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Vážení spoluobčané,

V době adventním Vám všem chci popřát klidné vánoce a do nového roku mnoho sil na zdolávání úkolů, které si
v závěru roku nebo v prvních dnech roku nového, každý z vás vytýčí.
Za několik málo dní vstoupíme společně do roku 2018. Do roku, který pro obec Supíkovice bude rokem pracovním.
Nynější zastupitelstvo je devítičlenné a drtivá většina zastupitelů vnímá práci v tomto nejvyšším orgánu obce jako
službu občanům a ve prospěch obce.
Díky tomuto postoji je možné realizovat mnohé akce drobné i významné pro příjemný život v Supíkovicích.
Většina opatření se odvíjí od požadavků Vás obyvatel. Důkazem je hřiště v kolonkách, odsouhlasená výstavba
silničního propustku za obchodem Hečková, který ochrání domy od zmíněného obchodu až k obecnímu úřadu.
Opatření na Vajontě či ve škole.
Když říkám pracovní rok je tím míněna především činnost kolem modernizace silnice z Písečné do Velkých Kunětic
s plánovaným datem zahájení 1. 4. 2018 nebo oprava fasády na OÚ, kde obec obdržela příslib finanční spoluúčasti
SFŽP.
Mimo záměry zmiňované v minulém občasníku nebo v těchto řádcích je diskutována řada dalších podnětů, poslední
podnět je několik dnů starý. Požadavek na vybudování odpočívadla pod „Moravolenskou chatou“. Jsem nesmírně
vděčný za všechny podněty a připomínky, které se ke mně dostanou. Někdy realizace trvá o chvíli déle, než se
na počátku zdálo, ale vše co mi je předloženo řeším ve spolupráci se zastupiteli tak, aby každý požadavek došel
zdárnému vyřešení.
Poslední zmínku v dnešním úvodníku chci věnovat náladě v obci. V závěru roku se uskutečňují dvě tradiční akce,
setkání seniorů a vánoční koledování.
Obě tyto akce jsou důkazem., že obec žije a pospolitost lidí je na vzestupu. Počty návštěvníků na obou akcích jsou
známkou, že se chceme scházet a že jsme ochotni podpořit jak pořadatele, tak i účinkující prezentující um získaný
v mateřské škole nebo na základní škole. Zvláště vánoční koledování je příklad toho jak jsou si lidé blíž a jejich
nálada se zlepšuje. Důkazem toho je i zapojení diváků do zpěvu koled. Před několika lety pělo pár dítek tichými
hlásky pár písní s vánoční tématikou za tichého přihlížení jejich rodičů, nyní zní hrdý pěvecký sbor Národním
domem při každé společenské příležitosti a strhává ke zpěvu i ostatní přítomné. Za tento vývoj v pěveckém sboru
patří velký dík paní učitelce Šikulové, která dokázala nadchnout pro zpěv tolik dětí.
Jsem hrdý na to, že mohu být starostou v obci, která nastoupila cestu rozkvětu a rozvoje lidské sounáležitosti.
Přeji Vám pevné zdraví v roce 2018
Roman Bican

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE:
V minulém zpravodaji byla avizována akce připravena členy sociálně kulturní komise pro seniory a občany Supíkovic.
V pěkném počasí pátečního odpoledne se zaplnil sál Národního domu do posledního místečka. Lidé si 24.11. přišli
posedět se spolužáky, spolupracovníky a sousedy. Po kulturní části programu a společné večeři se chopil slova pan
Knápek a hudebním doprovodem dovedl všechny přítomné až do pozdních večerních hodin, kdy se poslední
návštěvníci rozcházeli domů.
Jsme rádi, že z počtu 160 obyvatel Supíkovic spadajících do kategorie senior se v pátek potkalo 84.
Členové sociálně kulturní komise si účast pochvalují a již nyní plánují další ročník setkání.

