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Vážení spoluobčané,
Čas letí jak bláznivý, a já zjistil, že obecní periodikum má již roční odmlku v předkládání informací o životě a
plánech obce Supíkovice. Je toho hodně co je třeba zmínit, abych napravil dluh vůči vám občanům obce.
Musím říci, že obci se daří. V dlouhé historii nedisponovala obec takovým objemem finančních prostředků jako
v posledních dvou letech. V současnosti vykazují účty obce více jak 4 mil. Kč. Obec splácí dva úvěry v souhrnné výši
2 mil. Kč.
V minulém roce se povedlo zmodernizovat, za přispění MMR ČR a externí firmy Marie Paděrová, finanční a
projektová činnost dětské hřiště v areálu mateřské školy. Po odstranění torza dřevěných prvků, bylo rozhodnuto o
instalaci kovového hřiště a hrací plochy s gumovým povrchem. Díky kvalitní přípravě projektu máme již druhý kout
pro děti, jehož vznik byl podpořen prostředky ministerstva pro místní rozvoj (MMR ČR). V závěru roku a na počátku
roku 2017 byla realizována drobná akce u rybníku v kolonkách. Lokalita byla zvolena z důvodu koncentrace mladých
rodin na spodním konci obce. Zde s financováním pomohla firma TOUAX. Pro pohyb osob po obci hlavně v zimních
měsících a větrném počasí je zajisté velice pozitivní zjištění, že v obci nedochází k výpadkům veřejného osvětlení.
V roce 2016 proběhla poslední fáze výměny vedení osvětlení, kdy holé vodiče nahradil izolovaný kabel. Toto opatření
zajistilo stabilitu fungování zařízení. Nyní je v rozpočtu vyčleněna částka umožňující poslední zásah do obecních
světel. Jde o výměnu starých světelných bodů. Část obce od zastávky ČMPK nahoru a ulice ke hřišti již nové lampy
má. Zbývá tedy modernizovat spodní konec obce a boční ulice ve středu Supíkovic. Tímto krokem bude definitivně V.
O. zajištěno na delší období bezporuchového provozu.
Pro rok 2017 obec Supíkovice počítá s opravou střechy na budově obecního úřadu. Na úterním jednání
zastupitelstva obce bylo rozhodnuto o zahájení akce opravy místní komunikace v lokalitě u rybníka v kolonkách.
Toto je záměr, který zastupitelé hrnou před sebou minimálně sedm let. Nyní tedy přišel čas na realizaci.
Dokončuje se rekonstrukce nové hasičské zbrojnice a čeká se na výsledky vyhodnocení žádostí obce Supíkovice na
záměry opravy Národního domu a vznik komunitního bydlení seniorů na Pompe. Poslední žádost zatím podaná, se
zabývá revitalizací okolí Vajontu. Na základě žádostí plavců v létě a bruslařů v zimě jsme podali žádost o podporu
vzniku místa pasivního odpočinku právě v tomto území. Nyní tedy čekáme, jak se hodnotitelé ze státního
zemědělského intervenčního fondu postaví k záměru obce vybudovat u nádrže altán, lavičky a odpadkové koše.
Výčet aktivit zajišťující bezproblémový chod vesnice není zdaleka úplný. Nicméně je to výčet nejhmatatelnějších
činností ve prospěch obce.
Pokud však máte nové jiné náměty co na fungování obce změnit, přijďte prosím na jednání zastupitelstva obec a zde
sdělte zastupitelům své požadavky.
Nyní mi dovolte abych vám popřál krásné jaro a mnoho sil do dalších dnů.
Roman Bican

OBEC:
Oznamujeme, že od středy
s
12. 4. 2017 bude možné na obecním úřad
adě Supíkovice zaplatit
vodné I.čtvrtletí 2017.

