SUPÍKOVICKÝ OBČASNÍK 20
Registrováno ministerstvem kultury, index MK ČR E 20449

Letošní podzimní počasí nám v Supíkovicích jistě udělalo radost, zvláště když se v médiích hromadily
zprávy o inverzním počasí, mlhou a smogem zatažené obloze a hromadících se zdravotních problémech
spojených s kvalitou ovzduší. My jsme si zde užívali jeden z nejkrásnějších podzimů, které si pamatuji.
Snad jen zahrádkáři a zemědělci mohou mít poněkud výhrady k současnému počasí, vždyť srážkový úhrn
za poslední tři měsíce je jen 25mm dešťové vody na m2. Snad se dočkáme rozumné sněhové nadílky během
vánočních svátků. Přece jen, svátky by měly být bílé, vždyť jsou to vánoce. „Suché svátky“ jsou přeci
velikonoce.
Pro obec a údržbu místních komunikací je to ale výhodné, díky počasí se zaměstnanci obce mohou věnovat
činnostem, které se pro pracovní vytížení při udržovacích pracích odkládaly z roku na rok. Došlo tak na
opravy omítek v obecních garážích, vymalování chodeb na I.stupni základní školy, nebo likvidace křovin
v příkopech u polních cest.
Rok 2012 bude v oblasti údržby obce zcela nový, neboť lednem 2012 vstupuje v účinnost nový zákon,
upravující výplaty dávek, povinnosti pracovat. Blíže v další části Občasníku. Věříme, že spolupráce s lidmi
zapojenými do procesu údržby zeleně bude i v roce 2012 fungovat k oboustranné spokojenosti a výsledky
této spolupráce budou viditelné a zpříjemní život všem v Supíkovicích.

Dovolte mi závěrem všem popřát šťastné a veselé vánoční svátky a do nového roku
hodně lásky a porozumění a to nejpodstatnější, zdraví.
Bican Roman

ZASTUPITELSTVO OBCE:
Z důvodu realizace svozu velkoobjemového odpadu a snahy o včasnou informovanost byl občasník č.19
distribuován do schránek těsně před zasedáním obecního zastupitelstva konaného dne 10.11.2011. Stalo
se tradicí, že na stránkách občasníku se objevují usnesení z jednotlivých zasedání zastupitelů a tím
přispíváme k informovanosti místních o dění a záměrech obce. Z toho důvodu se v tomto čísle vyskytnou
usnesení dvě. Tolik na vysvětlenou.

USNESENÍ č.5/2O11

z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 10.11.2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zápis s dílčího přezkoumání hospodaření obce Supíkovice za rok 2011
2. Materiál MŠMT pod názvem „Koncepční záměr reformy systému financováni regionálního školství“
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Pronájem budovy kabin na pozemku parc.č. st. 330 - výše nájemného 100,- Kč/rok , na dobu 10 let od
vystavení nájemní smlouvy
2. Finanční podpora terénního programu Babylon- organizace Darmoděj s.r.o.
3. Finanční podporu krytému bazénu Česká Ves ve výši 30,- Kč/osoba /rok
4. Změnu výše nájemného za pronájem pozemku ve vlastnictví obce firmě Agroprodukt Supíkovice
původní částka 500,- Kč/ha, nová 800,- Kč/ha a pověření starosty k podpisu dodatku č.I k nájemní
smlouvě č.198/2008

5. Pořizovatele nového územního plánu MěU Jeseník .Hozu Vlastimila starostu obce jako osobu
zodpovědnou za realizaci pořízení nového územního plánu a zpracovatele Arpro Ing.Arch, Šolar Jiří,
Tovární 234, 79001 Jeseník na základě výběru dle oslovených a předložených nabídek.
6. Rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2011
7. Výjimku Z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2011/2012, počet žáků v tomto školním roce je 142
8. Uzavření smlouvy o společné činnosti k zajištění výuky v ZŠ a MŠ Supíkovice na období září-prosinec
2011 na úvazek 0,4 učitele
9. Udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků v mateřské škole Supíkovice
10. Uvolněni financi s SFRB na rekonstrukci bytu v domě č.p. 178 ve výši 300 000,- Kč
11. Inventarizaci majetku k 31.12.2011
12. Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Návrh na úpravu ceny vodného od 1.1.2012
2. Podporu akce Českého červeného kříže -„ První pomoc není žádná věda“
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce k doplnění organizačního řádu o přílohu č.3 - rozdělení kompetencí funkcí starosta,
místostarosta
V Supíkovicích dne 10.11.2011

