf, Subichdorf, Subikisdorf, Saupigisdorf,
tohle všechno jsou obdoby dnešního jména Supíkovice. Slabika „Su“, která se vyskytuje ve všech
obdobách jména, narážela zřejmě na nejhojněji se vyskytující zvěř v této oblasti a sice „Schwarzwild“
tedy „černou“. Supíkovicko totiž v této době bylo centrem honů na divoká prasata. Během honů musely
na strážných věžích hořet plameny, aby ukazovali myslivcům a účastníkům honů cestu nazpět do osady.
Tato tradice sahá zřejmě hluboko do historie, neboť v 15. století se strážná věž stala součástí
kostelní věže u malého kostelíčku.
Okolo roku 1300 se k zámecké osadě přistavělo asi 7 drobných hospodářství a okolo roku 1400 jich
bylo už 15. Úsek dolní vesnice byl tedy zcela zaplněn. Hospodářství ležela po obou stranách údolí,
ovšem poněkud ve výši, jelikož se nacházela na samém okraji údolí. Úsek horní vesnice vznikal až v 16.
Století, nebyl zde vystavěn žádný zámek s valy a příkopy, ale uzavřené hospodářství k chování dobytku.
Vjezd byl opatřen širokou bránou a střechy byly špičaté a pokryté šindelem. Obytný dům byl postaven
z kamene a měl 2 poschodí, přízemí a první patro. Vstupovalo se na širší straně do pěkného klenutého
domu (dolní chodba) a po dřevěných schodech se dalo vyjít do patra, kde byl sál (vrchní chodba). Horní
i dolní chodby vedly dále do hospodářských prostor, kde se uskladňovaly zásoby obilí, řepy a také
mléko. Stejně jako v roce 1570, tak i z roku 1945 stojí hospodářství dodnes, ovšem ne v tak dobrém
stavu, jelikož žádný ze současných majitelů je nechce nechat opravit.
Urbarium z roku 1689 píše toto: „ Úřad Supíkovice vznikl ve zděném zámku, který má sice dobrou
střechu, ale celkově není v nikterak dobrém stavu a občas se sype. Uvnitř jsou celkem 3 klenuté
místnosti, ve kterých je spousta rohů a jsou zařízené podle tehdejších manýru. Najdeme zde kuchyň a
něco jako jídelničku a dále světničky. Okolo zámku je vodní příkop, nebo val, do kterého se sice voda
přivádí z místního pramene a je vedena potrubím, ale sám o sobě je tento příkop docela mělký a v zimě
nemá dalšího využití a proto je tedy většinou prázdný. (následuje důkladný popis zámku a jeho
nejbližšího okolí – přeskočeno) Zámek byl rytířským sídlem, stejně jako tomu bylo v Mikulovicích, či

