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Registrováno ministerstvem kultury, index MK ČR E 20449

Obyvatelům Supíkovic přeji příjemné prožití Vánočních svátků. Dospělým pohodu bez stresu, dětem co
nejvíc dárků, po kterých dlouho touží. Všem pak přeji do roku 2013 hodně štěstí, lásky, úspěchů v osobním i
profesním životě. To vše je dostupnější když bude sloužit zdraví, tak tedy pevné zdraví přátelé.
Roman Bican

ZASTUPITELSTVO OBCE:
USNESENÍ č.6/2012
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 13.12. 2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Informaci o volbě prezidenta České republiky konané ve dne 11. – 12. ledna 2013

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Opravu bodu 4 v usnesení č. 4/2012 ze dne 13.9.2012 a to : oprava pronájmu pozemku par.č. 167/1opravit správně 167/3 , nájemní smlouva sepsána do 31.12.2014 opraveno – na neurčito
2. Záměr prodeje pozemku parc.č. st. 401- zastavěná plocha a nádvoří- výměra 83 m2 a parc.č. st. 402zastavěná plocha a nádvoří- výměra 248 m2 v k.ú. Supíkovice
3. Záměr prodeje pozemku parc.č. 151/1 , zahrada , výměra 835 m2 v k.ú.Supíkovice
4. Kupní smlouvu- prodávající pan Harčarik Zdeněk - kupující obec Supíkovice
5. Smlouvu o dílo mezi Profond Invest s.r.o. Šumperk a obcí Supíkovice – dotace z Operačního programu
životního prostředí , oblasti podpory 3.2.1. Úspora energie objektu Základní škola Supíkovice 1. -5.
ročník
6. Vyučtování a zaplacení nákladů právního zastoupení Advokátní kanceláři Judr. Sedláček –Švesták
Šumperk ve sporu obce Supíkovice na základě vystavené faktury splatné k 31.1.2013 a počítat s touto
částkou v rozpočtu roku 2013
7. Úpravu rozpočtu dle přílohy
8. Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011-2012
9. Odpis nevymahatelných pohledávek dle seznamu
10. Usnesení

OBEC:
Zajisté jste zaznamenali výrok Ústavního soudu ve věci Veřejné služby (VS). Tento institut byl jedním z mnoha
nástrojů, který měl zamezit zneužívání sociálních dávek a využít pracovního potenciálu dlouhodobě
nezaměstnaných. Tolik alespoň slibovali zodpovědní úředníci na ministerstvu práce i na úřadech práce.
Musím se přiznat, že institut VS plně schvaluji a myšlenka úpravy vzhledu obce občany, kteří momentálně
pobírají dávky ze společné kasy je rozumná. Bohužel výsledek, v České republice v poslední době nic
neobvyklého, se zcela minul s cílovou skupinou, na kterou byl projekt původně zaměřen. Někteří dlouhodobě
nezaměstnaní se z VS pod různými záminkami omlouvali. Nebyli v pracovním poměru, nevztahovala se na ně tedy
povinnost dodržování léčebných režimů ani jiných pravidel plynoucích z pracovněprávních předpisů.
Obce byly v minulosti upozorňovány úřadem práce na klientelismus v souvislosti se zaměstnáváním občanů na
pozice veřejně prospěšné práce (VPP) a na potřebu obměny seznamu zaměstnanců a rozšíření možnosti
zaměstnat i osoby vedené na úředech práce čtyři, pět i více let. Argumenty zastupitelů samospráv, že občané
s tak dlouhodobou absencí pracovních povinností ztrácí pracovní návyky a dodržování povinností je hodně složité,
byly nazvány falešnými a diskriminačními.
Když nic jiného, dokázala Veřejná služba vyselektoval dvě skupiny nezaměstnaných. První skupina, která se na
úřad práce dostala vlivem konkurenceschopnosti, nebo spíše neschopností regionu konkurovat firmám ve
vnitrozemí, tito uchazeči si díky návykům z dlouhých zaměstnaneckých poměrů u předchozích zaměstnavatelů
nesou zakódovanou zodpovědnost a smysl pro povinnost. Druhá skupina, která se projevila, je skupina uchazečů o
zaměstnání, která se děsí faktu, že jim úřad práce nějakou práci nabídne. Po roce fungování Veřejné služby je
tento fakt zřejmý. Při rekapitulaci VS musím fungování tohoto institutu hodnotit ve dvou rovinách :
1. Lidé zapojení do VS pomohli velkou měrou k úklidu lokalit, u kterých se v minulosti vlivem nedostatku
pracovní síly několikrát posouval termín realizace.
2. Přístupem jednotlivých pracovníků k VS se vytvořil seznam případných kandidátů na pozice VPP v příštích
letech.
Závěrem tématu mi dovolte vyslovit přání, aby VS v roce 2013 doznala takových změn, že zapojení do tohoto
systému nebude pro klienty nutné zlo, ale bude určitým způsobem (nikdy to nebude v dostatečné míře) přiznivě
ovlivňovat rodinné rozpočty.
Roman Bican