ZASTUPITELSTVO OBCE
CE:
Dne 28.3.2017 se sešlo zastupitelstvo obc
bce Supíkovice k již třetímu jednání v roce 2017
17 na programu jednání
mimořádně svolaného na úterý se měl proje
ojednat důležitý bod související s plánovanou rek
ekonstrukcí silnice II/455
v úseku Písečná Velké Kunětice. Konkrétně
ně přeložka plynového veení a následné uplatnění
ní věcného břemene na
pozemcích obce. Nakonec zastupitelé proj
ojednávali osm bodů, ke kterým přijali jednotlivá
ivá usnesení.
Asi důležitým bodem je schválení zahájení
ení prací na opravě části místní komunikace v kolo
olonkách nebo schválení
podání žádostí o dotaci směřující k opravě
vě a zateplení fasády obecního úřadu.
Co musím zmínit, je hojná účast občanů na tomto jednání při netradičním termínu konání
ní si ve slunečný den našli
lidé do zasedací místnosti obecního úřadu
u cestu a díky tomu se u několika bodů rozpoutal
tala živá diskuze.
Beru s povděkem všechny diskuze a náměty
ěty pokud nezabíhají do osobní roviny, jediné co
om
mě poněkud mrzí, že
někteří zastupitelé berou svoji pozici poně
někud lehkovážně a na jednání přicházíí nepřipra
aveni, bez ověření si faktů.
Mám tím na mysli skutečnost, kdy na první
vním jednání v tomto roce schválí akční plán obce
ce s výčtem prioritních akcí a
na třetím jednání argumentují, že nedostá
távají dostatečné informace.
Kroky obce jsou řízeny potřebami vás obyv
byvatel, uznávám, někdy krok trvá déle než se mn
mnohým může líbit, ale vždy
se snažím pro předložený problém najít řešení.
řeš
Zmínkou o délce projednávání některých
ho
opatření narážím na dlouho
slibovanou opravu místní komunikace v kolo
olonkách. Nicméně naděje na spolufinancování akce
akc z některého dotačního
titulu je natolik malá a investování do žádo
dostí je skoro zbytečné je na pořadu dne uskute
tečnit akci za své
prostředky.
Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdeč
ečněji pozval na další jednání zastupitelstva obce
ce neboť diskuze s vámi je
způsob jak dělat věci potřebné a řešit prob
roblémy o kterých mnohdy zastupitelé nemají ani ponětí, že v obci existují.
Závěrem poskytuji neoficiální výpis usnese
sení III/2017. Všechny předešlé dokumenty nale
aleznete na na webových
stránkách obce Supíkovice. www.supikovice
ice.cz

1.

Schvaluje návrhovou komisi ve
e ssložení předseda Ing. Radka Hečková, členo
nové Eva Strapková a Karel
Kubíček, ověřovatelé zápisu pana
na Petra Janoška a paní Ing. Miroslavu Hájkovo
vou, dále zapisovatelku Marii
Kučákovou.

2.

Schvaluje předložený program zasedání.
zas

3.

bere na vědomí informace o činno
nosti OÚ.

4.

Schvaluje smlouvu o budoucí smlou
louvě o zřízení věcného břemene č. 2017/03/28
28/SU mezi obcí Supíkovice a
GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše
líše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567.

5.

Schvaluje zahájení prací souvisej
ejících s opravou místní komunikace G IV a vyh
yhlášení výběrového řízení na
zhotovitele prací.

6.

Schvaluje provedení úprav a zpevn
evnění povrchu části pozemku parc.č.1087/2 v k.ú.
k.ú Supíkovice.

7.

Schvaluje zřízení pěti pracovních
ch míst v projektu VPP na rok 2017 pro obec Supíkovice
Sup
v období od květen
2017 – listopad 2017

8.

Schvaluje podání žádosti o dotaci
ci z OPŽP na snížení energetické náročnosti budo
udovyč.p.130v obci Supíkovice