Jeseníku ( atd.) Ostatní vesnice mezi Velkými Kuněticemi Červenou vodou a tak dále patřily k zámku a
to se vším všudy.
Lidé zámku odváděli poplatky za to, že mohli hospodařit na zámecké půdě, případně na půdě, která
patřila k zámku. Práva lidí se vztahovala na soudní pravomoci pánů a na pracovní výkony, které mohl pán
od svých poddaných vyžadovat. Jelikož pán občas také vyjel ze zámku pryč a nebyl tedy k dispozici, o
zájmech zámku tedy v zastoupení pána rozhodoval „scholze“, který za tuto službu mohl využívat
hospodářství, mlýn a k dispozici dostal také kousek pole. Odvody, které musel pán statku odvádět
biskupství byly ustanoveny na: desátek, odváděný v penězích (od roku 1300),a na rytířské služby,
přičemž rytíř byl vyzbrojen nejčastěji kopím, nebo oštěpem. Vrchnímu soudu předsedal nejdříve
rychtář z Vídnavy a potom rychtář z Nisy. K diskuzím a promluvám sloužil tzv. soudní den, který se
pořádal jednou do roka a po kterém musel pán statku všechny účastníky velkolepě pohostit.
Za dob prvního rozšiřování obce ve 14.století byl pán statku- tedy statkář ( vlastník) pan Nikolaus
Czabor ( Tschammer) z Schildenbergu u Keczerdofru . Tento panství předává 1340 na bratry
Albrechta a Heinriche Cruzeovi a to se všemi právy a povinnostmi a samozřejmě i půdou. Albert Cruze
si roku 1363 nechává od biskupa potvrdit své vlastnictví. Je pravděpodobné, že za dob Albrechta došlo
k právě rozšiřování obce na 15 hospodářství. Od roku 1400 – 1420 je vlastníkem panství Nikoaus
Supigisdorf. V této době se stává také rychtářem v Nise. Jeho syn je pojmenován 1428 jako Konrad
ze Supíkovic ( von Supigisdorf). Zrovna roku 1428 vede našim územím první husitský útok. Biskup
Konrád píše z těchto dob, že mu kacíři spálili a vyhladili 5 vyzděných měst, mezi nimi např. Vídnavu.
1435 předává Anna Saupigisdorf, jeptiška z kláštera Svaté Marie v Ratibořicích své dědictví –
vlastnictví v Supíkovicích na svého strýčka Hanse von der Leipe, kterého (dědictví) se ovšem zcela
vzdává až 1451.
Války a boje mezi stoupenci Jiříka z Poděbrad a biskupy přineslo mnoho smutku a zármutku do této
vesnice a okolí vůbec. Hans von der Leipe stál na straně biskupa. Jako odškodné za utrpení a následky
z dob válčení Hansovi uděluje biskup Rudolf Hansovi 1475 uzemí Bukovic, Bělé a Breitenfurtska. 1484
prodává Hans von der Leipe svůj dvůr a majetek Supíkovic (k čemuž patřily rybníky, lesy, louky) a vše
co k tomu patřilo na paní Margarete, vdovu po Václavu z Wolawy a dědice. Tato rodina na Supíkovicku
zůstává až do 1580, nazývá se Bafor von Holobus ( Wolowous, Holowus). 1573 Christoph Bavor,
urozený Holofus, své jmění a vesnici Supíkovice přepsal na své 2 syny a tito si dědictví dělí. Jeden
dostává dolní vesnici se starým zámkem a druhý dostává vrchní vesnici s novým hospodářským dvorem.
Obě dvě části byly alodii.
16. století bylo stoletím poměrného klidu a míru, tudíž mohl Christoph Bavor nechat spravit a zkrášlit
zámek. Ovšem počaly také zbrojení proti hrozícímu nebezpečí z východu, a sice nebezpečí vpádu
Turků. Při přehlídce niských rytířů, se objevil také ten ze Supíkovic i s předepsaným, hodnotným
koněm, jak to přikazovali odvody pro pána-tedy rytířské služby.
Neuplynulo ani 10 let a bratři Bovorové z Holofus svá panství, s veškerým jměním jako byly louky, lesy,
hospodářství, dvory, starý zámek atd. prodávají a to biskupu Martinu Gerstmannovi, který Supíkovicko
staví do středu svého úřednického zájmu. Tento úřad byl zprvu zastupován úředními písaři a úředníky,
později ale začal spadat pod úřad Freiwaldau (= Jeseník).
Průmysl, který zde započal již za dob Bavorů, si svůj vliv ponechal až do roku 1945. Panovníci zde
začali s opracováváním vápence, zpočátku využívali obyčejné pece a z vápence pálili vápno.
Velký kamenolom u horní vesnice ( Drechler) dodával materiál. Až do 19.století byl supíkovický mramor
pálen na vápno. Až teprve potom se našlo pár chytrých hlav ( Schroth, Herbst, Lichtblau), kteří začali
kámen opracovávat tedy brousit a jejich pokus se začal vyplácet. Poptávky byly zejména po náhrobních
kamenech, ale také jako „pouhé“ okrasy z krásného matného modrého mramoru. Po roce 1848 se
otevíraly kamenolomy jeden za druhým a to také na sedláckých polích a dokonce rozvoji tohoto
průmyslu musela ustoupit také cesta. Okolo roku 1945 bylo zde otevřeno něco přes 20 kámen
opracovávajících podniků, v dříve tak klidné a tiché vesnici.
Také místní pěkná jeskyně produkovala dostatek vody a vápence. Táhla se podél Špičáku a byla známá i
italským zlatokopům. Jeden z nich Antonius Wale ji dokonce popsal.

Planety Venuše a Jupiter na březnové obloze
Na konci února a v průběhu března roku 2012 ozdobí večerní oblohu dvojice jasných planet
Venuše a Jupiter. K nim se na několik dní (vždy krátce po novu) připojí rovněž Měsíc a v polovině
března také obtížně pozorovatelná planeta Merkur. V následujících několika týdnech nás tedy
čeká řada vizuálně zajímavých astronomických úkazů, konjunkcí a vzájemných přiblížení těles
Sluneční soustavy, které lze pozorovat pouhým okem či malými dalekohledy.
Večerní obloha bude v únoru a březnu 2012 ozdobena dvojicí velmi jasných objektů. Nad západním
obzorem záři nejjasnější planeta Venuše a o kousek výše naleznete jen o málo slabší Jupiter. Planety
Venuše a Jupiter se na obloze budou počátkem března k sobě nadále přibližovat. Ve dnech 3. až 7.
března nastanou vhodné podmínky také ke sledování planety Merkur, která je 5. března v největší
východní elongaci a je tedy pozorovatelná ve večerních hodinách. Doplní tak nad západním obzorem
dvojici již zmíněných jasnějších planet