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2013:
Volba prezidenta České republiky 2013 je vyhlášena na pátek a sobotu 11. a 12. ledna
2013, druhé kolo za čtrnáct dní 25. a 26. ledna. Funkční období současného prezidenta
Václava Klause skončí 7. března 2013. Půjde o první přímou volbu prezidenta České
republiky.
Kandidátní listiny podalo 20 uchazečů, Ministerstvo vnitra však v pátek 23. listopadu
2012 oznámilo, že 12 uchazečům registraci zamítlo pro nesplnění podmínek. Nejvyšší správní soud ve čtvrtek 13.
prosince 2012 vyhověl stížnosti Jany Bobošíkové, zrušil rozhodnutí MV ČR a nařídil mu, aby ji také
zaregistrovalo. Počet zaregistrovaných kandidátů tak dosáhl 9.
Pro obyvatele Supíkovic bude otevřena volební místnost v pátek 11.1.2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 12.1.2013 od 8:00 do 14:00 hodin. Tradičně je volební místnost zřízena v prostorách místní knihovny
v budově obecního úřadu. Případné druhé kolo se uskuteční ve stejných prostorách a ve stejných časových
intervalech jako kolo první. Lze pouze doufat, že historicky první přímá volba prezidenta proběhne důstojně a
voliči se zhostí tohoto volebního práva s náležitou úctou a odpovědností.

OBEC:
Dovolte mi, abych touto formou poděkoval a vyslovil uznání panu JANU DUNOVI u příležitosti udělení Zlaté
Jánského plakety. Ocenění pojmenované po prof. Mudr. Janu Jánském lékaři, psychiatrovi a objeviteli čtvrté
krevní skupiny se uděluje v České republice a na Slovensku bezpříspěvkovým dárcům, kteří se úspěšně zúčastnili
odběrů krve .
( 10 odběrů krve - bronzová, 20- stříbrná, 40- zlatá).
Na letošním slavnostním vyhlášení, pořádaném Českým červeným křížem dne 4.12.2012 v prostorách jesenického
hotelu Slovan, se zúčastnilo na 40 oceněných dárců z patnácti obcí Jesenicka.
Je příjemné zjištění, že v době, která na charaktery lidí útočí materialistickým balastem, jsou mezi námi tácí,
kteří jsou ochotni bez nároku na osobní profit pomoci.
Rád bych vyslovil oceněnému obdiv a uznání za jeho přístup k životu a poděkování za všechny, kterým forma
pomoci pomohla zachránit nebo zkvalitnit život.
Díky
Roman Bican

HASIČI:
Možná jste zaregistrovali změnu počasí a začínající zimní čas. Tuto změnu mají vysledovanou i místní hasiči.
Jak jinak si vysvětlit každoroční první tuhé mrazy v době konání Mikulášské nadílky?! Ne jinak tomu bylo i v
letošním roce. V 17 hodin v sobotu 8.12 se Mikuláš se svojí početnou družinou zastavil ( po zastavení ve
Vidnavě,Písečné a Velkých Kuněticích) i u nás v Supíkovicích. Předpokládám, že desetistupňový mráz si Mikuláš
objednal úmyslně. Mráz pomáhá zpomalit reakce čertů a dopřává dětem, které si nebyly zcela jisté svým ročním
účtováním před pekelnou knihou, čas na ústup.
180 přítomných rodičů a dětí shlédlo po roce opět skvěle nastudované představení s 18 účinkujícími.
Připočteme-li občerstvení v podobě svařáku a bramboráčků, nelze než konstatovat, že tradice Mikulášských
nadílek v Supíkovicích má vzestupnou tendenci a věhlas o kvalitách již překročil hranice obce.
Pořadatelům přeji do dalších ročníků nové nápady a hodně sil při přípravě.

