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Váţení spoluobčané,
Začal březen, podle kalendáře můţeme říci, ţe začíná jaro. Průběh letošní zimy dával naději na ekonomicky
příjemnou topnou sezonu, která však částečně vzala za své na přelomu února a března. Mrazu, jsme si uţili
a nyní by to chtělo sníh, který doplní zásoby podzemní vody pro letní měsíce. Zmínka o vodě není míněna
jako poplach z nedostatku vody v Supíkovicích, kaţdopádně je nutné, po zkušenostech s průběhem léta
z minulých let, vnímat zásoby vody a její dostatek jako bonus, který ne ve všech obcích mají. Přes relativní
dostatek této ţivotně důleţité komodity se zastupitelé dlouhodobě zabývají modernizací soustavy
obecního vodovodu. Po zpracování projektové dokumentace na opravu řadu a vodojemu, obec přistoupila
k podání ţádosti na SFŢP. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších projektů obce Supíkovice, který bude
zajišťovat dlouhodobý bezvadný provoz infrastruktury slouţící k zásobování domácností pitnou vodou.
Téma, které nyní asi nejvíce hýbe děním v obci, je chystané ukončení výroby ve firmě TOUAX. Informace
o záměru nového majitele byla pracovníkům oznámena v závěru roku. Tento fakt hodně zasáhl do chodu
celé obce. Pominu-li výpadek příjmů do rodin je zde i dopad na poskytované sluţby v obci. Především
obchody a restaurace ukončení výroby pocítí. V dlouhodobějším horizontu pak lze očekávat úbytek
obyvatel, kteří najdou pracovní uplatnění mimo obec s moţností bydlení, kam odejdou i se svými rodinami.
Na to navazuje další hrozba a tím je odliv dětí ze základní školy. Jak vidíte rozhodnutí, které padlo někde
mimo region, má za následek zrušení cca 250 pracovních míst ve firmě, která se řadila mezi významné
zaměstnavatele a současně na celou obec a okolí. Za obec jsem byl účasten několika jednání, kde se
diskutovali moţnosti dalšího provozu firmy. Všichni zaměstnanci v naději vzhlíţeli k představitelům firmy
Warex a jejich případnému návratu do areálu. Firma opravdu jedná, ale dohoda a případné plynulé převzetí
běţící firmy je spíše ve fázi teoretické pravděpodobnosti. Vyjednávání je hodně sloţité bez záruky na
výsledek, který by zaměstnancům TOUAXU dal naději na další provoz firmy. Kaţdopádně majitel jedná
s několika dalšími zájemci o areál výrobního závodu.
V příštím týdnu by mělo proběhnout další jednání mezi obcí a kompetentními osobami.
Poslední zmínka na úvod dnešního občasníku se týká informace o podzimních komunálních volbách. V závěru
roku vyprší mandát současnému zastupitelstvu obce, jehoţ sloţení určili obyvatelé Supíkovic hlasováním
v roce 2014. Vám občanům Supíkovic bude na podzim umoţněno vyuţít právo volby a vyjádření se
k předkládaným kandidátním listinám. Projev Vaší vůle určí sloţení a směřování obce na další období. V tuto
chvíli Vás chci vyzvat k maximální rozvaze a zodpovědnosti při úkonu, kterým se kaţdý jeden z Vás podílí
na rozvoji obce.
Mnohé se v tomto období povedlo, mnohé je připraveno k realizaci. Záleţí na Vás voličích, jak zhodnotíte
fungování obce a jak přistoupíte k nejdůleţitějšímu právu občana České republiky tedy k volebnímu právu.
Po zkušenostech a výsledcích jiných voleb je důleţité zmínit, ţe kaţdý hlas oprávněného voliče rozhoduje o
výsledku a směru. Pryč by měla být doba kdy se volí podle slibů kandidáta. Zběsilé tempo při poskytování

finančních podpor, nárůst administrativní zátěţe pro úřad a neustále nové povinnosti ukládané
samosprávám vyţadují maximální pracovní nasazení a jasnou vizi kam obec směřovat. Poslední čtyři roky
ukázali, ţe obec míří správným směrem. Směrem, který má proměnit místo kde pouze trávíme čas mezi
jednotlivými pracovními směnami na domov.
Závěrem mi dovolte popřát Vám pevné zdraví a v jarních měsících hodně sil při zvelebování našeho
společného prostoru obce Supíkovice.
Roman Bican