USNESENÍ č. 6/2011
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 15.12.2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1.
2.
3.
4.
5.

Připravovanou reformu systému financování regionálního školství a připojení obce k Velhartické
výzvě
Dopis Obce Velké Kunětice ve věci sjednání nápravy v majetkoprávním vztahu vodojemů na
katastrálním území Obce Supíkovice
Informaci o kontrole stavebních úprav v objektu kabin místního fotbalového klubu
Zprávu k věci sporu o zrušení zástavního práva od JUDr. Sedláčka
Informaci k činnosti starosty a místostarosty

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Záměr prodeje části pozemků uvedených ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.09/5726/2011 –
Obec Supíkovice budoucí prodávající- Povodí Odry budoucí kupující
Smlouvu o dílo č. U-12-2011 o dodávce projektových prací – Uzemní plán obce Supíkovice
Jednotnou cenu vodného 14,- Kč/m3 s platností od 1.1.2012
Rozpočtové změny 3/2011
Revokaci bodu 2 v usnesení č.4/2011 ze dne 15.9.2011 –zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce změnit personální obsazení na obecním úřadě k datu 1.1.2012 na postu účetní a postu
referent takto : úvazek účetní 1 úvazek referent 0,5
Zrušení funkce referent od 1.4.2012
Organizační řád obce
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011
Povolení k převedení prostředků z investičního fondu do fondu rezervního výše 60.121,70 Kč na
základě žádosti ZŠ a MŠ Supíkovice
Usnesení

Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.

Starostu obce k dohledání podkladů souvisejících s privatizačním projektem a následným
převodem majetku ze společnosti Vak na Obec Supíkovice
V Supíkovicích dne 15.12.2011

VÍTE ŽE:
Péčí o jesenickou krajinu k novému zaměstnání: projekt nabízející pro zájemce nejen z obce Supíkovice
ale z celého okresu Jeseník, rekvalifikaci v následujících oblastech: výsadba a údržba alejí, mezí,
remízků (se zvláštním zaměřením na ovocné stromy), výsadba a údržba zeleně v obcích
zakládání a údržba komunitních zahrad ( o výnosy se budou dělit ti, kdo na nich pracují)
Nabízíme: Zaškolení ve výše uvedených a navazujících oblastech ( sadařství, zelinářství, včelařství a
jiné). Pro několik nejlepších nabízíme od jara 2012 zaměstnání na plný pracovní úvazek. V následujícím
období budeme usilovat o vytvoření dalších pracovních příležitostí ve vyjmenovaných oblastech.
Požadujeme: pravidelnou účast na kurzech (budou hrazeny náklady na dopravu), zájem o práci,
spolehlivost.
Pokud bydlíte v okrese Jeseník a splňujete následující podmínky přihlaste se.
- je mi míň jak 25 let (mohou se hlásit i mladiství do 18 let a jste bez kvalifikace nebo s nízkou
úrovní kvalifikace ( základní vzdělání)
- je vám nejméně 50 let (ukončené vzdělání nerozhoduje)
- hlásíte se k národnostní menšině( např. romská, rumunská, slovenská a podobně)
Máte-li zájem, nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte:
Jaroslava Jirešová 584 440 150, 732 282 370 Javorník
Juraj Grňo 608 725 380 Supíkovice
Projekt realizuje Hnutí Brontosaurus Jeseníky ve spolupráci s o. s. Silezika a Občanským sdružením
Ester, za podpory Evropského sociálního fondu