V pátek 15.12. se jako přidružená akce u Vánočního zpívání, uskutečnila soutěž o nejlepšího Supíkovického uzenáře a
výrobce domácí marmelády v Supíkovicích. V kategorii domácí klobásy porota ve složení Helena Bračíková, Hana
Mašková, Barbora Doleželová, Roman Bican, hodnotila tři výrobky od dvou uzenářů. Pořadí následovně určila takto. 1.
Místo David Urubek, 2. Místo Karel Kowařovský.
V soutěži o nejlepší marmeládu se sešlo 14 vzorků výjimečné kvality. Komise hodnotila marmelády a džemy ze
všemožného ovoce. Tak se stalo, že jsme hodnotili marmeládu z pomerančů, kdoulí, třešní nebo kombinace
tradičnějších surovin. Každý vzorek dodaný do soutěže měl své kouzlo a skvělou chuť. Po dlouhé diskuzi nakonec
bylo stanoveno toto pořadí. 1. Místo Jiřina Dunová, 2. Místo Jana Urubková, 3. Místo Marie Machálková, 4. Místo
Michaela Malaníková.
Chci poděkovat všem, kteří přinesli vzorky a zúčastnili se porovnávání. Pro příští rok již zvažujeme komoditu, která
vykazuje principy „hand made“. Každopádně si příští rok dejte záležet na přípravě kysaného zelí.

SRPDŠ:
Školní družina letos obohatila Vánoční koledování o prodej dekorací. Bezmála 3 měsíce pracovaly děti pod vedením
paní Urubkové a Burďákové, a pak své výtvory nabídli k prodeji. Celá kolekce výrobků tak výrazně napomohla ke
sváteční atmosféře. Díky Vám, kteří jste podpořili činnost ŠD, si obě oddělení „vydělala“ necelých 9 000 Kč, které
využijí pro své potřeby.
Těm, kteří naše akce navštěvují, napomáhají v organizování nebo je jakkoliv podporují, patří za uplynulý rok veliké
díky. Činnost našeho spolku by také neměla smysl bez finanční dotace Obce Supíkovice. Všichni členové a přátelé
SRPDŠ pro Vás celoročně pracují bezúplatně. I jim patří veliký vděk a povzbuzení do dalšího roku. Pokud byste měli
zájem naše řady obohatit, můžete nás kdykoliv kontaktovat.
Ještě bych ráda upozornila na nadcházející divadelní představení pro děti a Supíkovický míček (leden) a Masopust
(únor). Pokud nám to počasí umožní, budeme se snažit svolávat i k víkendovému bruslení na Vajontě. Přichystáme
horký čaj, rum a dojíme zbytky cukroví :)
Michaela Malaníková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Co u nás nového
Rádi bychom vás pravidelně informovali o dění na naší škole. Dovíte se o všem, co se stalo.
Poslední dva měsíce tohoto roku byly věnovány především volbě povolání a předvánočnímu času.

Exkurze na střední školy a Prezentace škol v Jeseníku
Dne 1. listopadu se žáci 9. třídy vydali do Jeseníku, kde se zúčastnili několika akcí spojených s volbou budoucího
povolání.Nejprve navštívili Hotelovou školu V. Priessnitze a Obchodní akademii. Pak se přemístili na SŠ a SOU
gastronomie a farmářství. Získali informace, které jim usnadní rozhodování a výběr střední školy.
Beseda na Úřadu práce v Jeseníku
Dne 22.11. se zúčastnila 9.třída besedy na Úřadu práce v Jeseníku.
Žáci dostali informace o přijímacích zkouškách, o síti středních škol v okrese Jeseník a jakou školu si vybrat.
Beseda rodičů se zástupci středních škol v Supíkovicích
Velmi užitečná beseda rodičů, jejich dětí a zástupců různých škol i mimo okres Jeseník. Kromě toho od září
probíhají besedy přímo v hodině Svět práce.
Vánoce na zámku
Předvánoční období je nádherné. Zajímalo nás, jak nádherné bývalo kdysi na zámku Jánský vrch. Proto jsme využili
nabídku zimní vánoční prohlídky tohoto zámku. Opravdu jsme si ten předvánoční čas ještě více zpříjemnili.
Vánoční koledování a vystoupení pro seniory
Každoročně vystupují žáci naší školy a mateřské školy se svými programy v předvánočním čase. Zpívají, hrají na
nástroje, tancují pro nás všechny, aby nám udělali radost.
Vánoční vyprávění
Před Vánoci zavítal na naši školu pan farář, aby žákům 2. stupně, kteří o to mají zájem, povyprávěl o vánočním čase.

