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VÍTE ŽE:
Sociální služby pomáhají s dluhy
Jeden z mnoha běžných příkladů jak se dostat do dluhů je, že lidé ztratí práci.
S manželem jsme se před několika lety brali a založili rodinu. I když nám rodiče finančně
pomohli, stejně jsme si museli vzít úvěr na byt. Vybavení bytu a dětského pokoje spolu
s pračkou a ledničkou bylo také na splátky. Uběhlo několik let a vše jsme vždy spláceli
v předstihu, až jednou přišel manžel z práce, že jim zrušili pobočku zde v Jeseníku a je
bez práce. Já jsem na mateřské a tak nám podpora nestačí ani na běžné živobytí. Manžel
si hledá práci snad všude a absolvoval několik různých rekvalifikací, ale stejně marně shání
práci v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v ČR a také v regionu s nejmenší nabídkou
volných pracovních míst v ČR. Nejprve jsem začala platit jen některé věci nebo jsem to
platila na přeskáčku, ale bohužel začaly chodit upomínky a rozbila se nám znovu pračka,
úvěr nám už nikdo nedá a dlužíme snad všude. Některé společnosti nám napsaly, že nám
vypověděly smlouvu a že vše předaly na exekuci.
Na rozdíl od různých podvodných firem, jsou sociální služby pro občany ZDARMA a
zejména ty, které se zabývají odborným sociálním poradenstvím / například Protidluhové
poradenství /. Občanské sdružení Darmoděj, právě s takovouto nabídkou služeb pro
občany všech věkových kategorií přichází i do Vaší obce Supíkovice. Služba terénní
program Babylon, kterou realizuje občanské sdružení Darmoděj poskytuje a bude
poskytovat protidluhové sociální poradenství po dobu 3 let a to díky získanému grantu
z programu Švýcarsko – České spolupráce. Terénní a sociální pracovníci občanského
sdružení Darmoděj budou mít k zajištění pomoci občanům například s dluhy velký
dodávkový automobil upravený na pojízdnou kancelář tak, aby mohli poskytovat své
služby všem občanům a prakticky kdekoliv.
Co mám udělat aby mi pomohli terénní a sociální pracovníci s řešením mého zadlužení ?
Rozhodně si nachystat všechny smlouvy co se týká splacení a domluvit si termín a schůzku
s pracovníky zařízení Vedoucí terénního programu Babylon Ing. Jana Vrbovská tel :
774 439 041 a nebo napsat na email : teren.teren@darmodej.cz
Občanské sdružení Darmoděj, vzniklo v roce 2006 a poskytuje sociální služby občanům a
pomáhá potřebným. Lidem, kteří se ocitli v těžké sociální situaci, pomáháme např.
s vyřízením sociálních dávek, s bydlením, pomáháme v kontaktu s úřady. Můžeme zajistit

doprovod na úřad nebo pomoc při sepsání žádostí či vyplnění formulářů. Zabýváme se i
problémem lidí trpících závislostí na návykových látkách. Můžete nám zavolat nebo napsat
jen sms a terénní pracovníci se s vámi spojí. Další informace o nás jsou k dispozici i na
vašem obecním úřadě.
Za občanské sdružení Darmoděj Josef Vondrka.

o.p.s. Krasohled:
V sobotu 1.10.2011 byla oficiálně pro veřejnost zpřístupněná vyhlídka na Křemenáči
(Herberku) nad Supíkovicemi. O chystané akci jste byli informování v minulém občasníku,
přesto mi dovolte, abych se několika slovy vrátil k akci pořádané obecně prospěšnou
společností Krasohled. Pořadatelé zajisté mají vlivné kontakty na místech zabývajících se
distribucí počasí do jednotlivých regionů. Jak jinak si vysvětlit počasí panující po celou
dobu akce. Díky tomuto faktu a fungování Saubsdorfexpresu se na slavnostní otevření
vyhlídky dostavilo na stopadesát návštěvníků.
Počet turistů pořadatele na začátku zaskočil, což se projevilo ve stánku s občerstvením
nedostatkem piva a jiných tekutin. Jakmile dorazilo proviantní vozidlo a žízniví byli
napojeni nastala pravá podzimní idyla. Nespokojení žíznivci se utišili a všichni svorně pěli
chválu a uznání nad vznikem budoucí dominanty Supíkovic. K pohodě v místě občerstvovací
stanice přispělo i hudební uskupení Down Beat dixilend band se svými swingovými
vypalováky.
Bylo příjemné si vyslechnout vzpomínání pamětníků na to jak z Křemenáče sjížděli na
lyžích a chodili tam na houby, nebo údiv premiérových návštěvníků, kteří byli překvapení
úchvatnou vyhlídkou na údolí řeky Bělé.
Velice zajímavý postřeh se značným potenciálem byla zmínka o tom, že Vyhlídka na
Křemenáči má jako jediné místo v Jeseníkách a Rychlebách výhled pouhým okem na osm
kostelů z jednoho místa. Třešničkou na pomyslném dortu snažení pořadatelů bylo krátké
vystoupení Ivy Bittové, která v minulosti v Supíkovicích nějaký čas pobývala. Shoda náhod
a vazba z dob minulých tomu chtěla, že umělkyně spojila vystoupení u vyhlídky s následným
koncertem v Javorníku.
Opravdu vydařená akce končila po patnácté hodině ke spokojenosti pořadatelů a doufejme
i návštěvníků. Z akce byl pořízen záznam, na který se můžete podívat na serveru
www.youtube .com pod názvem Supikovice vyhlidka 1/2 , a Supikovice vyhlidka 2/2 .
Další informace týkající se činnosti o.p.s. Krasohled je změna pohledu monitorovací kamery
u čapího hnízda. Po odletu opeřenců je kamera otočena směrem na obec Supíkovice a díky
krásnému okolí vzniká spousta zajímavých záběrů. Pohledy kamery najdete na internetu
při využití prohlížeče Mozilla firefox nebo Google chrome na adrese - krasohled.org