Nejzajímavější setkání se na obloze odehraje 14. března 2012, kdy v 7 h ráno dojde ke konjunkci
Venuše a Jupitera. Přiblížení těchto těles na vzdálenost asi 3° bude pozorovatelné ve stejný den ve
večerních hodinách. Planety však budou nedaleko od sebe od 12. do 16. března.
Dne 20. března v 6 h nastává jarní rovnodennost. Toto období je vhodné pro pozorování velmi mladého
Měsíce. Nov nastává 22. března v 16h, následující den 23. března tedy budeme mít příležitost k
pozorování Měsíce, který bude jen cca 24 h po novu. Slunce v tento den zapadá v 18 h a 9 minut, v té
době se Měsíc bude nacházet 12° nad obzorem (téměř kolmo nad Sluncem měřeno vhledem k ideálnímu
obzoru).
Na konci měsíce (25. – 27. března) doplní dvojici planet Jupiter a Venuše opět mladý Měsíc. Vzhledem
k tomu, že při vzájemné konjunkci planet 14. března se pozice těles vzhledem ke Slunci i obzoru
vymění (Jupiter bude od 14. března na obloze úhlově blíže ke Slunci než Venuše), nastane nejprve o
půlnoci z 25. na 26. března konjunkce Měsíce s Jupiterem (Jupiter 2,3° jižně od Měsíce) a ve stejný
den ve 22 h pak konjunkce s Venuší (Venuše 2,4° severně od Měsíce).
Protože se úkazy odehrávají na relativně rozlehlé oblasti oblohy, je nejvhodnější je sledovat pouhým
okem, případně malým dalekohledem či triedrem s širokým zorným polem. Vzhledem k jasnosti všech
objektů jsou tato seskupení také vhodnými úkazy pro fotografické experimenty zachycující večerní
krajinu s hvězdami a jasnými planetami.
autor: Jiří Srba

VODNÍ HRÁTKY s BATOLÁTKY a PŘEDŠKOLÁČKY v Jeseníku lázních.
Kurzy plavání v lázních probíhají již od roku 2005. Nyní na jaře plaveme od března do června.
Skupinky bývají rozděleny podle věku a jsou určeny dětem od 1 roku do 7 let s rodiči. Pro malošky děti od 1 do 2 let je možnost výběru přihlásit se do dopolední nebo odpolední skupinky.
Při lekcích si hrajeme, zpíváme, učíme se nové básničky. Starší batolátka a předškoláčky
motivujeme pomocí pohádek a příběhů o zvířátkách. Dětem jsou během plavání zdarma zapůjčeny
různé plavací pomůcky. Ke konci každé lekce si chodíme zalebedit do vířivky. Na závěr kurzíku je

možno nechat se vyfotit pod vodou a získat tak podvodní fotky svého malého plaváčka. Plavání
významně přispívá k prohlubování vztahů mezi dítětem a rodičem. Přináší všem zúčastněným radost.
Podporuje přirozený psychomotorický vývoj dítěte, otužuje ho a přispívá tak k upevnění jeho zdraví.
Proto na plavání s dětmi poskytuje příspěvek většina zdravotních pojišťoven. Také se dá zažádat u
některých zaměstnavatelů o proplacení z FKSP. Bez příspěvků jsou poskytovány různé slevy. Základní
cena kurzu je 990Kč za dítě, umožňujeme sourozenecké slevy, oba rodiče plavou zdarma. Získat bližší
informace a prohlédnout si fotogalerii je možno na webových stránkách www.vodnihratky.webnode.cz.
Kontakt: organizátorka a instruktorka plavání Mgr. Soňa Bendová tel. 608816248.
sona.bendova@seznam.cz;

Ceník technických kontrol a prohlídek

Služby – BPK s.r.o., Slunná 98, Jeseník

Platný od 1.3.2012

telefon 584 401 332

Technické prohlídky
jednostopá vozidla, tříkolová vozidla s celkovou hmotností do 1000 kg
do 50 ccm

330,- Kč

nad 50 ccm

330,- Kč

osobní vozidla a tříkolová vozidla s hmotností nad 1000 kg

580,- Kč

osobní vozidla a tříkolová vozidla s hmotností nad 1000 kg
poháněná na LPG CNG

600,- Kč

přípojná vozidla O1, O2

350,- Kč

vozidla kategorie N1

600,- Kč

opakovaná technická prohlídka do 30 kalendářních dnů

130,- Kč

evidenční kontrola

200,- Kč

evidenční kontrola před schválením technické způsobilosti

200,- Kč

evidenční kontrola jednostopá vozidla, přívěsy

200,- Kč

technická kontrola před registrací vozidla

580,- Kč

Technické prohlídky před schválením tech. způsobilosti a tech. kontroly
jednostopá vozidla včetně přípojných - do 50 ccm

900,- Kč

jednostopá vozidla včetně přípojných - nad 50 ccm

1420,- Kč

osobní a tříkolová vozidla

1800,- Kč

vozidla kategorie N1

2700,- Kč

přípojná vozidla

1420,- Kč

přestavba, stavba

1420,- Kč

Technické prohlídky na žádost zákazníka
celková předběžná prohlídka vozidla 250,- Kč
kontrola a seřízení světel

50,- Kč

kontrola účinosti brzd

50,- Kč

Měření emisí

Otvírací doba:

Emise benzínové 340,- Kč

Pondělí a středa

7:00 – 17:00

Emise naftové

670,- Kč

úterý a čtvrtek

7:00 – 15:30

Emise LPG

500,- Kč

Pátek

7:00 - 13:30

Sobota

8:00 – 12:00