Volby prezidenta České republiky:
V lednu 2018 občané podruhé volili přímou volbou prezidenta ČR. V Supíkovicích bylo
evidováno 547 (544 pro druhé kolo) oprávněných voličů. Z tohoto počtu vyuţilo práva volit
hlavu státu v prvním kole 323 voličů, kteří odevzdali 322 platných hlasů. Ve druhém kole
přišlo k urně 339 voličů, kteří odevzdali 338 platných hlasů.
Volební účast v Supíkovicích v prvním kole 59, 05% ve druhém kole 62,32%. Účast byla mírně pod
celorepublikovým průměrem. Tento byl v prvním kole 61,92 % a ve druhém 66,60 %.

Pořadí

Jméno kandidáta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Fischer Pavel Mgr.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

počet hlasů
I. kolo
II. kolo
14
--13
--11
--3
--5
--38
--180
256 75,73 %
23
--35
82
24, 26%

ZASTUPITELSTVO OBCE:
V roce 2018 proběhlo dne 22.2. první jednání zastupitelstva obce Supíkovice. V podvečer se sešli
zastupitelé a občané nad 19 bodovým programem, který řešil záměry pronájmu bytů, prodeje a pronájmu
pozemků. Jako další body jednání, které jsou pro obec Supíkovice významné, můţeme zmínit především
výběr zhotovitele protipovodňového opatření pod domem 193. Jde o modernizaci a zkapacitnění propustku
za obchodem Hečková, který by měl zachytávat a odvádět přívalové vody stékající z polí kolem kříţku do
vesnice. V minulosti tyto vody napáchaly nemalé škody na zahradách a domech v lokalitě mezi obecním
úřadem a zmíněným obchodem. Podle uzavřené smlouvy bude dílo provedeno a předáno nejpozději do
31.5.2018. Další rozhodnutí zastupitelů bylo schválení firmy, která provede výstavbu často zmiňovaného
chybějícího chodníku v zatáčce u lomu ve spodní části obce. Zde se počítá se zahájením prací v měsíci
dubnu. Supíkovice jako jedna z mála obcí poskytuje benefit pro své občany při významných událostech.
Jedná se o události radostné i smutné, které vstupují víceméně do většiny rodin.
Zastupitelé schválili aktualizaci pravidla pro výplatu obecního porodného a obecního pohřebného. V nových
dokumentech, které jsou jiţ k dispozici na webu obce, došlo ke zpřesnění skupiny osob mající nárok na
zmíněné dávky a dále došlo k povinným úpravám zpřesňující nakládání s osobními údaji.
Nejpodstatnější změnou však je změna výše příspěvku. Od 22.2.2018 se zvedla částka u porodného na
10 000,- Kč pro dítě jehoţ oba rodiče mají trvalý pobyt v okamţiku narození v Supíkovicích a současně

budou mít trvalý pobyt při slavnostním vítání občánků. Samozřejmě nárok na příspěvek zaniká rodičům,
kteří mají vůči obci neuhrazené pohledávky po době splatnosti.
U výplaty podpory na vypravení pohřbu pozůstalým jde podle rozhodnutí zastupitelů o navýšení ze 3 000,Kč na částku 8 000,- Kč.
Obec dlouhodobě podporuje i činnost různých spolků a organizací působících na území obce nebo
propagující obec Supíkovice při své činnosti. V roce 2018 tedy došlo k podpoře deseti subjektů, které si
řádně a v termínu podali ţádost o podporu a činnost v roce 2018.
Poslední zmínka o programu jednání se týká pobočky české pošty v Supíkovicích. Od 1.3.2018 obec
rozhodnutím zastupitelstva v roce 2017 přebírá provozování místní pobočky pošty a zřizuje takzvané místo
Pošta partner. V souvislosti s tím došlo k delšímu uzavření pošty v měsíci únoru. Uzavření bylo vyvoláno
nutnými úpravami prostorů pro zajišťování poštovních sluţeb. Při projednávání některých detailů provozu
jsme vyšli vstříc poţadavkům občanů na úpravu otvírací doby Supíkovické pobočky. Od 1.3. je tedy otvírací
doba mírně pozměněna. Změna se snaţí vyjít vstříc maximálně zákazníkům pobočky, a proto se prodlouţila
dopolední otvírací doba a v úterý se odpolední časový úsek, pro výdej a příjem poštovních zásilek posunul
od 14:30 do 17:30.
Provoz poštovní pobočky je pro obec nová zkušenost, proto je vše otevřeno diskuzi a případně drobným
úpravám.
Otvírací doba pošty partner Supíkovice od 1.3.2018
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Nový telefonní kontakt na pobočku pošta partner Supíkovice 739 760 365

