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Vážení spoluobčané,
Do rukou se Vám dostává aktuální výtisk Supíkovického zpravodaje. Jedná se o poslední výtisk v končícím
volebním období 2014 – 2018. V minulosti jsme Vás touto formou informovali o událostech v Supíkovicích a
změnách, které ovlivní život většiny z Vás.
V sobotu 6.10. skončí funkční období zastupitelstva, které jste si zvolili ve volbách v roce 2014. Skončí
funkční období zastupitelstva, které za čtyři roky systematické práce dokázalo nastartovat rozvoj obce
do podoby, kterou máte možnost nyní hodnotit. Díky maximálnímu nasazení a využití možnosti čerpat
dotační prostředky se nám podařili věci, o kterých v jiných obcích stále jen diskutují nad stohy papíru.
Jedná se o výstavbu chodníků, zajištění výstavby bezpečných dětských hřišť nebo vybudování moderního
sportovního areálu v ZŠ. Samozřejmě dotace nejsou všemocné a jejich administrace je nesmírně náročná.
Toto je jeden z důvodů kdy zastupitelé ustoupili od žádostí na podporu záměru a soustředili své úsilí na
hodpodárné provedení nutných modernizačních prací plně hrazených z vlastních rozpočtů. Tuto skutečnost
zmiňuji v souvislosti s opravou opěrné zdi u Pompe, vybudování protipovodňového propustku za obchodem
Hečková nebo velice významná akce a tou je vznik nového zázemí pro místní hasiče. V neposlední řadě
musím zmínit i modernizaci veřejného osvětlení. Akce, která obec stála 0,5 mil. Kč zajistila
bezporuchovost této důležité bezpečnostní infrastruktury. Dalším pilířem zaměřující se na rozvoj obce
byla neúnavná diskuze o nutnosti investic do katastru obce Supíkovice. Díky těmto aktivitám byla zahájena
modernizace krajské silnice probíhající obcí Supíkovice. Jak bylo zmíněno dříve investice se do obce
podařilo přivést, provádění stavby jejimž generálním investorem je Olomoucký kraj však nesplňuje
představy o profesionálním plnění závazků zhotovitele vůči objednateli.
Musím konstatovat, že práce končícího zastupitelstva byla, je a zajisté dlouho ještě bude patrná a hlavně
přínosná pro kvalitu a zlepšování podmínek běžného života každého z Vás. V tomto úvodníku chci rovněž
jmenovitě poděkovat dvěma zastupitelům, kteří do nadcházejících komunálních voleb nevstupují a svá
zastupitelská místa neobhajují. Jedná se a díky za odvedenou práci patří paní Ing. Miroslavě Hájkové a
panu Karlu Kubíčkovi. Jejich činnost v zastupitelstvu obce byla aktivní a vždy směřovala ku prospěchu obce
a všech obyvatel.
V závěru dnešního úvodníku chci vyzvat všechny občany k účasti na hlasování v komunálních volbách, ze
kterého vzejde nové zastupitelstvo obce Supíkovice na následující čtyři roky. Je na každém z Vás pro co
se v pátečních a sobotních volebních dnech rozhodnete. Díky šesti kandidátním listinám máte velkou
možnost a zároveň nesmírnou zodpovědnost k nasměrování rozvoje obce na nejbližší období. Ve volbách
v závěru tohoto týdne má každý občan obce to nejzásadnější právo vyslovit prostřednictvím hlasování
postoj k vedení obce a jejímu směřování. Nepromarněte tuto příležitost. Supíkovice jsou vašim domovem a
jen vy určíte jaká nálada v tomto místě bude.
Děkuji zastupitelům za odvedenou práci v období 2014 – 2018 a občanům přeji šťastnou ruku při
sestavování nového devítičlenného zastupitelstva obce.
Roman Bican

VODNÉ:
Oznamujeme občanům, že ve 40. týdnu proběhne v obci odečet stavů vodoměrů pro výpočet spotřeby vody
za ¾ čtvrtletí roku 2018. Následně od 10.10.2018 bude možné uhradit na obci vodné za zmiňované období.
Upozorňujeme dále občany na nutnost úhrady poplatku za svoz komunálního odpadu v případě, že platby
řešíte ve dvou pololetních splátkách.

Slevy jízdného od 1. 9. 2018
Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2018 dochází od 1. 9. 2018 v Tarifu IDSOK ke změnám
týkajících se dětí a mládeže od 6 do 18 let, studentů 18 – 26 let a také seniorů starších 65 let. Nově se
zavádí sleva 75 % z plného (obyčejného) jízdného pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let a studenty do
26 let, a to neomezeně (i o víkendech včetně školních prázdnin.)