VÍTE ŽE:
Supíkovický občasník se dne 20.10.2011 stal oficiální tiskovinou registrovanou na Ministerstvu kultury.
Procedura směřující k registraci místních periodik je pro vydavatele povinná. Další povinnost vyplývající
z registrace je zasílání Supíkovického občasníku do všech krajských knihoven v ČR.
Pozitivum, které z registrace vzniklo je možnost prezentovat projekty a dotace podle kriterii
poskytovatelů finančních prostředků. Co to znamená? V každé dotaci je podmínka publicity projektu, na
internetu, na plakátech či v tisku. Zároveň je v každé dotaci vyčleněná částka na tuto část projektu.
Tato informace je především pro organizace, sdružení a osoby které jsou a budou žadateli o dotace, že
existuje možnost publicity i v Supíkovickém občasníku.

VÍTE ŽE:
Sociální reforma od 1.1.2012 spojená s novelou zákona o zaměstnanosti upravuje fungování a systém
sociálních podpor, dávek a výplat. Snahou MPSV je co možná nejvíce eliminovat práci na černo a
zneužívání sociálních dávek. V tomto směru se zpřísňují sankce.

Postih práce na černo
Zpřísňuje se postih za výkon nelegální práce, maximální částka pokuty se zvyšuje z 10 000 Kč na
100 000 Kč.Pořádkovou pokutu až do výše 10 000 Kč je možné uložit člověku, jenž se zdržuje na
pracovišti kontrolované osoby a vykonává pro ni práci, za to, že odmítne osvědčit svou totožnost a
prokázat legálnost pracovněprávního vztahu. Opatření má působit preventivně v oblasti nelegální práce.
Definice nelegální práce je nově upravena tak, aby bylo její prokazování snazší a jednoznačné. Zabrání
se tím úniku finančních prostředků v oblasti pojistného a daní.Jako opatření k potírání nelegální práce se
zvyšuje maximální částka pokuty za umožnění výkonu nelegální práce z 5 milionů Kč na 10 milionů Kč.
Minimální výše pokuty činí 250 000 Kč.

Kontrolní činnost státu
Boj s nelegálním zaměstnáváním, které způsobuje podle odhadu resortu MPSV ztrátu desítek miliard
korun ročně, se od ledna 2012 výrazně posiluje a zefektivňuje. Kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti
se nově slučuje pod Státní úřad inspekce práce. Navyšuje se počet kontrolorů, MPSV zajistí provoz 180
tzv. mobilních kanceláří, tedy automobilů vybavených technikou potřebnou k výkonu efektivní a rychlé
kontroly. Téměř čtyřnásobně v roce 2012 vzroste i počet kontrol.

Czech POINT - DONEZ
MPSV spolu s Úřadem práce ČR realizuje projekt Docházka nezaměstnaných – DONEZ, jehož cílem je
ztížit podmínky nelegálního zaměstnávání firmám i nezaměstnaným evidovaným na Úřadu práce.
Vytipovaní uchazeči o zaměstnání docházejí v určený čas v běžné pracovní době na kontaktní místo
Czech POINT, kde obdrží nabídku volných pracovních pozic.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti od 1. 1. 2012
Od ledna 2012 se mění podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Změna spočívá v úpravě
délky rozhodného období, ve kterém je nutné získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění, ze
tří let na dva roky.
Nárok na podporu tedy má:



občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění
potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím tzv. náhradních dob, což je třeba
doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba
výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby

Od 1. 1. 2012 se mění i podmínky pro vstup do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR.


Pokud úřad práce zprostředkuje člověku vhodné zaměstnání, ale on jej ukončí bez vážného
důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude moci být evidován na úřadu práce až po
uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání.



Stejně tak bude moci být evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku
tohoto zaměstnání zaměstnanec, jemuž úřad práce zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale
zaměstnavatel s ním ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností.