ODPADY:
Dnešní zmínka o odpadech nebude kupodivu o situaci kolem odpadových nádob a pořádku kolem nich, ale
chci Vás touto cestou seznámit s vývojem na poli odpadového hospodářství České republiky. Jistě jste za
registrovali zvěsti o tom kam směřuje likvidace odpadu v Evropě a jak mezi sebou diplomaticky válčí loby
prosazující spalování a loby hájící třídění a skládkování komunálního odpadu. Otevřeně lze říci, ţe
v současnosti má na vrh skupina prosazující likvidaci odpadu spalováním. Mediální zprávy jiţ připravují půdu
pro úpravu zákona o odpadech, respektive jeho novelizaci. Jedná se o prezentaci toho, jak se bude
nakládat s odpadem po roce 2024. Média shodně hovoří o zákazu skládkování komunálního odpadu, nikdo
však nezmíní fakt, ţe tento zákaz se bude týkat pouze nevytříděného odpadu svezeného z obcí svozovými
vozidly. V praxi to znamená, ţe bude nutné po roce 2024 dovezený odpad před uloţením na skládku
protřídit. Komodity jako dřevo, papír, kov, plasty se z objemu vytřídí a zbylá nevyuţitelná sloţka se uloţí
na skládku.
Takţe panika, ţe se v roce 2024 uzavřou skládky komunálního odpadu, je poněkud zbytečná. Co je
závaţnější a co vyţaduje mnohem větší pozornost a občanskou angaţovanost je proces zvyšování poplatků
za uloţení odpadu na skládku. V současnosti je poplatek stanoven na 500,- Kč/tunu odpadu dovezeného
k uloţení. Plánovaný návrh, který se potichu bez povšimnutí dere poslaneckou sněmovnou k projednávání,
počítá s navýšením do roku 2024 aţ na částku 2000,- Kč/tunu odpadu. Zároveň by došlo podle navrhované
úpravy ke změně vyuţití tohoto poplatku. V současnosti je poplatek poukazován částečně do obcí, na
jejichţ katastru se skládka nachází a částečně do SFŢP pro zajišťování opatření, která budou obnovovat
kvalitní ţivotní prostředí v místech největšího znečištění. Návrh počítá s odvodem drtivé většiny

prostředků do krajských pokladen, odkud úředníci budou rozdělovat peníze v dotačních výzvách.
Konkrétně Supíkovická skládka leţí na katastru tří obcí, Hradce – Nové Vsi, Supíkovic a Písečné. Naše
rozpočty by tímto opatřením přišli o významný příjem díky, kterému můţeme zajišťovat rozsah sluţeb
v obecním odpadovém hospodářství.
Nicméně zvýšení poplatků za uloţení by se projevilo na výši poplatku pro kaţdého obyvatele ČR. Zde je
názorný příklad, jak funguje celý systém. Masívní mediální propagace navyšování starobních důchodů a
současně s tím, pod zástěrkou povinností vyplývajících z členství v EU, tiché zvyšování poplatků.
Tento fakt jsem zmínil na jednání zastupitelstva, jelikoţ povaţuji za nutné o těchto snahách lobistů
informovat i vás činím tak na stránkách obecního zpravodaje.