V Tarifu IDSOK se nové 75% slevy týkají těchto druhů jízdného:


Jednotlivé zlevněné jízdné



Časové zlevněné jízdné:





Týdenní (7 denní) zlevněné časové jízdné
Měsíční zlevněné časové jízdné

Městská hromadná doprava (mimo Olomouc):






Prostějov
Přerov
Hranice (uznávání, od 1. 1. 2019)
Šumperk
Zábřeh

ČASOVÉ ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ - doklady
Děti do 6 let jezdí stále zdarma a nemusí mít žádný doklad.
Cestující od 6 do 15 let musí prokázat svůj věk platným průkazem IDSOK s vyznačenou kategorií „dítě
do 15 let“, průkazem ISIC nebo průkazem DPMO (v zóně 71 + 2).
Cestující od 15 do 18 let nárok na slevu 75 % musí prokázat platným žákovským průkazem s vyznačenou
platností bez potvrzení školou nebo platným průkazem ISIC nebo průkazem DPMO (v zóně 71 + 2).
Studenti od 18 do 26 let musí prokázat nárok na slevu 75 % platným žákovským průkazem s aktuální
fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzený školou (stejný, jako doposud) nebo platným
průkazem ISIC nebo průkazem DPMO (v zóně 71 + 2 ).
Cestující od 65 let v rámci IDSOK musí prokázat nárok na slevu 75 % platným průkazem IDSOK (s
vyznačenou kategorií buď „občan starší 65 let“ nebo „občan starší 70 let“) nebo průkazem DPMO (v zóně
71 + 2).

JEDNOTLIVÉ ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ - doklady
Kategorie "Děti do 6 let" pro jednotlivé zlevněné jízdné nemusí mít žádný doklad.

Cestující ve věku od 6 do 15 let nebudou potřebovat k nákupu jednotlivé zlevněné jízdenky se slevou
75
% žádný doklad o věku (v MHD od 6 do 10 let).
Zdroj: KIDSOK

VOLBY 2018:
Jak fungují volební počty?
Základní pravidlo je, že volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů. Na
hlasovacích lístcích volič najde jednoduchý a srozumitelný návod s vysvětlením všech tří
možností, jak může hlasovat.
Co se děje s vaším hlasem ?
Krok 1 stranické hlasy
Zjistí se, počet hlasů pro jednotlivé strany (kandidátky).
Pro voliče, kteří věří, že hlasují pro „osobnosti“ napříč kandidátkami a tvoří tak zastupitelstvo obce podle
svého obrazu, nastává právě zde kámen úrazu.
O tom, kdo bude za stranu (kandidátku) zvolen, rozhoduje daleko více pořadí na kandidátní listině, než
počet hlasů pro jednotlivé kandidáty.
Krok 2 kdo má šanci na mandáty
V druhém kroku se vyřadí strany (kandidátky), které nepřekonaly pětiprocentní práh, s těmi se již dále
nepočítá.
Krok 3 převedení hlasů na mandáty.
Pro převedení počtů (procent) hlasů na počty mandátů pro jednotlivé kandidátky se používá matematická
metoda. tzv.d´Hondtův dělitel, který má svou svébytnou logiku. Jde o to, že mandáty se stranám přidělují
jako by jednotlivě a že žádná strana nezíská svůj další mandát dříve, než na něj má silnější nárok než
všechny strany ostatní. Opět se pracuje s hlasy, které získala kandidátka jako celek. Měřítkem síly nároku
je průměrný počet hlasů na tento aktuálně přidělovaný mandát – metoda nejvyšších průměrů. Zní to velmi
složitě, ale tento ukazatel si vystačí s dělením – bližší popis i s příklady najdete http://www.obcanskaspolecnost.cz/2014/09/komunalni-volby-pocitani-hlasu-a-starosta/;
http://www.volebnisystem.cz/soucasny-stav/.
Krok 4 rozdělení stranických mandátů jednotlivým kandidátům
Toto je největší slabina celého systému a hlavní zdroj povolební frustrace voličů.
O tom, kdo bude za stranu (kandidátku)zvolen, rozhoduje daleko víc pořadí na kandidátce, než počet
hlasů pro jednotlivé kandidáty.
Mandáty se jednotlivým kandidátům přidělují podle místa pořadí na kandidátní listině.
Před komunálními volbami lidé pravidelně mohou slyšet, že tyto volby jsou daleko víc o konkrétních lidech
než o stranách. Z toho všeho mohou voliči snadno nabýt pocit, že křížkováním napříč volebních kandidátek
je snadné protlačit svého preferovaného kandidáta či kandidáty do zastupitelstva. Považují tento způsob
volby za nejúčinnější pro prosazení svého výběru. Není tomu tak.
U komunálních voleb nemáme žádné preferenční hlasy. Pro změnu pořadí uvedeného na kandidátce je
třeba, aby se na kandidátce našla osobnost, která získá o 10 % hlasů více než průměrný počet
hlasů na osobu uvedené na této kandidátce. Jinak se pořadí zůstává tak, jak je na kandidátce od
prvopočátku uvedeno.
Vezme se tedy celkový počet hlasů pro stranu v obci, vydělí se počtem jejich kandidátů. Tím se zjistí
průměrný počet hlasů na kandidáta. Má-li nějaký kandidát o 10 % hlasů více než je tento vypočtený
průměr, postoupí na 1. místo v kandidátní listině. Nestává se tak často, ale i u nás se při komunálních
volbách někdy takové osobnosti našly.
O konkrétních osobách jsou komunální volby jen v tom smyslu, že většinu kandidátů zapsaných na prvních
místech kandidátek známe, víme, jak pracovali či nepracovali ve prospěch obce v minulém období, jak se
zapojovali do obecního života a co tedy můžeme od nich do budoucna očekávat.
Je tedy důležité věnovat pozornost tomu, kdo je zapsán na volitelných (prvních) místech na jednotlivých
kandidátkách, i když jsme se rozhodli volit osobnosti napříč různými kandidátkami.
Není sice moc pravděpodobné, že protlačíme svého preferovaného kandidáta z nevolitelného místa do
zastupitelstva, ale vždy dáme hlas kandidátce, na které se nachází a posilujeme nárok této kandidátky na