Veřejná služba: Pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než
2 měsíce, se od 1. 1. 2012 zavádí nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže uchazeč
bez vážného důvodu odmítne nabídku, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Při organizování
veřejné služby se posiluje spolupráce mezi krajskými pobočkami ÚP ČR a obcemi. Veřejná služba
neznamená jen úklid veřejných prostranství a komunikací, ale třeba i práci v nemocnicích a jiných
veřejných budovách, ve školství, v oblasti životního prostředí a ochrany zvířat, v sociální, charitativní,
sportovní oblasti apod.

Výše podpory:

Od 1.1.2012 se nemění ani výše podpory v nezaměstnanosti, ani délka podpůrčí doby

pro její vyplácení. Pro úplnost zde uvádíme: Výše podpory v nezaměstnanosti činí při výpočtu
z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního
vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc:




první dva měsíce – 65 %
další dva měsíce – 50 %
po zbývající podpůrčí dobu – 45 %

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti:




do 50 let věku uchazeče o zaměstnání - 5 měsíců
od 50 do 55 let - 8 měsíců
více než 55 let - 11 měsíců

Uchazeč, jenž ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem:


podpora se snižuje na 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu po celou podpůrčí dobu

zdroj stránky MPSV více na stránkách http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/5#1.1

TŘÍDĚDÝ ODPAD:
12.11.2011 proběhl v obci svoz velkoobjemového odpadu firmou Marius Pedersen. Organizace a samotný
svoz proběhl bez problémů a firma byla schopna dodržovat avízované časy svozu i v dalších obcích. Za
přístup a disciplínu si obyvatelé Supíkovice, kteří se rozhodli svůj odpad takto zlikvidovat od pracovníků
firmy vysloužili uznání.
Dovolte mi, abych i já Vám všem poděkoval a vyslovil přání, že následující svozy budou probíhat stejně a
tento systém se stane normou.
Z vyúčtování za rok 2011, kdy proběhly dva svozy tohoto typu odpadu, je patrný částečný úbytek
odpadu. Je na zvážení, jaké důvody jsou za snižováním objemu odpadu.Že by naše příbytky a kůlny za šest
let trvání akcí byly již dostatečně vyčištěné? Nebo je zamezení hromadění odpadu před datem svozu
důvod, proč se někteří lidé svozu nezúčastní. Náklady na jarní a podzimní svoz v roce 2011 dosáhli pro
obec částky cca 68 000,-Kč.

HASIČI:
10.12.2011 proběhla v obci Mikulášská nadílka. Organizátoři akce SDH Supíkovice a kolektiv nadšenců
z Velkých Kunětic připravili pro přítomné nevšední zážitek. Počasí pro tuto akci ideální, teplota kolem
nuly dávala důvod k ochutnávce svařáčku nebo čajíčku s něčím ostřejším. Chvíle napětí a očekávání

v úvodu vystoupení navodila správnou atmosféru, kdy se diváci nemohou dočkat začátku a napětí v dětech
je s každou minutou větší a větší. Ozvaly se i hlasy, že je dlouhá prodleva ve vystoupení, ale vystoupení
plné akce a rychlého dějového spádu jsou výsadou televize a jiných profesionálních médií. V parku měli
návštěvníci čas pozdravit ostatní přítomné, popřát si zdraví, štěstí, dlouhá léta a ještě stihli začátek
představení.
Za několik málo let si tato akce získala značný věhlas a letos Mikuláš se svojí družinou a tlupa čertů
vyjela poprvé i do Písečné. Pořadatelé si každým rokem do programu vkládají nové a nové prvky, díky
kterým se úroveň akce zvyšuje. Pro diváky je to přínos, pro organizátory je každoroční inovace programu
starost navíc a nutnost delší přípravy.
Věřím, že hasiči mají ještě mnoho nápadů jak překvapit a ozvláštnit. Mě nezbývá, než jim popřát hodně
elánu, nápadů a správnou partu, která obětuje něco ze svého volného času pro pobavení ostatních lidí v
obci