Velkoobjemový svoz v roce 2018
Sobota 26. května a sobota 3.Listopadu

HASIČI:
Váţení spoluobčané.
Dne 10. 2. 2018 proběhl další z tradičních hasičských plesů. Návštěvnost na plese byla hojná. Návštěvníky
čekalo bohaté občerstvení v podobě oblíbených bramboráků, guláše a dalších dobrot. Dobrá nálada, dobré
pití a tanec za doprovodu kvalitní kapely dalo vzniknout opět kvalitní akci.
Mnohým hostům náladu zvedlo i zakoupení losů. Kolem 22 hodiny byla vydávána takzvaná malá tombola a v
té vyhrál téměř kaţdý, alespoň drobnou cenu.
Jako překvapení pro všechny pak bylo před půlnocí vystoupení hasičů s nacvičenou scénkou z filmu Slunce,
seno, jahody. Scénka se setkala s velkým úspěchem.
Zlatým hřebem večera bylo losování velké tomboly, v které byly velmi kvalitní ceny. Pak uţ se hosté aţ
dokonce bavili ke spokojenosti své i pořadatelů.
Děkuji touto cestou všem sponzorům za hodnotné ceny. Všem občanům, kteří si zakoupili vstupenku v
předprodeji i kdyţ se plesu nezúčastnili a tím náš sbor podpořili. Děkuji všem členům sboru, kteří se
podíleli na připravě a průběhu plesu.
Děkuji v neposlední řadě i starostovi obce za podporu sboru.
V současné době pracují členové sboru na ukončení uspořádání v nové hasičské zbrojnici, účastní se školení
strojníků, řidičů a další činnosti, která souvisí s prací ve sboru
Starosta SDH Stanislav Poskočil

SRPDŠ:
Po proběhlém únorovém Supíkovickém míčku u nás v malém sále uvítáme Divadélko malé BO, které k nám
zavítá z Javorníku. V sobotu 3. března sehrají PIRÁTSKOU POHÁDKU.
Další akcí v pořadí pak bude - Ukliďme si Supíkovice. Včas vás budeme o podrobnostech informovat.
Sněhová nadílka nám dovolí také bobovat a bruslit. V sobotu 24. února proběhlo první „hromadné bobování“.
I přesto, ţe to byl první den velkých mrazů, tak přišlo více neţ 20 dětí a 10 rodičů. Pokud by se chystalo
další bobování, dáme vědět.

Led na Vajontě je dobře vytvrdlý. Uţ se bruslí. Pokud chcete přijít, najdete tam krasobruslaře denně od
16. hodiny. V době jarních prázdnin se taky bude bruslit – dopoledne okolo 10. hodiny a odpoledne po
společné domluvě.

SUPÍKOVICKÝ MÍČEK:
Únor jiţ tradičně patří Supíkovickému míčku, který jiţ 11 let pořádá místní SRPDŠ.
Účastníci se scházeli velice pomalu, tak celý turnaj nabral hned z kraje mírné zpoţdění.
Nálada však byla dobrá, piva i klobás bylo dost. Jen trochu mrzí, ţe je kaţdým rokem méně a méně
účastníků.
Celý turnaj končil oficiálně kolem třetí hodiny, nicméně však hráči dále spontánně pokračovali v „kolotoči“
a ve hře dvojic.
Supíkovický míček s datem 10. února dopadl následovně:

KATEGORIE MUŢI

1.
2.
3.

místo
místo
místo

LEOŠ ŠKODÍK
ANTONÍN ĎOPAN
LADISLAV KUBÁŇ

1.
2.
3.