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE:
Tato zpráva je psaná v absolutní střízlivosti 
Dne 7.12. 2012 proběhlo tradiční setkání se seniory. Když říkám tradiční, tak se vším všudy. Poměrně nízkou
účastí, přestože bylo rozesláno 160 pozvánek, kvalitním občerstvením, pěkným kulturním programem.
Po krátkém přivítání předsedou kulturního výboru si vzal slovo pan místostarosta Bican, který přítomné v
krátkosti seznámil s činností obecního úřadu v roce 2012. Za zmínku určitě stojí 2 milionová dotace na zateplení
budovy prvého stupně. Po jeho vystoupení předvedli své hudební nadání děti z mateřské školky pod vedením
p.Závorové. Dále vystoupil pěvecký soubor při ZŠ Supíkovice s uměleckou vedoucí p.Šikulovou. Zde si dovolím
malou poznámku. O týden později se představil tento soubor na tradičním zpívání v parku s úplně novým
programem a je až skoro neuvěřitelné , co tento pěvecký sbor stihl nacvičit během tří měsíců. Kloubouk dolů
před prací p.Šikulové. Na závěr kulturní části programu se představily žákyně ZUŠ Vidnava.Tímto děkuji panu
Holišovi za krásný hudební zážitek. Pak už se rozběhla volná zábava. K tanci a poslechu hrál p. Knedla. Na závěr
mi dovolte,abych poděkoval všem členům výboru za skvělé zvládnutí této akce a paní učitelce Urubkové a pěti
anonymním žákyním za výrobu krásných 3D přáníček.

A teď ještě jedna důležitá informace. Jak jistě víte, měl by nastat v pátek 21.12 . 2012 konec světa a jelikož
nám není lhostejný osud obyvatel obce ,založili jsme kulturní a asociální výbor,jehož úkolem je záchrana našich
obyvatel. Ve spolupráci s panem ředitelem Ďopanem se nám podařilo zajistit pár desítek míst v krytu, který je
umístěn v areálu místní školy. Všichni,kteří se bojí o své životy, nechť se dostaví dne 21.12. v 15 hod na malé
hřiště. Podmínkou je 0.75 l 50% desinfekční tekutiny a zásoby potravin na 15 let. Těm ,kterým je osud
lhostejný, přeji krásně strávený vánoční čas a snad se sejdeme v roce 2013
zas.
Zuber Marian 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Školní jídelna při základní škole přistupuje k nabídce služby placení obědů bezhotovostní
platbou na účet školy. Možnost uhrazení stravného inkasem je určena všem strávníkům
využívající služeb jídelny.
Nyní pár informací pro rodiče a ostatní strávníky uvažující o této službě.
Žádáme rodiče, kteří mají bankovní účet, aby si u něj zřídili příkaz k inkasu na platby za stravné. U inkasa si
nastavte maximální hodnotu převodu na jednoho strávníka: pro kategorii MŠ 3 – 6 let 900,- Kč;
MŠ 6 – 7 let 1000,- Kč; ZŠ 7 – 10 let 600,- Kč;ZŠ 11 – 14 let 700,- Kč; ZŠ 15 let 800,- Kč;
cizí strávníci 1400,- Kč
převody jsou uskutečňovány vždy k 20. dni v měsíci, proto je nutné, aby zůstatek na Vašem účtu byl v tento den
nejméně ve výši uvedené částky.
Jak zřídit úhradu inkasem?
1. Zajít do své banky ( nebo v pohodlí domova využít internetové bankovnictví) a zadat „ SVOLENÍ K INKASU“
ze svého účtu ve prospěch účtu ZŠ a MŠ Supíkovice, vedeného u Komerční banky; číslo účtu 86-7686530277;
kód banky 0100 s výše uvedeným limitem. Neuvádějte žádný variabilní symbol. Limit je nastaven tak, aby žádná
platba u jednotlivých kategorií nepřekročila uvedenou částku. Ke změně výše platby může dojít v případě
přechodu strávníka do jiné z uvedených skupin.
2. Při platbě za více dětí si stanovte výši limitu inkasa rovnající se součtu jednotlivých částek.
3. Inkaso bude provedeno k 20. dni každého měsíce
4. Platba v následujícím měsíci bude snížena o odhlášená jídla v předchozím měsíci.
5. Na konci školního roku budou přeplatky vráceny bezhotovostní formou zpět na účet plátce.
6. Tiskopis nutný pro zapojení zájemců do systému je k dispozici v kanceláři školní jídelny.
Bližší informace k nabídce bezhotovostní platby získáte na telefonu 584 432 067