ODPADY:
Díky mírné zimě a nástupu jara byl zahájen svoz bioodpadu se čtrnáctidenním předstihem a to na četné dotazy a
urgence obyvatel, kteří zahájili jarní úklid a přípravu svých zahrad na sezonu. Od dubna již bude vývoz bioodpadu
realizován v řádných termínech tedy vždy v sudé týdny. Týdny liché jsou celoročně vyhrazeny pro svoz směsného
komunálního odpadu (SKO).
K bioodpadu ještě jedna zmínka, obec Supíkovice společně s obcemi mikroregionu Zlatohorsko(Velké Kunětice,
Mikulovice, Zlaté Hory, Hradec Nová Ves, Písečná a Supíkovice) zažádali společně o podporu projektu na likvidaci
biologického odpadu. Mikroregion byl úspěšný a díky tomu se do každé domácnosti, pouze na základě podepsané
smlouvy o zápůjčce mohl půjčit kompostér nebo nádoba (120 litrů) na tento druh odpadu. Supíkovice navíc, jako
jediná obec, pořídila i kontejnery o objemu 1100 l (čtyřkolečkové nádoby) Pro uspokojení potřeb obyvatel s většími
zahradami. Zkušenosti z loňského roku nás nutí změnit způsob zápůjčky právě těchto velkých nádob. Nádoby tedy
budou v roce 2017 půjčovány jednorázově následně budou sváženy na Pompe kde budou připraveny k vyprázdnění.
Byť obec disponuje 25 kusy tohoto vybavení v roce 2016 se nám stávalo, že se v době vydatného růstu trávy, nebo
hrabání listí nádob nedostávalo. Každopádně nádoby jsou zde pro lidi a jen ku prospěchu aby byly využívány.
Všem, kteří využívají separovaný svoz bioodpadu chci poděkovat za disciplínu a čistotu odpadu do nádob ukládaných.
Při rozjezdu kompostárny to byla největší obava zda odpad bude čistý bez plastů nebo SKO. V Supíkovicích se
obavy nepotvrdily a jen objemné pařezy v zelených kontejnerech přidávají práci obsluze zařízení kompostárny při
drcení.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
Svoz velkoobjemového odpadu a odpadu nebezpečného probíhající v obci na základě zákonné povinnosti se v roce
2017 uskuteční na jaře v sobotu 27. 5. 2017. Podzimní svoz pak proběhne opět v sobotu 4. 11. 2017.
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.
Za dobu organizování těchto svozů došlo u obyvatel Supíkovic k změně postoje k ekologické problematice. Odpad
nekončí v příkopech nebo na kraji lesa, ale lidé trpělivě vyčkají termínu svozu a odpadu se v určený den bezplatně
zbaví.
Samozřejmě není možné naplánovat termín, který bude vyhovovat všem, nicméně bezplatná likvidace nepotřebných
věcí je vám k dispozici ve dvou termínech jarním a podzimním.
Díky pořízené komunální technice obcí Supíkovice je možné po dohodě likvidaci objemného odpadu řešit individuálně.
V některých případech již tato spolupráce proběhla. Obec Na začátku víkendu přistaví kontejner k místu nakládky a
v pondělí obsah uloží na řízenou skládku technických služeb Jeseník.
Na osobě využívající této služby je pouze naložení odpadu, zaplacení poplatku za uložení na skládku a pronájem
techniky od obce ve výši 400,- Kč včetně DPH.
V roce 2014 obec pořídila komunální techniku z dotačních prostředků OPŽP a za pouhé dva roky se souprava stala
nepostradatelným pomocníkem při úklidu obce nebo poskytování služeb občanům. Náklady obce na toto vybavení

byly necelých 140 000,- Kč neboť dotační prostředky a prodej staršího traktoru dokázaly podíl obce na pořízení
nového New Hollandu snížit na velice zajímavou cenu. No řekněte, kde pořídíte nový stroj za takové peníze. ☺

Velkoobjemový svoz v roce 2017
Sobota 27. května a sobota 4. Listopadu

Zápis se koná v úterý 4. dubna od 15 do 17 hodin v budově 1. stupně ZŠ. S sebou je nutné vzít rodný list dítěte a
občanský průkaz zákonného zástupce.