KATEGORIE ELITE

místo
místo
místo

FRANTIŠEK HLADKÝ
ONDŘEJ LUKAŠÁK
MARTIN TRSŤAN

KATEGORIE ŢENY

1.místo EVA LUKAŠÁKOVÁ
2. místo KATEŘINA KUBÁŇOVÁ
3.místo MICHALA MALANÍKOVÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Čím jsme začali ve škole v novém roce?
Celoškolní projekt Jedeme na výlet
Tak jako kaţdý rok, tak i letos jsme ve škole uspořádali celoškolní projekt, tentokrát nazván „Jedeme na výlet“.
Tento projekt je určen ţákům 1. i 2. stupně a hlavní smysl spočívá v tom, ţe ţáci jsou promíchání do skupin od 1. aţ
po 9. třídu, takţe v kaţdé skupině jsou zastoupeni ţáci z kaţdé třídy. Ţáci se tak učí spolupracovat ve skupinkách
různého věkového sloţení, vzájemně si pomáhat, respektovat tempo a schopnosti mladších ţáků a zapojovat je v co
největší míře do společné činnosti. Projekt „Jedeme na výlet“ byl zaměřen nato, aby si ţáci sami zvolili, kam by
chtěli jet na výlet, na kolik dní pojedou, co si s sebou musí vzít, zjistit spojení (zda pojedou vlakem či autobusem),
zajistit ubytování a spočítat, kolik je to bude stát peněz. Většina měla svůj projekt zpracovaný na velkém archu
papíru, krásně doplněný obrázky a kresbami. Někteří svou prezentaci vtipně doplnili i dramatizací, coţ jejich výstup
krásně obohatilo. Ţáci si uvědomili, jak náročné je takový výlet naplánovat, kolik stojí cesta, ubytování, kde se dá
ušetřit, které památky navštívit a hlavně kolik to stojí úsilí jejich učitele.
Bezpečnost a policie
Ţáci třetího a pátého ročníku měli moţnost nahlédnout pod pokličku práce Policie ČR. Pan Stanislav Poskočil, coţ je
tatínek jedné ze ţákyň, nám nabídl besedu o tom, co vše je součástí práce policistů. Měli jsme moţnost si vyzkoušet
např. dechovou zkoušku. A to byste nevěřili, z čeho všeho se dá nadýchat – pozor na ústní vody.
Dále jsme byli
svědky toho, jak se odebírají otisky prstů, popovídali jsme si o důsledcích poţívání návykových látek apod. Další část
se odehrávala v tělocvičně, kde nám pan Poskočil předvedl různé druhy sebeobrany nebo velmi účinné chvaty. Panu
Poskočilovi tímto velmi děkujeme, bylo to opravdu přínosné, zajímavé a poutavé dopoledne. Děti byly nadšené.
O dobré spolupráci Policie ČR a místní základní školy jsme uţ napsali hodně. Dokonce dvakrát v jednom týdnu nás
navštívili, abychom společně v 8. a 9. třídě pohovořili, jaká jsou rizika spojená s dopravou. Beseda to byla velmi
poučná a ţáci odcházeli vybaveni reflexními prvky.
Podruhé k nám zavítal pan Poskočil, aby nás seznámil se základy sebeobrany. I holky se pod jeho vedením rády
zapojily. Nyní uţ umíme udrţet správný postoj, víme, jak bezpečně padnout a jak „trefit do černého“.
Tancovali dva malí, měli nohy šmatlavý….
Takhle začíná jedna z masopustních písní.
Sešli jsme se před školou v pátek 9. února ve tři hodiny odpoledne. Bylo nás sice méně neţ v předchozích letech, ale
naše masky byly zajímavé, krásné, a hlavně s láskou vyrobené. Bylo krásné zimní počasí. Oproti předchozím letům
jsme letos měli s sebou i dva muzikanty Šimona a Štěpána Jati, kteří nás celou cestu doprovázeli na trubku
a tenorovou trubku. Vytvořili jsme špalír a vydali jsme se směrem k obchodu paní Hečkové. Po cestě jsme na

