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Vážení spoluobčané
Obec Supíkovice reaguje na vývoj a šíření nákazy COVID – 19 a tímto výtiskem Vás chceme seznámit
s možnostmi a mechanismy, které obec Supíkovice připravila pro své občany v rámci opatření snižující
riziko nákazy v Supíkovicích.
V první řadě je to urgentní výzva pro všechny, aby každé opuštění svých domovů pečlivě zvážili. Dále
chceme apelovat na maximální využívání elektronických komunikačních kanálů při řešení jakýchkoli
problémů. Tedy raději telefonujte než osobní návštěva.
S vědomím ztížené situace při zajišťování zásobování domácností základním sortimentem a potravinami
obec zřizuje od středy 18.3.2020 rozvážkovou službu základních potravin a potřeb pro domácnost pro
osoby s trvalým pobytem v Supíkovicích. Jde o službu, kterou budeme zajišťovat využitím zaměstnanců
obce.
Primárně bude služba poskytována seniorům nad 70 let věku případně osobám pečujícím o příslušníky této
věkové skupiny, nebo osoby v karanténě.. Jde nám o co největší snížení rizika přenosu nákazy při nákupech.
Znamená to, že obec bude na základě seznamu potravin, případně hygienických prostředků dovážet nákup
do domácností. Pro tento způsob prosíme zájemce o přichystání přepravní bedýnky se jménem pro snadné
vracení s nákupem. Po nachystání surovin podle seznamu v místním obchodě budou tyto nákupy hromadně
rozvezeny v čase od 14:00 do 15:30 podle množství objednávek.
Registraci objednávky prosím volejte na telefonní číslo starosty obce

733 426 649. Ideální pro

bezproblémové fungování služby je objednávání nákupu v čase od 7:00 do 10:30 hodin. Pozdější objednávky
budou přesunuty k řešení na druhý den.
Velice rád bych psal o věcech, které se nám povedly, a nebo které plánujeme pro zpříjemnění života v obci.
Bohužel situace s nákazou je natolik vážná a podcenění rizika může mít naprosto fatální následky. Z tohoto
důvodu je dnešní vydání Supíkovického občasníku monotematické a řeší situaci dnešních dnů.

OBEC:

S ohledem na situaci a pro zajištění chodu některých domácností vyzývám všechny

případné zájemce o dobrovolnickou práci ve prospěch starších spoluobčanů, aby se přihlásili na
obecní úřad telefonicky na číslo

733 426 649. Jde o drobný úklid, donesení dříví na topení,

Zároveň nabízíme zprostředkování dobrovolníků pro domácnosti, starším lidem . Máte-li ochotu pomoci
sousedům, nebo naopak potřebujete drobnou výpomoc ozvěte se prosím na uvedený telefonický kontakt.
V současné době obec eviduje nabídku na individuální dobrovolnické bezplatné zajištění nákupu potravin
pro občany Supíkovic.

SOCIÁLNĚ KULTURNÍ KOMISE
Pomoc seniorům v Supíkovicích
Vážení spoluobčané, senioři,
všichni jsme se proti naší vůli stali bojovníky proti neviditelnému nepříteli – nemoci Covid 19, způsobeným
novým koronavirem SARS-CoV-2.
Cílem všech opatření vlády ČR je zpomalit jeho šíření a co nejvíce zabránit těm nejhorším následkům.
Nebudeme-li opatření, na kterých se odborníci shodli, respektovat, minou se účinkem.
Jak vyplývá z dosud dostupných informací, kterými nás nepřetržitě zásobují média všeho druhu, nemoc
Covid 19 si své oběti vybírá zejména mezi seniory a osobami, které jsou oslabeny jinou nemocí. Vláda ČR
vydala doporučení, aby senioři nad 70 let nevycházeli po dobu nouzového stavu ze svých domovů.
Dodržení takového doporučení, která má seniory ochránit před nákazou, se neobejde bez pomoci okolí.
Zajištění pomoci je jistě v první řadě na rodině a příbuzných. Ve Vašem okolí, mezi známými nebo
sousedy, však může být někdo, komu byste mohli projevit svou solidaritu a nabídnout pomoc s nákupem
potravin, drogerie, vyzvednutím léků nebo třeba venčením psa právě Vy. Je to výzva pro všechny z nás.
Přesto však mohou být senioři, kterým nemá kdo pomoct nebo pečující jsou již rovněž seniorském věku a
tak jako riziková skupina by potřebovali pomoc sami. Víte o takových případech ve Vašem sousedství, kde
by senioři potřeboval pomoc? Potřebujete sami pomoc a nemáte se na koho obrátit? Pokud někoho
takového znáte nebo byste sami takovou pomoc potřebovali, neváhejte a ozvěte se.
Pomoc při nákupu základních potravin, drogérie a léků včetně bezplatného doručení z nejbližší prodejny
nabídla seniorům v naší obci nezisková organizace Felix filii z.s. se sídlem v Písečné. Objednávky přijímá
denně od 8:00 hod do 17:00 hod na telefonním čísle 730 517 217.
Obědy jsou rozváženy ze školní jídelny v Supíkovicích, rozvoz obědů seniorům hradí obec. Objednávky
obědů jsou přijímány na tel. č. 584 432 067 nebo 601 386 600.
Připravena k pomoci je i obec Supíkovice, a to jak vlastními pracovníky, tak i dobrovolníky, kteří se hlásí a
rádi vypomůžou.
Neostýchejte, a v případě, že pomoc potřebujete, nabídku přijmout a kontaktovat nás, školní jídelnu
nebo výše uvedenou neziskovou organizaci. Pomoc je pro potřebné připravena.
Závěrem chceme oznámit občanům, kteří v jarních měsících oslaví významné životní jubileum, že delegace
sociálně kulturní komise přerušuje osobní návštěvy. Náhradní termín bude individuálně dohodnut po
odeznění mimořádné situace.
Hana Mašková