Sčítání dokončeno a opět je tu rekord
Ve čtvrtek 19. ledna skončilo v Charitě Javorník otevírání a počítání tříkrálových pokladniček. Tříkráloví koledníci
vykoledovali ve 23 obcích Jesenicka rekordní částku, a to 559.026,- Kč. Ve srovnání s loňským rokem je výtěžek
sbírky je o 24.093,- Kčvyšší.
Po rozdělení zůstane z vykoledované částky javornické Charitě 363.367,- Kč. Tyto finanční prostředky využijeme
v souladu se schváleným záměrem narekonstrukci prádelny v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě,
která zajišťuje praní prádla pro vščchny domovy Charity Javorník.
Velmi děkujeme jménem Charity Javorník i jejich klientů všem lidem, kteří v letošním roce přispěli do tříkrálových
pokladniček. Každým rokem se zvyšuje vykoledovaná částka, což je pro velkým závazkem. Je úžasné, jak jsou lidé na
Jesenicku stále velmi vnímaví a otevření vůči potřebám těch, kteří se neobejdou bez pomoci druhých.
Děkujemetaké více než čtyřem stovkám koledníků, kteří obětavě a s obrovským nasazením koledovali od domu
k domu a přinášeli lidem požehnání a radost. Zvláště letos to bylo ve větrném a velmi mrazivém počasí kolem -15 °C
velmi náročné, a proto si zaslouží velký obdiv. Jejich pomoci si opravdu vážíme.
Nadále pokračují fotografická a výtvarná soutěž o hodnotné ceny. Do 12. února je možné odevzdávat díla do
výtvarné soutěže na téma „Co spatřila hvězda?“ a zasílat fotky dofotografické soutěže. Výtvarná díla je možné
donést na střediska Charity Javorník – do Vidnavy, Javorníku a Jeseníku, nebo do knihkupectví Domeček v Jeseníku.
Mgr. Helena Paschkeová
Charita Javorník, tel: 732 825 091, e-mail: helena.paschkeova@javornik.charita.cz

HASIČI:
Sbor dobrovolných hasičů Supíkovice a jeho jednotka prochází generační obměnou. Jako velitel
jednotky dobrovolných hasičů byl, na doporučení valné hromady SDH ze dne 19.12.2015, do funkce
velitele JSDH dne 31.12.2015 jmenován Stanislav Bračík, který nahradil předchozího velitele JSDH
Ladislava Feilhauera . Tento vedl jednotku pro mě neuvěřitelných 38 let. Byť je to zpráva poněkud starší, stojí
přesto za zmínku. Při zveřejnění tohoto údaje na výroční schůzi SDH mě nesmírně potěšilo zjištění, že jsou mezi
námi tací, kteří dlouhodobě vykonávají činnost bez nároku na odměnu a to v časovém intervalu přesahující dvě
generace.
Rád bych touto cestou dodatečně, za zřizovatele JSDH, panu Ladislavu Feilhauerovi poděkoval za čas věnovaný
hasičům a nepřímo tak všem občanům obce Supíkovice a zároveň bych chtěl popřát pevné zdraví, které mu umožní
ještě dlouho monitorovat dění ve sboru.
Děkuji.
Roman Bican

HASIČI:
Dotační politika zajišťující prostředky na všemožné zvyšování kvality a standardu života má v České
republice jeden zásadní výstup. Vznikl nový druh českého jazyka tzv. dotační čeština,. Tímto jazykem
si dopisují žadatelé a externí firmy zpracovávající jednotlivé žádosti o podporu s poskytovateli
finančních prostředků. Základem je využívání slov evaluace, implementace, osoby vyloučené, znevýhodněné,
environmentální aspekt, inovativnost projektu.
A to vše se děje jen pro to, že obce chtějí zpravit kulturní dům, chodník, nebo veřejné osvětlení. Možná jste
zaznamenali paniku v roce 2014 kdy končilo plánovací období 2007 - 2014 a Česká republika nestíhala vyčerpat
desítky mld. Kč z evropských fondů vyčleněných právě pro naši zemi. Proto vzniklo několik do očí bijících projektů
jak utratit nehorázné množství peněz bez dlouhodobého efektu. Peníze utraceny - zde máte další. Tak by asi mohlo
znít konstatování kompetentních orgánů zodpovědných za rozdělování prostředků.
A je to opět zde plánovací období 2014 – 2020 začalo, jak letopočet napovídá v roce 2014. Do dnešního dne, tedy
dva roky po spuštění nového období pro podporu ČR, jsou posouzeny první výzvy a možná u některých žadatelů
dorazila avíza o vyhodnocení jejich žádostí. Neuvěřitelný šlendrián vládne České republice.
Do této situace obec rozhodla o nápravě dlouhodobého neuspokojivého zázemí JSDH povinné složky zřizované obcí.
Naše JSDH je zařazena do kategorie JPO V., tedy mimo všechny podpory poskytované pro krizový systém. Zázemí
v blízkosti základní školy. Zázemí, které při zásahu nutí řidiče vozu vyjet se strojem před garáž aby zbylí členové
družstva mohly obléknout povinnou výstroj a odjet k zásahu.
Tuto situaci řeší kompletní rekonstrukce části stodoly v areálu Pompe kde vzniká nová hasičská zbrojnice
s klubovnou a sociálním zázemím a garážemi.
Nyní ozřejmím předešlé řádky. Očekávat finanční výpomoc od Evropy nebo Českého státu na akci, která bude mít
dlouhodobý efekt pro život v obci je hodně naivní. Peníze jsou přeci na „rekvalifikace“ a pomoc nezodpovědným
předluženým a těm, kteří nechtějí pracovat.
Zastupitelé k problému přistoupili zodpovědně a potřebu nového zázemí pro hasiče schválili. Schválili i způsob
financování akce tedy komerční úvěr. Toto hlasování sice bylo nejednotné, ale díky parlamentnímu systému kde
rozhoduje většina byl úvěr schválen poměrem 6 pro 1 se zdržel a dva nehlasovali. Následně byl vybrán zhotovitel a
tak Javornická stavební mohla v prosinci 2016 zahájit práce na budování nové zbrojnici.
V Supíkovicích začnou hasičům o prázdninách sloužit nové prostory a to bez jediného centu od evropské unie.
Tímto obsáhlým popisem chci osvětlit jak funguje dotační hydra. Křiví podnikatelské prostředí, křiví zaměstnanecké
prostředí, vyčleňuje skupinu lidí přinášející pro zaměstnavatele dotace, šikanuje příjemce dotace mnohdy i 20 let
provozními zprávami, vymýšlí stále nové servery pro znesnadnění podání žádosti a vytváří konkurenční prostředí
mezi obcemi místo plodné spolupráce. (nikomu neříkejte kde jsme žádali, neboť pak nemusíme dostat ani my). A
navíc ústy ministrů mystifikují obyvatele České republiky a uvádí nepravdivé informace proč se nečerpá v takové
míře jak je nutné. Vinu za zpoždění svalují na samosprávy a vůbec se nepozastavují nad faktem, že chyba je
v centrále která není schopna dotace a výzvy včas vyhlásit a administrovat.
Takže některé investice za své je způsob jak zajistit rozvoj obce a nutnou údržbu třeba právě zbrojnice.
Roman Bican

