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Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych vám na úvod dnešního zpravodaje popřál do roku 2016 mnoho úspěchů v osobním i profesním
životě, hodně štěstí. V neposlední řadě Vám chci popřát hodně zdraví, neboť jen s pevným zdravím se dají
uskutečnit všechny plány, ve které doufáme.
Současně s přáním do nového roku Vám chci nastínit priority obce pro rok 2016. V polovině ledna 2016 je uzávěrka
příjmu žádostí pro dotační podporu na výstavbu dětského hřiště a na modernizaci vodovodního řadu. První titul
vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj a Supíkovice usilují o finanční příspěvek na obnovení hřiště v areálu
mateřské školy. Druhý titul vyhlásilo ministerstvo životního prostředí a obec plánuje I. etapu modernizace
vodovodního řadu. Jedná se o obnovu vodáren a zde umístěných technologií.
technologií
V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace k záměru na vybudování nové hasičské zbrojnice v areálu
Pompe. V letošním roce se otvírá možnost žádat o podporu z nových operačních programů konkrétně IROP, které
zajišťují čerpání evropských peněz v období 2014 – 2020.
Areál Pompe je natolik atraktivní, že zastupitelé rozhodli, v závěru roku 2015, o zahájení projekčních prací na
přeměnu hlavní budovy na bytový dům s malometrážními byty. Podle prvních návrhů předložených projekční firmou
se bude jednat o deset bytových jednotek o výměrách nepřesahující 45 m2.
Již nyní se začíná vyjednávat s úřadem práce na podmínkách a počtech pracovníků v projektu VPP pro následující
jarní a letní období. Osobně doufám, že se nám podaří sestavit stejně kvalitní tým, jako
jako tomu bylo v minulých letech.
Kvalita spolupracovníků na těchto pozicích nám dovolila realizovat, při minimálních nákladech, drobné opravy
majetku a zařízení obce.
Poslední zmínka v prvním čísle Supíkovického občasníku v roce 2016 se týká zasedání zastupitelstva
zastup
obce a
návštěvnosti z řad občanů. V minulosti bylo zvykem, že zájem občanů se soustředil na ustavující zasedání
zastupitelstva obce, na kterém se volilo vedení obce a bylo to jistým způsobem završení procesu do kterého byli,
formou voleb, zapojeni všichni občané obce. V současnosti musím s povděkem konstatovat, že na jednání
zastupitelstva obce se i po roce od komunálních voleb schází nejen zastupitelé, kteří rozhodují o fungování obce, ale
i občané zajímající se dění a záměrech v Supíkovicích.
Doufám, že i v roce 2016 bude na zasedání zastupitelstva
zas
příležitost pro debatu
tu mezi zastupiteli a občany nad
věcnými a konstruktivními tématy, které povedou k rozvoji naší obce.
Přeji Vám vše dobré. Roman Bican

OBEC:
Oznamujeme, že od 13.1.2016 bude možné na obecním úřadě Supíkovice zaplatit poplatky za odpady na
rok 2016, nájem za hrobová místa na rok 2016, poplatek za psy dle OZV 1/2011 a vodné IV.Q/2015. V roce 2016 je
stanovena výše poplatku za odpady stanovena podle OZV 1/2015 na 500,500, Kč na osobu/rok.

ODPADY:
Technické služby Jeseník, zajišťující svoz směsného komunálního odpadu a BIO odpadu zaslaly
harmonogram svozu pro první čtvrtletí 2016.
Směsný komunální odpad se bude v Supíkovicích svážet v liché týdny a to tradičně ve čtvrtek.
Bio odpad se bude svážet 28.1., 25.2., 24.3. V dubnu 2016 dojde opět k zavedení sezonního svozu pravděpodobně
v čtrnáctidenním režimu.
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Svoz velkoobjemového odpadu a odpadu nebezpečného probíhající v obci na základě zákonné povinnosti se v roce
2016 uskuteční na jaře v sobotu 28. 5. 2016. Podzimní svoz pak proběhne opět v sobotu 5. 11. 2016.
Tato akce je vždy hojně využívaná všemi občany obce. Jde o možnost jak se zbavit bezplatně harampádí, které již
dosloužilo a zabírá místo ve sklepě, kůlně nebo garáži.
Při této příležitosti musím ocenit ukázněnost lidí využívající této akce a odpad vozí skutečně až v okamžiku kdy je
technika firmy Marius Pedersen připravena na jednotlivých stanovištích.
Pryč jsou doby, kdy se na sběrných místech vytvořily přes noc ohromné skládky. Následně pak při likvidaci
docházelo ke zpoždění a nepříjemnostem v dalších obcích. Zkušenost z posledních dvou svozů dává za pravdu
tvrzení, že koordinované a v termínu provedené navezení odpadu je rychlejší a pro přebírající pracovníky, kteří
odpad třídí i přehlednější. V neposlední řadě musím zmínit i ekologický aspekt, tím že se barvy, laky, oleje,
autobaterie, pneumatiky předávají přímo z vozíků zamezilo se případnému rozlévání nebezpečných látek na
prostranství.