několika místech zastavili, přezpívali humorné popěvky a písničky.
Po návratu ke škole, jsme se přesunuli do tělocvičny, kde následovaly soutěţe pro děti. Vše proběhlo hladce. Jen
velmi litujeme, ţe se letos zúčastnilo tak málo dětí a také rodičů.
Šplh
Dne 15. 2. se konala soutěţ ve šplhu na tyči pro děti z prvního stupně naší školy. Vyšplhat si přišli odváţlivci všech
tříd 1. stupně, kteří byli za své výkony odměněni. Všem šplhajícím děkujeme za účast.
Plavání
Ţáci 1., 2. a 3. třídy začali plavecký kurz pod vedením zkušených plavčic. Dojíţdí na plavecký bazén v České Vsi.
Absolvují 10 lekcí. Na posledních 5 lekcí se k nim přidají děti z mateřské školy. Pro všechny je to cenná zkušenost.
Lyţařský kurz
Poslední akcí, o které se bude psát v tomto občasníku, je lyţařský kurz, který se uskutečnil ve dnech 12. – 16. 2. na
Severomoravské chatě. Lyţování přišlo na chuť 11 ţáků 2. stupně naší školy.
Počty ţáků
Na začátku školního roku jsme měli 95 ţáků. Během 1. pololetí se jeden ţák odstěhoval, jeden dostal dodatečný
odklad a jeden ţák odešel na naše doporučení na jinou školu. Během 2. pololetí k nám přišli 3 ţáci, dva z Jeseníku a
jeden z Mikulovic.
Podrobnější informace o všech akcích pořádaných školou si můţete najít na stránkách ZŠ a MŠ Supíkovice.
Zde je také k dispozici fotogalerie.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem pedagogickým pracovníkům za organizaci a zdárný průběh akcí.
Mgr. Jarmila Lašáková

VÍTE ŢE?
Následující řádky jsou otištěny jako téma hodné diskuze co moţná nejširší skupiny lidí, kteří vnímají změnu ve
společnosti stejně.
Zajímavé video, které vás určitě donutí popřemýšlet nad současnou generací mladých lidí a vcítit se do jejich pohledů na současný
svět.

Ve videu, na které najdete odkaz níže, vystupuje motivační řečník a marketingový poradce Simon
Sinek. Téma, které podrobně rozebírá je velmi zajímavé a týká se tzv. mileniálů (také označováni
jako generace Y), mladých lidí, kteří vyrůstali na sociálních sítích s moderními technologiemi kolem
sebe a nyní zjišťují, že mají velký problém se začleněním do reálného života. Těžko shánějí
adekvátní práci, špatně navazují osobní vztahy nejen na pracovišti, všechno chtějí tady a teď a diví
se, že to tak nefunguje, hledají radost ze života, narážejí na zcela jiný svět než na ten, na který je
připravovali rodiče, mají obrovské cíle a s tím i související vlastní nesmyslné požadavky apod.
https://videacesky.cz/video/problem-dnesni-generace-milenialu

Poznámky:
Swajpnutí – používá se v souvislosti se seznamovací aplikací Tinder, kde u uživatelů, kteří vás
zaujmou, přejedete prstem doprava, u těch, kteří se vám nelíbí, naopak doleva
Zdroj: https://karelsykora.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=652370

Pokud mohu, vřele doporučuji zhlédnutí výše zmíněného videa. Neboť problém mladé generace se začíná dotýkat nás
všech. Facebook a Instagram jsou všudy přítomné fenomény. Pro mladé, naprosto nepostradatelná součást ţivota,
která však kradmo jejich osobnost degeneruje a totálně vyčleňuje ze světa dospělosti. Jsem přesvědčen, ţe se
blíţí doba kdy pouţívání mobilních telefonů ve škole, bude zakázáno a děti budou nuceny k přímému osobnímu
kontaktu mezi sebou. Tyto chvíle budou těţké a bolestivé avšak pro zdravý vývoj dětí nezbytné.