ŽÁDOSTI NA BYTY:
Zastupitelé obce na svém zasedání dne 15.9.2011 schválili záměr zrekonstruovat a poté nabídnout
k pronájmu dva obecní byty v domě č.p.178 ( první patro nad dílnami a garážemi OÚ). Jeden byt bude
dispozičně 1+1, druhý 2+1. Oba byty mají nadstandardně velké kuchyně a vlastní plynové kotle i WC.
V minulosti se vytvořil seznam zájemců o byty, tento je však již dosti letitý a bude nutné jmenný seznam
aktualizovat. Vyzýváme zájemce o pronájem obecního bytu, aby kontaktovali pracovníky OÚ a svým zájem
pomohli aktualizovat seznam žadatelů. Konečného nájemníka vybere na základě seznamu zastupitelstvo
obce. Zásadní podmínka, kterou budou zastupitelé požadovat při posuzování o přidělení obecního bytu, je
bezdlužnost žadatele vůči obci.

Na konci léta jsme Vás v občasníku č.17 informovali o chystané rekonstrukci mostu 455-002 u firmy
Kámen Becke.Je pravda, že první termín dokončení se stal nereálným již při demontáži původního mostu.
Nakonec se vše podařilo a 19.12.2011 proběhla kolaudace stavby. Stavba financovaná olomouckým krajem,
jakož to majitelem komunikace a mostu, odstranila nedostatky v technickém stavu mostního tělesa.
Nakolik je zvolená technologie a pracovní postupy správné mi nepřísluší komentovat. Mohu pouze doufat,
že stavebníci provedli kvalitní práci a nenastane situace, kdy se starý most držící sto let a více nahradí
novým lepším, který vydrží jistě více než ten původní a nebo ne?!

TERENNÍ PROGRAM BABYLON:
TP Babylon je součástí organizace Darmoděj, jejímž posláním je Pomáhat potřebným. Terénní
program poskytuje sociální služby: kontaktní práci, sociální a protidluhové poradenství, doprovody na
úřady či k lékaři, pomoc při vyřízení sociálních dávek, zprostředkování následné péče, výměnný program
aj. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a je zajištěn individuální přístup ke každému klientovi.
Naše služby jsou zaměřeny na osoby, které jsou bez přístřeší, nebo kterým hrozí ztráta bydlení, na
osoby závislé na návykových látkách a na zadlužené občany.
Naše práce probíhá v terénu, díky podpoře z programu Švýcarsko-české spolupráce, jsme mohli
zakoupit dodávkový automobil Fiat Ducato, červené barvy, který je vybaven jako tzv. sociální ambulance.
Od 15. 8. 2011 jsme začali vyjíždět do terénu mimo město Jeseník 3x týdně. Výjezdy probíhají v úterý,
ve čtvrtek a v pátek. Ve vaší obci jsme v pátek v době od 9.30-10.30. Je možné se s námi spojit i
telefonicky a domluvit si schůzku.
Začali jsme poskytovat protidluhové poradenství. První klientka nás oslovila v Jeseníku. Další
klienti nás kontaktovali v Mikulovicích, v Písečné, ve Zlatých Horách a v Javorníku, v Bernarticích.
Pomáháme při orientaci v závazcích, při kontaktu s věřiteli, podáváme informace o oddlužení a při splnění
podmínek pro oddlužení pomáháme s přípravou materiálů.
Od října jsme začaly také realizovat na základních a středních školách přednášky primární
prevence. Školy si mohou vybrat z nabízených témat jako je např. protidrogová prevence, sexuální
výchova – pohlavně přenosné choroby a antikoncepce, šikana aj.