Všem občanům obce Supíkovice přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce.
Jarmila Lašáková

VÍTE ŽE:
Nejbližší vysoká škola je v Polské Nyse? Založená v roce 2001 má více jak 3 000 studentů. Tento vzdělávací institut
byl nedávno představen na setkání samospráv Jesenicka s nabídkou možné spolupráce. Jedná se o zhruba 11
studijních oboru. Studium se uskutečňuje v polštině nebo angličtině. V případě rozvíjející se spolupráce s českou
stranou se zvažuje i čeština jako studijní jazyk.
Pro absolventy středních škol je to zajímavá nabídka pro další vzdělávání s jazykovým potenciálem a atraktivními
obory v blízkosti domova.
Na atraktivitě jistě škola získá i dopravní dostupností, která se výrazně zlepší realizací projektu modernizace cesty
z Písečné do Velkých Kunětic, neboť se jedná o projekt česko-polský a bude realizován i na území polském a to
právě až do Nysy. Více informací o nejbližší vysoké škole naleznete na webu obce Supíkovice
http://www.supikovice.cz, kde je v oddíle obec v sekci fotogalerie rok 2017_2 umístěná prezentace tohoto zařízení.

HASIČI:
Sbor dobrovolných hasičů Supíkovice zakončil svou letošní činnost výroční schůzí dne 16. 12. 2017
za účasti zástupců okolních sborů a starosty obce.
Na schůzi jsme zhodnotili naši činnosti, ohodnotili aktivní členy a schválili činnost na rok 2018.
V letošním roce byla sboru předána nová hasičská zbrojnice. Po velmi dlouhém čase mají hasiči v Supíkovicích
důstojné zázemí pro svou činnost. Čeká nás ještě hodně práce na dotažení vnitřního vybavení, což se nám určitě
podaří během zimních měsíců tak, abychom mohli v jarním období uspořádat pro naše spoluobčany Den otevřených
dveří.
Děkujeme všem zastupitelům a především starostovi obce Romanu Bicanovi za uskutečnění zbudování hasičské
zbrojnice. Těšíme se na setkání se všemi při příležitosti Dne otevřených dveří.
Dále děkujeme všem sponzorům a sympatizantům za podporu našeho sboru, která je pro nás velmi důležitá.
Vážení spoluobčané dovolte, abych Vás pozval na tradiční Hasičský ples, který bude 10. 2. 2018

v KD Supíkovice. Čeká na vás bohatá tombola a občerství, vezměte pak sebou dobrou náladu.
Na závěr přeji všem klidné vánoční svátky, klidné prožití Nového roku a hodně zdraví do roku 2018.
Stanislav Poskočil