Proč všechno toto zde píši? Hlavním důvodem je změna prostředí ve škole. Děti jsou vybavené telefonem, který je
intenzivně vyuţíván o přestávkách a nezřídka i ve vyučování díky tomu jsou ţáci nesoustředění. Místo aktivity
v hodinách je snahou co nejrychleji se dostat po odchodu učitele na síť a rychle vše co se událo okomentovat, snad
mu to spoluţáci „lajknou“.
Jsme svědky rozpadu tradičních hodnot? Jsme svědky dospívání generace, která více ctí počet kliků na svém
profilu neţ pocit uspokojení z manuální zdatnosti a dovednosti? V Supíkovicích zasedá školská rada a hledá impuls
jak zatraktivnit místní ZŠ. Na druhou stranu sociální sítě, kde se kaţdý dokáţe schovat, boří snahy dospělých
zaujmout děti komunikací face to face. Krize školství nemá příčiny pouze ve sborovnách, změna nálady ve školách,
bez rozdílu, ve které lokalitě se škola nachází, má původ i v benevolenci rodičů vůči trávení času svých dětí na sítích
a neochotě mezigenerační komunikace.
Stav školství je vývoj, a nebo je to záměr? Děsím se toho, ţe je to záměr. Záměr, na kterém systematicky pracují
zákonodárci, média a neziskové organizace financované z nejasných zdrojů. Co mě vede k této úvaze? Nikde
v médiích nevidíte, co se ve školách povedlo. Místo toho běţí ankety, kde se respondenti vyjadřují, k mzdovému
ohodnocení učitelů o tom, ţe učí pouze čtyři hodiny atd. Ministerstvo místo podpory výuky vytváří povinnosti,
dotazníky a výkazy pro pedagogy, jejichţ plnění odvádí učitele od toho nejdůleţitějšího tedy od předávání
vědomostí ţákům. Poslední aspekt je tzv. inkluze. Aspekt, jehoţ naplňování má nejvýraznější výstup a tím je
vyrušování v hodinách právě ţáky začleňující se do běţného systému vzdělávání. Výsledek? Chaos v hodinách a
zpomalení celé třídy a mezi vrstevníky vzrůstající obdiv k jedincům bez povědomí o sociálních hierarchiích a bez
schopnosti prezentovat se pozitivně a ctít autority.
Celkově je jednodušší bořit a rozvracet neţ budovat a v případě ţáků studovat a upoutat pozornost vědomostmi.Je
mi smutno ze situace nejen v místní škole, ale celkově ze stavu českého školství.

VÍTE ŢE:

Roman Bican

Dne 3. 2. 2018 se konal v Supíkovicích v Hostinci U Parku 1. Supíkovický hospodský kvíz. S nápadem uspořádat tuto
akci a přinést do Supíkovic na pole zábavy a kultury něco nového, přišli manţelé Hladcí (Kateřina a František),
členové Quiz Crew Jesenicko. Akce začínala v 14:00 hodin a na soutěţící týmy, které se přihlásily do kvízu a zcela
zaplnily hospůdku, čekalo 40 otázek a 3 individuální prémiové otázky ze všech oblastí ţivota, kultury, historie i
sportu. Nechyběli ani otázky týkající se naší vesnice. Pro všechny soutěţící byly otázky a úkoly velkou výzvou. Po
dvou hodinách přemýšlení a snahy prokázat svoje znalosti (přestávečky na občerstvení nechyběly), přišlo ke slovu
vyhlášení výsledků. Nejlepší rozhled a znalosti prokázali členové týmu kolem pana Antonína Ďopana, ředitele ZŠ–
Supíkovice. Dokázali odpovědět i na některé opravdu záludné otázky, získali nejvíce bodů a zaslouţeně
zvítězili.Druhý se umístil tým Excellent z Jeseníku (Kubánková, Čepera a Sušina) a třetí místo obsadil tým Tuky a
proteiny (Obidovi a Zuber). I ostatní týmy však prokázali dobré znalosti a byly pro vítězné týmy dobrými soupeři.
Výtěţek z dobrovolného vstupného na akci byl věnován spolku MeToDěJ, který podporuje lidi se vzácným
onemocněním.
Celá akce proběhla v dobré náladě, přátelské atmosféře a spokojenost někteří vyjádřili otázkou, která nepotřebuje
další komentář. Bude opět další kvíz? Na tu pořadatelé odpovídají: „Ano. Dne 3. března se na vás všechny těšíme
s další dávkou záludných otázek“.