Velkoobjemový svoz
Sobota 28. května a sobota 5. Listopadu

KOTLÍKOVÉ DOTACE:
Olomoucký kraj se připravuje na administraci tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020. V rámci kotlíkových dotací bude možné (za předpokladu schválení projektové žádosti
Olomouckého kraje Ministerstvem životního prostředí) získat dotaci na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva za
nové ekologičtější kotle v rodinných domech v Olomouckém kraji. Žadateli mohou být fyzické osoby – majitelé
rodinných domů v Olomouckém kraji.

Další informace k předběžným podmínkám kotlíkových dotací pro fyzické osoby naleznete na odkazu na www.krolomoucky.cz/kotlikovedotace.

Stejně jako v minulých letech vyjdou i v roce 2016 okolo svátku Tří králů do ulic našich měst a obcí skupinky
tříkrálových koledníků se zapečetěnými pokladničkami. Není již třeba připomínat, že se jedná o celostátní sbírku,
jejíž původ pochází z lidové zbožnosti uctívání Tří králů a výtěžek pomáhá lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
V roce 2015 se na Jesenicku podařilo sestavit rekordních 100 skupinek, které vykoledovaly celkem 489.915,- Kč.
Charitě Javorník připadlo z této částky 324.124,- Kč. Díky Vaší pomoci byla část peněz použita na výměnu 9
dřevěných kastlových oken v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě, do téhož domova bylo také zakoupeno
nové koupací lůžko, díky němuž se zlepšilo poskytování osobní hygieny u imobilních klientů. Z výtěžku jsme uhradili
druhou splátku automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu a pořídili stravovací tabletový systém pro klienty v
DPS sv. Františka v Javorníku, čímž se zlepšilo podávání stravy převážně klientům upoutaným na lůžko.
V roce 2016 proběhne Tříkrálová sbírka ve dnech 1. – 14. 1. 2016. Vlastní koledování budou provádět skupinky Tří
králů. Každá skupinka má svého vedoucího. Vedoucí bude mít u sebe zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR,
průkazku se shodným číslem a občanský průkaz. V případě pochybností máte plné právo zkontrolovat, zda se
skutečně jedná o tříkrálové koledníky.
Jménem Charity Javorník vám budou tříkráloví koledníci přát požehnaný nový rok a prosit o finanční pomoc na
realizaci těchto záměrů:
•
•

poskytování domácí hospicové péče na Jesenicku
další etapa výměny oken v DPS sv. Hedviky ve Vidnavě

Pokud nebudete mít štěstí a nesetkáte se s tříkrálovými koledníky, můžete přispět také prostřednictvím:
dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777,
bankovním převodem na účet č. 66008822/0800, variabilní symbol 777.
K Tříkrálové sbírce vyhlašujeme již 9. ročník výtvarné soutěže o hodnotné ceny. Její téma zní „Cesta Tří králů“.
Zúčastnit se jí mohou děti od předškoláků až po žáky 9. tříd. Vyhlašujeme také fotografickou soutěž, která je
určena pro všechny věkové kategorie. Bližší informace najdete na plakátcích nebo na našich webových stránkách
www.javornik.charita.cz

Kontakt na koordinátora sbírky:

Mgr. Václav Tschulik - tel: 777 581 217,

Věříme, že nám opět zachováte přízeň.

Darmoděj z.ú. – Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

-

-

Ocitli jste se v tíživé situaci a nevíte, jak z ní ven?

-

Nevíte si rady s vyřízením sociálních dávek?

-

Hledáte práci či nové bydlení?

-

Přerůstají Vám dluhy přes hlavu?

-

Bojíte se jednat s úřady?
Máte problémy s péčí a výchovou svých dětí?

Chcete poradit?

Přijedeme za vámi – a nabízíme pomoc, podporu, asistenci.
Všechny služby jsou vám poskytovány ZDARMA.
Provozní doba služby - 08:30-12:00 12:30-16:00 hod. a to každé Po – Pá (mimo Čt.)
Kontaktní osoba:
Mgr. Jarmila Šimčíková-vedoucí služby, sociální pracovník tel: 608 760 169
email:simcikova@darmodej.cz., sas@darmodej.cz, ,web: http://www.darmodej.cz/s-a-sluzby/

Další kontaktní údaje:
Mgr. Kováříková Andrea – zástupce vedoucího, sociální pracovník tel: 774 742 446.

Motto: "Domov je tam, kde je tvoje srdce šťastné."

HASIČI:
Sbor dobrovolných hasičů Supíkovice zve všechny občany na tradiční hasičský ples. 13. 2. 2016 od
20:00 hodin v Národním domě. Tradičně bohatá tombola a chutné občerstvení je standard
poskytovaný pořadateli na této akci. Neváhejte tedy a tento termín si poznačte do kalendáře.