Klientům, kteří se ocitli bez prostředků, pomáháme při vyřízení dávek hmotné nouze, při
zajištění bydlení, při kontaktu s úřady. Spolupracujeme s azylovým domem Boetheia v Jeseníku,
s poradnou pro rodinu v Jeseníku, se Sdružením Romů na Moravě a s Občanskými poradnami v Šumperku
a v Olomouci.
Pracujeme také s klienty závislými na drogách a alkoholu. U těchto klientů se jedná o
dlouhodobější práci, pracujeme na principu Harm reduction, což znamená minimalizace rizik. Jedná se o
ochranu společnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud s těmito klienty pracujeme, snižuje se jejich
agrese vůči společnosti a zároveň jim nabízíme možnosti léčby, což je naším hlavním cílem.
Kontaktovat nás můžete na číslech 774 439 041, nebo 774 742 451, a další informace o nás
najdete na www. darmodej.cz nebo emailová adresa: teren.teren@darmodej.cz

SRPDŠ:
Sdružení si dovoluje pozvat všechny sportu chtivé muže a ženy od 15 let věku na turnaj ve stolním tenise.
Již V.ročník Supíkovického Míčku s uskuteční v tělocvičně ZŠ v sobotu 14.1.2012 od 10.00hodin.
Soutěžit se bude ve třech kategoriích – muži, ženy a skupina elite. Startovné je stanoveno na 50,-Kč
v ceně startovného je pro každého sportovce připraveno občerstvení (gulášek a nápoj). Vítězové se
mohou těšit na hodnotné ceny. Průběh sportovního dopoledne let minulých dává tušit, že půjde o skvělou
zábavu. Prohloupí ten kdo se nezúčastní.

NARODILI SE
Baroň David

OSLAVENCI

Vobořilová Eva 70 let
Pospíšilová Libuše 83 let
Šajbenová Anna 70 let
Mareček František 86 let

Srdečně blahopřejeme !!!

OPUSTILI NÁS:

Feilhauer Josef
Vašutová Drahomíra

Fc Tatran Touax Supíkovice
Fotbalový klub v Supíkovicích reprezentují v OP Jeseníku 4 mužstva : benjminci, žáci, dorostenci a
mužstvo mužů. Zajištění chodu všech mužstev stojí velké úsilí výboru FC, trenérů a samozřejmě i rodičů,
hlavně té nejmladší kategorie.
V soutěžním ročníku 2011/2012 (po jeho polovině) se daří především mužstvu mužů, kteří přezimují
na 1. místě tabulky a naskýtá se možnost postupu do krajské soutěže !
Umístění našich mužstev následující:
Benjamínci - 10.místo Žáci - 10.místo Dorost – 2.místo Muži - 1.místo
Chtěl bych poděkovat všem příznivcům kopané v Supíkovicích a také je pozvat na Silvestrovskou zábavu
na rozloučení se starým rokem,kterou pořádá fotbalový klub ve Velkém
sále ND v Supíkovicích 31.12.2011.
Miloš Frkáň prezident klubu

TABULKA – PODZIM 2011 - MUŽI
Rk Tým

Záp

1. SUPÍKOVICE

16

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zlaté Hory B
Jeseník B
Bělá
Černá Voda
St.Červená Voda
Javorník B
Mikulovice B
Vápenná
Písečná B
Řetězárna B
Bernartice
Lipová-lázně
Velká Kraš
Velké Kunětice
Skorošice

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

+

0

-

13 2

1

51:17

2
3
3
5
5
6
8
7
8
9
9
9
11
10
14

76 :
81 :
58 :
53 :
43 :
44 :
39 :
44 :
44 :
39 :
43 :
33 :
26 :
33 :
25 :

13
11
11
10
7
7
8
6
5
5
5
4
3
2
0

1
2
2
1
4
3
0
3
3
2
2
3
2
4
2

Skóre

32
30
14
29
41
34
52
55
63
47
71
39
78
51
79

Body

Prav

41 (17)
40
35
35
31
25
24
24
21
18
17
17
15
11
10
2

( 16)
( 11)
( 11)
( 7)
( 1)
( 0)
( 0)
( -3)
( -6)
( -7)
( -7)
( -9)
(-13)
(-14)
(-22)