VÍTE ŢE:
Obec jiţ několik let poskytuje drobnou výpomoc při zajišťování otopu. Jde o dřevo z obecních pozemků, které
vzniká při zajištění bezpečnosti kolem poškozených stromů. Pracovníci obce v deštivém počasí naštípané dřevo
ukládají do palet, které jsou následně k dispozici pro případné zájemce.
Vzhledem k omezenému mnoţství palivového dříví jsou přednostně uspokojováni místní senioři. Zatím se daří vyjít
vstříc kaţdému zájemci, který neodhadl mnoţství zásob paliva na zimu.
Jediná podmínka, která je vţdy kladena při jakémkoli jednání mezi občany a obcí je neexistence pohledávek po
splatnosti ţadatele vůči obci.
Více informací na tel.733426649

OČKOVÁNÍ PSŮ:
Očkování provede MVDr Lenka Römerová

Sobota 12.5.2018
Horní zastávka
Národní dům
Zastávka Kolonky

30

Cena : vzteklina roční 150 Kč
vzteklina tříletá 350 Kč
kombinovaná vakcína (6-kombinace) 350 Kč
odčervení 1 tableta (10 kg) 35 Kč
odblešení: pipeta do 15 kg 115 Kč
pipeta nad 15 kg 125 Kč

00

8 - 9 hod
915 - 945 hod
1000 - 1030 hod

Očkování mimo termín po telefonické domluvě
tel.777 562 954

JÍZDNÍ ŘÁDY 2018:
Dne 1.1.2018 vstoupili v platnost nové jízdní řády v Olomouckém kraji. Rozsáhlá
„optimalizace“ veřejné dopravy vnesla do Olomouckého kraje hodně velký zmatek.
Výsledkem bylo odvolání ředitele KIDSOKu a jeho nejbliţších spolupracovníků.
V okrese Jeseník se změny dotkly spojů v Lípové, Zlatých Horách, Ţulové a Supíkovicích.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem cestujícím vyuţívající ranních spojů do Jeseníku za rychlou a intenzivní
reakci na nastalé změny. Díky podnětům, které doputovly an obec a následně i do sídla KIDSOK dochází k úpravě
jízdních řádů autobusů jezdících přes Supíkovice. Původně byla na jednání v Bernarticích přislíbena náprava
k 4.3.2018. Rozsah nápravných opatření zapříčinil zdrţení o čtrnáct dní, znamená to tedy nový jízdní řád platný od
18.3.2018. V tomto rozpisu budou napraveny největší změny a omezení pro cestující ze Supíkovic do Jeseníku. Podle
vyjádření pracovníků z Olomouce asi nebude tato úprava poslední v roce 2018 neboť detaily se budou řešit i nadále
tak aby došlo při zajištění veřejné dopravy k co největšímu souladu mezi moţnostmi přepravců a poţadavky
cestujících.

Bezpečnostní agentura Integra VD Zlín přijme do pracovního poměru pro pracoviště v Supíkovicích stráţné +
stráţné – psovody s vlastním sluţebním psem. Jedná se o práci v nepřetrţitém provozu. Práce je vhodná pro osoby
se zdravotním postiţením. Poţadujeme trestní bezúhonnost, komunikativnost, (fyzická zdatnost – více pochůzek).
Výhodou je Osvědčení o získání prof. kvalifikace „stráţný“. Ţivotopisy zasílejte na e-mailovou adresu:
janecka@integrazlin.cz Inf. na tel.: 777 769 303 nebo 777 769 304 v pracovní dny od 8 – 14 hod.

Pro větší informovanost občanů obce, jsme přistoupili k pořízení a instalaci nástěnek do
autobusových zastávek. Jde o prostor, kde budeme umísťovat informace a zprávy pro obyvatele
obce. Budou zde zveřejňovány zprávy, které si zaslouţí větší pozornost neţ běţné upoutávky na akce
v regionu. Aktuálně zde visí informace o povinnostech a rizicích nelegální likvidace autovlaků. Zrušení
auta jinak neţ ve specializovaných zařízeních a bez následného odhlášení na úřadu se majitel
vystavuje finančnímu postihu a to v nepříjemně vysokých částkách. Ve vitrínách se budou texty aktuálně obměňovat
pro co největší informovanost o novinkách ovlivňující ţivot kaţdého z nás.

Všem ţenám přeji vše nejlepší k jejich dnešnímu svátku, hodně
zdraví a pohody
Roman Bican