OSLAVENCI
Říjen
Trusík Milan

Listopad
Poskočilová Anežka
Tomanová Marie
Hanáčková Marie

Prosinec
Pospíšilová Libuše
Snášelová Božena
Mareček František

Srdečně blahopřejeme !!!

MATEŘSKÁ ŠKOLA:
Děkujeme Agroproduktu Supíkovice
za sponzorský dar ve výši 5000,- Kč, který byl použit na nákup nových pomůcek a hraček pro děti do
MŠ. Děti dostanou tyto nové hračky a pomůcky od „Ježíška“.
Kolektiv MŠ Supíkovice

KRAJSKÉ VOLBA 2012:
Povolební jednání jsou ukončena a Olomoucký kraj bude po následující čtyři roky spravovat jiná
koalice než, na kterou jsme byli zvyklí z minulosti. Po dvě předcházející volební období vedla
Olomoucký kraj koalice ČSSSD a ODS. Nyní se rozložení sil v krajském zastupitelstvu změnilo a
výsledky voleb vyzvali levici k otevřené spolupráci.
Podle výsledků a povolební matematiky je síla této koalice v 55-ti členném krajském zastupitelstvu garantovaná
počtem 35 koaličních zastupitelů (19 ČSSD, 16 KSČM) zbývající zastupitelé podílející se na chodu kraje
opozičními připomínkami jsou z kandidátek ODS 8, koalice Ol.Kraj 8, TOP 09 + STAN čtyřmi mandáty.
Nezbývá než doufat ve smysluplnou změnu. Teprve čas ukáže do jaké míry byly sliby o podpoře našeho regionu
volební fráze a do jaké míry bude opravdu oblast Jesenicka posuzovaná jako specifická část kraje vyžadující
individuální přístup ve zdravotnictví či zaměstnanosti.

Víte že:
Víte jak vypadala obec v roce 1950 nebo v roce 1960? Většinou je odpověď nejistá. Taky z toho důvodu jsme
přistoupili k vytvoření několika fotografií dokumentujících stav a rozložení nemovitostí v obci v roce 2012.
Zmapovali jsme hlavně starší objekty ve snaze umožnit rodákům, kteří jsou z různých důvodů mimo obec a
osobní návštěva je pro ně náročná, nahlédnout do obce a zhodnotit změny které se událi v poslední době. Připadá
nám vhodné uceleně zmapovat obec a poskytnout podklady pro budoucí posuzování změn odehrávajících se
v zástavbě obce. Možnost prohlédnout si fotografie je na serveru rajce.idnes.cz na titulní stránce poté zadejte
v kolonce hledat supikovice2012.
Tato fotogalerie si v žádném případě neklade za cíl umělecky zachytit jednotlivé objekty spíše jde o
dokumentaci současného stavu. Rádi přivítáme informace o dokumentaci života v obci Supíkovice umístěné na
síti, která by stála za shlédnutí či propagaci.