Hasičský ples v Supíkovicích 13.2.2016 od 20:00

SRPDŠ:
V

sobotu 16. 1. 2016 se uskuteční IX. ročník turnaje ve stolním tenisu Supíkovický míček. Registrace
účastníků od 9:00 začátek turnaje 10:00. Kategorie, ženy, muži, elite. Startovné 30,- kč

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE A SRPDŠ:
Kdo peče nejlepší vánočku a pálí nejlepší kořalku v naší obci?
To jsme se dozvěděli 18.12 2016. Po úspěchu akce o nejlepší perník byla v roce 2015 vyhlášena soutěž o vánočku a
pálenku roku. Vyhodnocení soutěže proběhlo v rámci akce Zpívání v parku. V kategorii vánočka roku se přihlásilo
sedm statečných žen. V kategorii pálenka to bylo neuvěřitelných 21 vzorků. Zvláště komise hodnotící pálenky stála
téměř před nadlidským úkolem objektivně posoudit, který vzorek je ten nejlepší. Fundovaná porota byla složena ze
starostů, kteří vedli naší obec v době minulé i současné. Určitě Vás zajímají jména oněch 5 statečných. Chtěl bych
tedy poděkovat p. Bicanovi, Hozovi,Bračíkovi,
Bračíkovi, Hájkovi a Poskočilovi za výdrž při hodnocení vzorků. Na prvém místě
se umístila
a pálenka p.Feilhauera ml,druhý byl vzorek p. Maňury a třetí místo obsadil pan Maška. V soutěži vánoček
byla nejlepší ta od paní Zajacové, na druhém místě vánočka paní Šťastné a třetí nejlepší vánočku v naší obci peče
paní Kostečková. Všichni byli odměněni poukázkami do OC Kaufland. I pro rok 2016 má náš odbor připravenou
soutěž. Co bude předmětem hodnocení se včas dozvíte.

SRPDŠ:
Ve čtvrtek 8.10.2015 proběhla valná hromada SRPDŠ při MŠ a ZŠ Supíkovice. Valná hromada
schvaluje každoročně plán činnosti na následující rok. Letošní valná hromada byla výjimečná i tím, že
došlo ke generační výměně ve vedení sdružení. Po deseti letech opustil post předsedy Roman Bican a nově byla do
funkce předsedy SRPDŠ zvolena Michaela Malaníková. Tímto bych chtěl všem členům SRPDŠ,
SRPDŠ kteří se mnou celou
dobu organizovali a realizovali akce pro děti, dospělé, místní i přespolní poděkovat za skvělou spolupráci. Díky jejich
zápalu
palu pro aktivní život v obci získalo Sdružení věhlas nejlépe pracujícího spolku při základní škole v okrese. Chci
poděkovat za jejich volný čas, který věnovali přípravám akcí jako jsou taneční zábavy, stavění máje,
má
dětský den,
pohádkový les, turnaj Supíkovický
vický míček, nebo dálkový pochod Supíkovická padesátka.
Novému vedení přeji hodně elánu, aktivních členů a hlavně hodně návštěvníků na akcích sdružením pořádaných.
p
Bavící se lidé na akci, která zabere mnohdy týdny příprav je (alespoň já to tak cítil) největší
nejvě odměnou pro
pořadatele.

VÍTE ŽE:
Schránka pro osoby s trvalým pobytem na úřední adrese
Dne 7.12.2015 vyšel ve Sbírce předpisů zákon č. 318/2015, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel a rodných
číslech, o občanských průkazech, o cestovních dokladech a dalších souvisejících zákonů
zákonů ve znění pozdějších
předpisů.
Oznamujeme občanům obce Supíkovice, kteří mají uvedenu adresu trvalého pobytu na ohlašovně (tzn. na OÚ č. p.
130), že od 1. 1. 2016 vstupuje v platnost nový model doručování doporučených listovních
ch zásilek Českou poštou.
Od nového roku je povinnost obce vytvořitt přístupné místo,
místo kde se bude pro občany s trvalým pobytem na úřední
adrese ukládat po
o dobu 10 respektive 15 dnů oznámení a poučení o uložení zásilky na pobočce České pošty a postupu
k vyzvednutí zásilky v režimu doporučené psaní případně psaní „do vlastních rukou“.
Při nevyzvednutí zásilky bude tato, po
o uplynutí
uply
povinné lhůty, vrácena adresátovi. Podle nových pravidel je vrácený
dopis považovaný za doručený.
Je věcí každého člověka jak s tímto faktem naloží. Tuto změnu považujeme za celkem zásadní,
zásadní proto ji v dnešním
zpravodaji zmiňujeme. Při
ři ignoraci některých písemností může v budoucnu nastat nepříjemnost
příjemnost pramenící
s neseznámení se s obsahem doporučeného psaní.
Obec Supíkovice zřizuje tento prostor, kde bude možno kontrolovat došlou poštu v předsíni místní knihovny.