OBEC:
Starosta obce rozhodl v souvislosti s vydaným usnesením Vlády ČR č. 215 ze dne 15. 3.
2020 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v návaznosti na usnesení
Vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3.2020, kterým byl vyhlášen nouzový stav pro území ČR z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území
České republiky a souvisejících krizových opatření – jejichž cílem je eliminace prudkého šíření nákazy
koronaviru, o zrušení řádně svolaného zastupitelstva obce, které se mělo konat ve čtvrtek 19.3.2020 od
17:30 hodin.

ODPADY: Domovní čistírny odpadních vod
V souvislosti s opatřeními omezující shromažďování osob byla zrušena akce plánovaná na
27.3.2020, která se měla týkat tématu domovních čistíren, jejich pořizování provoz, a podpory obce této
modernizace území v oblasti likvidace odpadní vody z nemovitostí v Supíkovicích. Akce se ruší bez
stanovení náhradního termínu.

MIMOŘÁDNÁ POMOC
DOBROVOLNÍKŮ
V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍM VÝVOJEM PANDEMIE COVID - 19 (CORONAVIRUS)
AKTUÁLNĚ PLATÍ PRO OBCE (zajištěno dobrovolníky): Bělá pod Pradědem, Česká Ves,
Písečná, Mikulovice, Supíkovice, Hradec - Nová Ves.
BEZPLATNĚ od 16. 3. 2020 do odvolání zajišťujeme formou dobrovolnické služby následující
formy pomoci:

1. NÁKUPY SENIORŮM
Nákup a jeho doručení. Zajistíme základní potraviny, drogerii, léky případně další věci nezbytné
potřeby.
Nákupy je nejlépe objednat den dopředu. Nákup provádíme pouze v místě pobytu zájemce
(nejbližší prodejna). Pomoc je primárně určena osamoceným seniorům. Objednavatel uhradí
pouze skutečnou cenu nákupu, na základě předloženého dokladu. Doprava a činnost
dobrovolníků je BEZPLATNÁ.
OBJEDNÁVKY: denně od 8:00 hod do 17:00 hod. na tel: 730 517 217

2. DOUČOVÁNÍ
Doučování žáků I. stupně ZŠ.
Pomoc je primárně určena dětem, jejichž rodiče musí být v zaměstnání a děti plní nadále školní
povinnosti zadané učitelem dálkově. Pomoc bude přednostně realizována v domácím prostředí
dítěte. Pomoc je BEZPLATNÁ.
OBJEDNÁVKY: denně od 8:00 hod do 17:00 hod. na tel: 730 517 217

3. HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Pomoc je určena pouze rodičům, kteří musí být v danou dobu v zaměstnání a nemají možnost
zajistit hlídaní dětí jinak. Pomoc bude přednostně realizována v domácím prostředí dítěte.
Pomoc je BEZPLATNÁ.
OBJEDNÁVKY: denně od 8:00 hod do 17:00 hod. na tel: 730 517 217

POMOC NEPOSKYTUJEME OSOBÁM S NAŘÍZENOU
KARANTÉNOU (osobám které přišly do styku s nákazou a
osobám po návratu ze zahraničí po 2. 3. 2020).

V současné době pobočka pošta partner funguje bez omezení
Pondělí, středa, pátek 8:00 – 12:00
úterý a čtvrtek 12:45 – 16:45