PRONATUS:
Mikulášská nadílka na Vápence
V sobotu 2. prosince 2017 pořádali členové spolku Pronatus a SDH Supíkovice již tradiční mikulášskou nadílku.
V 16:45 se lidé začali shromažďovat na autobusové zastávce ČMPK, pro které si přijel anděl na koni a odvedl je
do prostoru místní Vápenky. Zde děti a jejich doprovod a další návštěvníci netrpělivě očekávali příchod Mikuláše.
Nejprve se zjevili andělé a na trubku anděl zahrál koledu, aby přivítal Mikuláše. Poté za zvuku ohňostroje dva čerti
slanili z vrcholu bývalé vápenky, aby přivedli lucifera. Ale nebyl by to lucifer, aby přišel jen tak. Jeho čertovská
družina ho táhla na voze. Poté už proběhla tradiční nadílka, kde Mikuláš rozdal 120 balíčků. Pro zajímavost počet
dětí ze Supíkovic činil 44, zbytek byli cizí děti z okolních vesnic a měst. V průběhu nadílky vystoupila andělská
tanečnice Jenny, čerti se svým ohnivým vystoupením a oblíbený čertovský kankán. Nechybělo samozřejmě ani něco
tekutého na zahřátí a pro hladové usmažily místní hasičky výborné bramboráčky a nechyběli ani voňavé klobásy.
Za pořadatele moc děkujeme za kladné ohlasy a jsme moc rádi, že návštěvníků je každým rokem víc a víc. Je to pro
nás odměna a zároveň výzva.
Jitka Bračíková

DRAVCI SUPÍKOVICE:
Pomalu nám končí rok 2017. Tým Dravci Supíkovice, pod vedením Marka Malaníka, má za sebou první měsíce
účinkování v šipkařských soutěžích a světle modré dresy Dravců se znakem obce Supíkovice se dostávají do
podvědomí šipkařů i veřejnosti. Hlavním programem týmu je účast v B-lize Jesenicko, které se účastní 90 hráčů
v 12 týmech. Každý zápas provází skvělá atmosféra. Po 10. kole soutěže patří Dravcům průběžné 7. místo s 15 body,
což v konkurenci velmi zkušených týmů je výsledek pro nás více než uspokojivý. Vrcholem byl zcela jistě zápas
s lídrem tabulky a dosud neporaženým týmem ,,Mně je to jedno B Zlaté Hory“ dne 15. 12. 2017, kdy po skvělém
výkonu Dravci zvítězili 10:8.
Zcela mimořádnou událostí byla účast v Poháru, kdy Dravcům v 1. kole nemilosrdný los přidělil tým Renegades
Olomouc, vedoucí tým Extraligy a měli jsme tak možnost v domácím prostředí vidět výkony opravdu špičkových
hráčů.
Kromě ligových utkání a poháru Dravci zavítali také na některé turnaje a i tam zanechali nesmazatelnou stopu.
Příkladem může být říjnový turnaj ve Zlatých Horách, kde dvojice František Hladký ml. a Jiří Paščinský získala 2.
místo. Další zastávkou byl turnaj v Ludvíkově 17.11.2017. František Hladký ml. vybojoval v těžké konkurenci 4.
místo. Stejné umístění Slávky Malaníkové v kategorii žen ukazuje, že Dravci nebyli jen do počtu. Stejně tak Vánoční
turnaj v Červené Vodě, kde 16. 12. 2017 dvojice Marek Malaník a František Hladký st. po výborném závěrečném
výkonu vybojovala 1. místo.
Jak je vidět, Dravci Supíkovice jsou tu a svému názvu nezůstávají nic dlužni. Doufáme, že se nám bude i nadále
dařit a hlavním mottem zůstane radost ze hry.
,,Máme rádi šipky“.
Hladký František st.

VÍTE ŽE:
Veterinární ordinace
Od října 2017 je v České Vsi nově otevřena veterinární ordinace s výjezdovou službou
MVDr Lenky Römerové.
Adresa: Jánská 79 - vedle OÚ (bývalá masna), telefon: 777 562 954.
Ordinační hodiny:

Po 8 – 12 hod.
Út 7– 12 hod
St 16 – 20 hod
Pá 8 – 15 hod

Tříkrálová sbírka:
je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku
2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s
dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá.
Ač má Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je použit na podporu charitního díla hlavně
v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a
to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“.
Tříkrálová sbírka není jen sbíráním peněz na prospěšný účel, ale také společenskou událostí, prostorem pro
setkávání. Provází ji různé doprovodné aktivity pro koledníky a společenské akce – soutěže, požehnání koledníkům,
průvody, poděkování koledníkům ...
Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, které chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo svátku Tří
králů (6. ledna). Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování
rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné propagační a informační materiály místních charit. Charitní tříkráloví
koledníci jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat
průkazkou/plnou mocí.
V roce 2017 putoval výtěžek sbírky do Domova pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě na celkovou rekonstrukci
prádelny, ve které se pere prádlo pro charitní domovy pečující o seniory.
V letošním roce poputuje výtěžek sbírky na dofinancování celkové rekonstrukce Domova pokojného stáří sv.
Františka v Javorníku.
Děkujeme Vám. Mgr. Zuzana Hanulíková, DiS. manažerka PR, koordinátorka Tříkrálové sbírky

VÍTE ŽE:
Pošta Partner v Supíkovicích
Od 1.3.2018 dojde ke změně způsobu obsluhy pošty Supíkovice na poštu Partner Supíkovice. Pošta Partner je
pobočkou České pošty, kterou provozuje smluvní zástupce. V Supíkovicích bude jejím provozovatelem obec
Supíkovice. Občanům a firmám pošta Partner poskytuje plnohodnotné poštovní služby, stejně jako klasická pošta.
Pošta Partner bude sídlit na stejné adrese a ve stejných prostorách jako současná pošta v budově OÚ Supíkovice.
Z důvodu rekonstrukce prostor pošty, technických úprav a instalace nového interiéru bude pošta v Supíkovicích od
5.2. do 28.2.2018 uzavřena. Uložené oznámené zásilky a důchody vyplácené na přepážce pošty budou v této době
uloženy na poště v Písečné, tel.: 954 279 082. Otevírací doba pošty Písečná je pondělí – pátek: 9:00-10:30, 15:0016:30 hodin. Doručování zásilek v obci Supíkovice zůstává v plném rozsahu zachováno, nic se nemění.
Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se Vám za dočasné zhoršení dostupnosti poštovních služeb v obci
Supíkovice.

ODPADY:
K tématu odpady dnes pouze okrajově. Jedná se o informaci, že zastupitelstvo bude na svém jednání dne 22.12.2017
projednávat novou obecně závaznou vyhlášku (OZV), zkráceně nazvanou „vyhlašku o poplatku za odpady“. Důvodem,
proč se tento dokument schvaluje v závěru roku je sladění OZV s novelou zákona stanovující pravidla pro místní
poplatky.
Chci tedy všechny uklidnit, že nová OZV nemá v úmyslu zdražit poplatek ani jinak zatížit chod domácností nýbrž
upravuje jednotlivá ustanovení tak, aby byla v souladu s novým nařízením.
Jedná se hlavně o skupiny osob, které mají zákonný nárok na osvobození od poplatku. Dále, a to je podstatnější
změna, je nově zákonem nařízeno, že osoby které se dlouhodobě nezdržují v obci kde mají hlášený pobyt a zažádali
o osvobození od poplatků mohou tak činit i nadále , ALE musí tak činit každý rok. Toto je podstatná změna, která
se v nové OZV objeví.
Na zastupitelstvu obce je, aby stanovili termín, do kterého data je hlášení na OÚ podat. V projednávaném
dokumentu je termín stanoven do 31.3. daného kalendářního roku. V případě, že poplatník nesplní tuto povinnost a
v prvních třech měsících nového roku o osvobození nepožádá, výhody pozbývá a poplatek bude povinen uhradit.
Prosím proto, dávejte si na tuto novou skutečnost pozor a doložte případné žádosti o osvobození včas.

ZASTUPITELSTVO OBCE:
Oznamujeme, že poslední jednání zastupitelstva obce se uskuteční dne 22.12.2017 od 17:30
hodin v zasedací místnosti OÚ.
Na programu jednání je schválení smlouvy s dodavatelem stavebních prací na sportoviště v areálu ZŠ, rozpočtové
opatření a projednání výše zmíněné OZV „o poplatcích za odpady“