Víte že:
Od 1. 7. 2012 zajišťuje společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. provoz
vodohospodářské infrastruktury na území města Jeseník a obcí Lipová - Lázně, Česká
Ves, Písečná, Bělá pod Pradědem a Hradec - Nová Ves. Mimo jiné Vak Jesenicka a.s.
převzal i provoz čistírny odpadních vod a zajišťuje vývoz jímek, septiků, domovních
čistíren a jiných kalů v celém okrese Jeseník i mimo něj. Vývoz je prováděn vozidly Tatra T 815 s objemem
nádrže 12 m3 a lze ho objednat telefonicky na ČOV Česká Ves tel. 584 401 022, 734 133 954 nebo přímo u
řidiče vozu na tel. 730 121 206, případně osobně v administrativní budově ČOV a v sídle společnosti, dále také
písemnou objednávkou zaslanou na adresu společnosti, či elktronickou poštou na e-mail: hosek@vakjes.cz .
Termín vývozu bude upřesněn dle možností zákazníka. Platba je požadována vždy až po provedení vývozu, na
základě doručené faktury. Platbu lze uskutečnit v hotovosti v sídle společnosti, nebo bezhotovostně převodem
na účet.
Cena za vývoz se stanovuje z následujících služeb:
33,- Kč za kilometr (výchozí bod ČOV Česká Ves a zpět)
290,- Kč za sání a vypouštění do 30 min.
85,- Kč za m3 čištění běžných domovních splašků
Ceník všech služeb je zveřejněn na našich internetových stránkách v sekci Kalkulace cen / Ceník služeb a výkonů.
Sídlo společnosti:
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Tyršova 248, 790 01 Jeseník.
Provozní
doba:
pondělí až pátek: 7:00 - 15:00
Provozní doba pokladny:pondělí a středa : 7:00 – 16:00 hod.
ČOV Česká Ves:
Polská ul. za autobusovou zastávkou "Č. Ves - konečná"
Petr Slovák
Technický ředitel

ODPADY:
Tímto článkem se chci vrátit k zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.10.2012. Zastupitelé na tomto
jednání schválili a OZV řešící problematiku odpadů v obci Supíkovice.
Naši zákonodárci jsou skupina činorodých jedinců schvalují zákony a novely jak na běžícím pásu. Tak se přihodilo,
že novelizovali a pozměnili právní normy závazné pro výpočet, výběr a možnou výši místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálního odpadu (dále poplatek za
odpady). V nově platné zákonné normě došlo k navýšení horní hranice z částky 500,- Kč na 1000,- Kč.
O zvýšení se hovořilo již delší dobu a bylo jen otázkou času a odvahy, jak vysoko se horní hranice dostane.
Náklady na odpadovou problematiku ve všech obcích rok od roku narůstají a tak legislativa vyšla obcím vstříc a
umožnila náklady na svoz odpadu rozpočítat mezi každého, kdo odpad produkuje.
Poplatek za odpady, jelikož je zařazen do kategorie místní poplatek, je stavěn na roveň daním, tudíž vyplývá pro
každého poplatníka uvedeného v OZV povinnost tento polpatek platit. Systém hospodaření s odpady šel ještě dál
a ulehčil občanům v oblasti byrokratických nařízení ohledně vylepování štítků určujících popelnici vhodnou pro
vývoz. Od roku 2013 tedy odpadá povinnost mít označenou popelnici štítkem a popeláři jsou povinni při
čtrnáctidenním svozu vyvést každou popelnici přichystanou na vývoz. Tímto nařízením, zdálo by se, může dojít
k nárustu počtu vyvezených popelnic ikdyž je svoz upraven na čtrnáctidenní cyklus.
Zlí jazykové tvrdí, že lze očekávat nárůst nákladů na svoz odpadu. Do jaké míry je jejich obava opodstatněná
ukáže čas. Jedno je jisté, pokud budeme hřešit na možnost vyvážení většího počtu popelnic, nebudeme kvalitně
třídit odpad a budeme do popelnic odkládat odpad vhodný na kompost či separaci dočkáme se v dalších letech
nových úprav cen poplatku za odpady a směrem dolů to nejspíš nebude. Při rekapitulaci v závěru roku 2013 může
nastat situace , že poplatek ve výši 420,-Kč/osobu/rok byl pro rok 2013 stanoven na nedostačující částce a je
nutná jeho další úprava.
V roce 2012 obec Supíkovice z rozpočtu obce doplácela na systém svozu odpadu (mimo částku vybranou od
občanů) dalších 209 000,- Kč. Zmínka v Jesenickém týdeníku o poctivých poplatnících ze Supíkovic s 98%
úspěšností ve výběru poplatku nás naplňuje jistým optimismem a nadějí, že nová pravidla v odpadovém
hodpodářství obce nebudou zásadním problémem ve financování tohoto závažného oddílu rozpočtu obce.
Na tomto místě musím upozornit na článek 7 v obecně závazné vyhlášce 2/2012. Jedná se o článek určující
pravidla pro vymáhání místního poplatku. Jak jsem již zmínil, máme poměrně nízké procento neplatičů. Je to
pozitivní zpráva, která poukazuje na odpovědný přístup k povinnostem občana vůči obci. Vyskytují se zde, byť to
jsou pouhá 2%, občané riskující nepříjemnosti spojené s vymáháním pohledávek po splatnosti.
Této skupině, případně lidem přemýšlející o úsporách na úkor povinnosti spolupodílet se na systému nakládání s
odpady a zvažujících možnost vyhnout se povinnosti placení poplatku za odpad, bych doporučil důkladné studium
článku 7 OZV 2/2012. Tak, jako kompetentní orgány ulehčily práci poplatníkům s vylepováním známek na
popelnice, tak na druhou stranu dali správci poplatku možnost vymáhání poplatku a případné jeho navýšení až na
trojnásobek. Upozorňuji na tento fakt s dostatečným předstihem a upozorňovat ještě několikrát budu. V roce
2013 bude jednou z novinek, ve smyslu novelizace, nekompromisní postoj k lidem, kteří nedodržují své základní
povinnosti. Nikoho nechci strašit exekucí a zabavováním majetku v důsledku opomenutí uhrazení poplatku,
nicméně tři měsíce na začátku roku a první tři měsíce v druhém pololetí jsou dostatečně velký prostor pro
provedení platby osobně na OÚ nebo formou převodu na účet 5222-841 kód banky 0100 Komerční banka
Variabilní symbol 1340 do kolonky specifický symbol se vpisuje číslo popisné. Chci pouze upozornit na případná
rizika a neekomičnost otálení při platbě místního poplatku za svoz odpadu.
Závěrem bych chtěl všechny vyzvat k zodpovědnému přístupu v záležitostech týkajících se odpadů a nakládání
s nimi. Doba je taková, že očekávání razantního slevnění systému je nesmyslné, pouze kvalitní třídění je
možnost, jak obecní náklady udržet na rozumné míře. Novelizace přináší pro občany nový komfort, který je však
vykoupen zvýšenou zodpovědností všech účastníků za množství směsného odpadu a případné zvyšování ceny za
jeho svoz.
Bude záležet na přístupu každého jednoho poplatníka, jak se k systému nakládání s odpady postaví a jak bude
postupovat při vytváření a následné likvidaci svého odpadu.