SRPDŠ:
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je název do
dobrovolnické celorepublikové úklidové akce. Loni
Lon se zapojilo celkem
140 756 lidí, kteří sesbírali 1 634 tun odpa
padu. SRPDŠ, ve spolupráci s SDH Supíkovice a o
obcí Supíkovice, se i letos
do tohoto projektu přihlásilo. Všechny přih
řihlášené skupiny sbírají v jeden den – 8. dubna.
Snahou nám bude vyčistit území kolem Vaj
ajontu, dále pak přilehlé lesní cesty, okolí příjezd
ezdové cesty od Křížku
směrem do obce i některá místa přímo v obci.
ob
Další tradiční jarní akce nás čeká 28. dub
bna. Chystáme Pálení čarodějnic a Stavění Májk
jky. Rozhodně přijďte
podpořit i tuto vesnickou tradici.
Do kalendářů si také, prosíme, poznamenej
nejte datum 13. 5. V tento den plánujeme Supíko
íkovickou padesátku.
Za zmínku také stojí chystaný Dětský den.
en. Kolotoče pro děti jsou již dávno zamluveny,, ještě
je
dolaďujeme
doprovodný program. Každopádně platí, že nejbližší sobota ke Dni dětí – letos 3. 6. – pat
atří v obci těmto oslavám.
Poslední srpnová sobota bývá věnována věh
ěhlasnému Pohádkovému lesu. Tato akce, u které
ré každoročně stoupá počet
účastníků, má svůj termín stanoven na 28.
8. 8
8. Nesmíte chybět!!!
Plakátky vás budou o těchto významných událostech
u
včas informovat. Pokud jste aktivní
ní i na Facebooku, navštivte
náš profil SRPDŠ Supíkovice. Tam mimocho
chodem najdete také fotogalerii proběhlých akcí.
cí. A pokud byste se snad i
chtěli organizačně podílet, stačí nás konta
taktovat na emailové adrese mic.ha@centrum.cz
cz.