získání mandátů (počet osob v zastupitelstvu),které se přidělují, jak již bylo několikrát uvedeno, podle
pořadí na kandidátce shora.
Kdo bude starosta?
O tom, kdo bude starostou, místostarostou či předsedou komisí již rozhodují zvolení zastupitelé mezi
sebou. Zde již není důležité, kdo kolik získal hlasů, ale kdo získá většinovou podporu mezi zastupiteli.
Někdy je informace o tom, kdo koho bude podporovat zřejmá ihned po shlédnutí kandidátních listin,
někdy se vedou složitá povolební jednání.
Přejme si všichni navzájem, aby zastupitelstvo složené na základě říjnových voleb bylo schopno se rozumně
, bez zbytečných emocí, bez ohledu na „stranickou“ příslušnost, v klidu a konstruktivně domluvit na
věcech, které budou ku prospěchu obce a tím nás všech.

ODPADY:
V kapitole odpady chci informovat občany o ukončení pravidelného svozu biologicky rozložitelného odpadu
z obce Supíkovice.

Poslední svozu BIO odpadu proběhne ve čtvrtek

24.10.2018.

Znamená to, že v tento den projede vozidlo technických služeb obcí a sebere obsah hnědých popelnic od
občanů. Po tomto datu obec provede stažení kontejnerů 1100 litrů k zazimování a pravidelnou zimní údržbu.
I nadále budou k dispozici dva velkoobjemové kontejnery pro odložení zeleného odpadu ze zahrad. Tyto
jsou na parkovišti u hřiště a na parkovišti za obecním úřadem.
Další upozornění se týká termínu svozu velkoobjemového odpadu. Obec organizuje pravidelnou pololetní
likvidaci odpadu, který není jednoduché zlikvidovat odložením do popelnice.
Tyto svozy velkoobjemového a nebezpečného svozu jsou realizovány ve spolupráci s firmou Marius
Pedersen. Jarní svoz proběhl v sobotu 26.5.
Podzimní termín likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu je sobota

3.11.2018.

Časy pro odložení nepotřebných věcí jsou dlouhodobě stejné zastávka ČMPK 8:00 – 8:20, hostinec U parku
8:40 – 9:00, zastávka Kolonky 9:20 – 9:40. Tímto bych chtěl požádat všechny, kteří využijí této možnosti,
k maximální spolupráci a to zejména při dodržení času odkládání odpadu. Pokud odpad dovezete v určený
čas, zajistíte bezproblémový odběr a dodržení časového harmonogramu pro další stanoviště.