Dějiny adventu v Západní církvi
Stopy adventní liturgie lze nalézt již v polovině 5. století v Ravenně. Teprve v polovině 6. století se objevuje
také v Římě. V obou případech byl advent chápán jako příprava na slavení Narození Páně. Naproti tomu v Gálii
vlivem iroskotských misionářů (Kolumbán Mladší) získala adventní doba postní ráz a byla chápána jako kající
příprava na druhý příchod Kristův na konci času. Z adventní mše bylo vypuštěno Gloria a užívala se postní
fialová barva mešních rouch. Něco z těchto postních obyčejů proniklo ve 12. století i do římské liturgie;
především už zmíněné vynechání Gloria a liturgická barva. Postní ráz adventu se však v Římě neprosadil.

Víte že:

Západní církev slavila různý počet (4 až 6) adventních nedělí. Papež Řehoř Veliký stanovil čtyři adventní neděle.
Přestože francký král Pipin III. stejně, jako jeho syn Karel Veliký, nařídili v celé říši dodržovat papežovo
ustanovení, čtyři neděle se prosazovaly jen velmi zvolna. Zdá se, že teprve v 10. – 11. století se čtyřtýdenní
advent ujal v celém galskofranckém prostoru. Ambroziánský ritus Milánské arcidiecéze slaví šest adventních
nedělí doposud.
Advent v církevním kalendáři
Advent začíná první nedělí adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak
představuje západ slunce Štědrého večera. Liturgickou barvou je fialová. Třetí neděle adventní se nazývá
Gaudete a v liturgii je dovoleno užít barvu růžovou.
Pravoslavná církev dodržuje až dodnes šestitýdenní advent, který trvá od 15. listopadu do 24. prosince, a to jako
období postu. U pravoslavných advent není začátkem církevního roku. Na Východě začíná církevní rok už 1. září.
V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků za dlouhých
prosincových nocí. Dnes je však advent komerčně využíván, a proto o něm jako o době ztišení lze mluvit jen v
prostředí křesťanských tradic. Výrazným symbolem adventu je adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi podle
počtu adventních nedělí.
Česká hudební tradice se může pochlubit výjimečným počtem kvalitních adventních písní. Uplatňují se zejména
při jitřních mariánských mších zvaných roráty.