SOCIÁLN
LNĚ-KULTURNÍ KOMISE A SRPDŠ:
S
Díky aktivitě sociálně- kulturní komisi, kon
onkrétně paní Haně Maškové, která kalendáři dal
ala finální podobu, jste již
druhým rokem obdrželi do schránek roční
ní kalendář s termíny významných akcí plánovanýc
ných v Supíkovicích na rok
2017. Při sestavování plánu akcí je vždy složité
slo
napřelos prosince a ledna zajistit, že práv
rávě v létě proběhne některá
z plánovaných akcí.
Nicméně je to informační nástroj jak lidem
em žijícím v obci zajistit souhrnnou informaci o z
záměrech obce i spolků na
aktuální kalendářní rok.
V prvním vydání se nám do kalendáře na dv
dva měsíce vloudil šotek, nyní se nám do akcí nedo
edostaly údaje o svozu
velkoobjemového odpadu, neboť firma ter
ermíny dodala po uzávěrce kalendáře. Chci tímto
to poděkovat všem, kteří se
na vzniku tohoto informačního tisku podíle
íleli. Současně chci poděkovat za kladné reakce a rád předávám autorům
poděkování od vás občanů na tento nový produkt
pr
obce.

ZÁKLADNÍ
Í ŠKOLA:
Základní škola Supíkovice oznamuj
uje, že v úterý 4.dubna od 15:00 do
o 1
17:00 hodin proběhne
v budově I. stupně zápis dětí do
o první třídy základní školy. Rodiče upozorňujeme
upo
na nutnost
vzít s sebou rodný list dítěte a občanský
ob
průkaz zákonného zástupce.

VÍTE ŽE:
V květnu 2017 dojde opět k uzavírce trasy přes Červenohorské sedlo. Plánovaná uzavírka je v pořadí třetí a snad i
poslední spojená s rozsáhlou rekonstrukcí páteřní komunikace pro jesenický region.
Tato uzavírka je plánovaná na období zhruba pěti týdnu kdy budou provedeny dokončovací práce na vozovce a
osazení svodidel.

Uzavírka silnice I/44 přes Červenohorské sedlo je plánovaná
od 3. 5. 2017 do 9. 6. 2017

VÍTE ŽE:
Následující informace byla v minulosti v občasníku zveřejněna, jak se říká opakování je matka moudrosti zveřejňuji
pro některé zásadní informaci o způsobu doručování listovních zásilek.

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 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 zásilek Českou poštou.
Od nového roku je povinnost obce vytvořit přístupné místo, kde se bude pro občany s trvalým pobytem na úřední
adrese ukládat po 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 uplynutí 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, proto ji v dnešním
zpravodaji zmiňujeme. Při ignoraci některých písemností může v budoucnu nastat nepříjemnost pramenící
s neseznámení se s obsahem doporučeného psaní.
Obec Supíkovice zřizuje tento prostor, kde bude možno kontrolovat došlou poštu v předsíni místní knihovny.

KRASOHLED:
Občanské sdružení se v letošním roce chystá na realizaci již pátého ročníku Supíkovického dřevosochání.
Je vidět, že neopadající optimismus předsedy spolku pana Vladislava Jankese zaslouží obdiv podporu, neboť málo
umanutých vizionářů dokáže jít dlouhodobě za svým cílem a záměrem jako to umí právě Laďa.
Věhlas sochání již ziskává na popularitě do té míry, že se nám hlásí sponzoři působící i mimo území obce. Tak se
stalo, že obec Písečná a kamenická firma Kámen Becke nás sami oslovili s nabídkou poskytnutí nezbytného a tak
těžce se zajišťujícího detailu nutného pro dřevosochání jako jsou kmeny lípy. Pro ročník 2017 tedy kvalitní materiál
máme. Nezbývá než objednat dobré počasí, zajistit film z kategorie Náročný divák a o tradičně skvělý víkend
strávený ve výjimečných kulisách vápenky je postaráno. Vznikající přírodní galerie je vyhledávaným místem turistů ,
kteří zavítají do Jeskyně na Špičáku a pak díky informacím z mapa tabulí shlédnou i tuto rodící se atrakci.
Pokud se zmíním o aktivitě krasohledu, kterou je monitorování čápů bílých pro rok 2017 jsme stále v očekávání kdy
Arnošt a jeho družka dorazí. Podle informací poskytnutých jednotkou protivzdušné obrany státu lze přelet státní
hranice očekávat každým dne. Tak pozorujete a první kdo zahlédne čápa v Supíkovicích to může říct všem ostatním.
Krásné jaro přátele.