ADVENTNÍ ČAS ROKU
1. adventní neděle 2.12.2012
Toto je ten správný čas na uctění rodiny, národa, země, našich kořenů. Čas na rozjímání o tom, jaký
máme vztah k domovu. První svíce vyjadřuje očekávání a tajuplnost. S touto nadějí ji zapalte.
2. adventní neděle 9.12.2012
Druhá adventní neděle je ve znamení vztahů. Uctění všech vztahů z minula, současnosti i budoucna. Provází
nás energie poděkování za vztahy a vazby. Poděkujeme všem našim blízkým, které máme rádi a jsou nám oporou v
našem životě. Večer se zapaluje již druhá svíčka symbol lásky.
3. adventní neděle 16.12.2012
Zde přichází čas na uctění sebe sama, svých schopností, síly, zamyšlení se nad s sebou. Provází nás
energie uznání a laskavosti.
Za co si sami sebe vážíme? Jak si věříme? Určitě velice důležité otázky, které je dobré si položit.

4. adventní neděle 23.12.2012
Je čas k uctění Boha, andělů a všech neviditelných bytostí, čas pro poděkování čtyřem živlům. Máme svá
tajemství, která svěřujeme Bohu formou modlitby. Nezapomínáme na betlém, připomenutí víry a zhmotnění
zrození Ježíše Krista.
Adventní neděle
V současnosti se jednotlivé adventní neděle označují jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Toto označení je
čistě komerční a nemá nic společného s křesťanskou tradicí. Cílem tohoto označení je pouze povzbudit
komerční pojetí Vánoc a podpořit zákazníky v nakupování vánočních dárků a potravin. O těchto nedělích mají
obchodníci obvykle prodlouženou otevírací dobu.
Zdroj:Wikipedia

FC Tatran Touax Supíkovice 2012:
V novém soutěžním ročníku OP Jeseník v kopané naší obec reprezentují 3 mužstva:
muži, starší přípravky a mladší přípravky. A v podzimní části si naše družstva vedou více než
výborně. Nejmladší suveréně kralují v soutěži bez jediné porážky. Starší přípravka je na druhém
místě tabulky s minimální bodovou ztrátou, no a mužstvo mužů je rovněž na druhém místě se
stejným bodovým ziskem jako první, a s jedním utkáním k dobru. Hodnocení roku 2012 ve fotbalovém klubu bude
tedy co se týká výsledků radostný. Letos se nám v létě konečně podařílo, za veliké podpory OÚ v Supíkovicích,
uspořádat turnaj O pohár starosty nejmenších fotbalistů a pevně věříme, že tento turnaj se stane každoroční
událostí v Supíkovicích.
Za podporu a přízeň našemu klubu bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a fanouškům . Tímto
bych také všechny rád pozval na společné rozloučení se starým rokem do Velkého sálu ND v Supíkovicích
31.12.2012, kde náš klub pořádá Silvestrovskou diskotéku.
Frkáň Miloslav

Celorepubliková akce Tříkrálová sbírka 2013 se koná v rozmezí 2. - 15. ledna 2013. V Supíkovicích se sbírka
uskuteční ve dnech 6. – 8. 1. 2013. Do organizace sbírky se již řadu let zapojuje mikulovický skautský oddíl spolu
s místními dobrovolníky. Skupinku musí vždy doprovázet někdo starší 15 let a na vyžádání se musí prokázat
potvrzením Charity. Finanční příspěvek lze vložit do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem.

Soužití 2005:
Soužití 2005 o.p.s. vyhlašuji výběrové řízení na pozici sociální pracovník / pracovnice. Příjem přihlášek do
10.1.2013 nástup od 1.2.2013.Více informací na úřední desce obce Supíkovice nebo na webových stránkách souziti2005.webnode.cz – v kategorii volná místa.