tříděný odpad:

Dovolte mi jen malou poznámku k ukládání tříděného odpadu do určených kontejnerů
v obci. S Technickými službami Jeseník je dohoda o vyvážení jednotlivých vytříděných
komodit (papír, plast) ve čtrnáctidenním intervalu. Podle vzhledu okolí kontejnerů těsně
před vývozem to vypadá, že v obci probíhá třídění dokonale a je nutné přidat nové
kontejnery. Při zjišťování možnosti rozšíření sběrných míst na tříděný odpad jsem narazil
na kolonku „výtěžnost a rentabilita“. Firma EkoKom zajišťující odměňování obcí za třídění
odpadu má normy, ve kterých se zohledňuje množství vyprodukovaného tříděného odpadu
na počet obyvatel a počet kontejnerů. Zjištění bylo překvapující. Ačkoli nám kontejnery
před každým vývozem odpadem přetékají, je obec podle propočtu výtěžnosti těsně nad
spodní hranici rentability. Podle norem je stanovené množství odpadu, které se vejde do
kontejneru při správném uložení. Za dodržování této kapacity náleží obci finanční odměna,
která nepokryje veškeré náklady na provoz systému svážení tříděného odpadu, ale
částečně provozování zlevní. Není tedy z ekonomického hlediska vhodné přidávat další
kontejnery nebo zvýšit počet vývozů. Řešení je pouze v tom, že budeme papírový a
plastový odpad ukládat tak, aby se do kontejnerů vešlo větší množství odpadu.To znamená
PET lahve sešlápnout, folie před uložením složit a zmenšit tak jejich objem, papírové
krabice složit nebo rozřezat. Při zmíněném způsobu se snad odbourá skladování
igelitových tašek a pytlů kolem kontejnerů a poletování folií po obci.

OBEC:

Oznamujeme všem občanům, že dne 12.11.2011 proběhne v obci Supíkovice svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz odpadu zajišťuje pro obce ostravská
pobočka firmy Marius Pedersen. V jarním svozu nám byla firmou vyslovena pochvala za
nový přístup k předávání odpadu pověřeným pracovníkům.
Tato novelizace systému má i své odpůrce, kteří argumentují krátkými časovými intervaly
na jednotlivých stanovištích. Jarní svoz však ukázal oprávněnost opatření o
neshromažďování odpadu den předem na autobusových zastávkách. Nedochází k nájezdům
sběračů, kteří nahromaděný odpad v honbě za barevnými kovy rozbíjí a rozhazují po okolí.
Tato forma svozu je bezplatná služba občanům a obec na ní vynakládá ročně 60-80 tisíc
korun. Na jaře proběhla přejímka odpadu plynule a na stanovištích nebylo nutné provádět
po svozu rozsáhlé úklidové práce a likvidace rozlitých nebezpečných kapalin. Chci požádat
občany o dodržení pravidla o neukládání odpadu před započetím svozu na zastávky. Děkuji.
Rozpis svozu odpadu:
8.00 – 8.20 zastávka ČMPK
8.40 – 9.00 prostor za národním domem
9.20 – 9.40 zastávka kolonky

OZNÁMENÍ:
Přerušení dodávky elektřiny v obci Supíkovice, od čp. 87 (Rolníkovi) dolů po OÚ, dne

22.11.2011 od 9:00 hod. do 15:00 hod. Důvodem přerušení dodávky elektřiny
jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. Žádáme Vás tímto, abyste provedli
potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku.

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE:
Dne 2.12.2011 od 15.30 hodin proběhne v sále Národního domu Předvánoční
posezení seniorů. Sociálně-kulturní komise nachystala program, ve kterém se představí
děti z Mateřské školy a Základní školy v Supíkovicích. Zároveň bude připraveno pro
přítomné občerstvení. Hudbu zajistí ing Hoza Bohuslav se svým uskupením. Po tomto výčtu
nezbývá než vybídnout všechny občany, kteří do této kategorie (díky občance nikoli podle
stavu mysli) patří, aby se přišli pobavit s vrstevníky a užít si jistě pěkný podvečer.

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE:
Dne 3.12.2011 ve 13.30 hodin proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu
slavnostní vítání občánků. Své menší spoluobčany přijdou přivítat děti z Mateřské školy
v Supíkovicích.

SRPDŠ:
Po úspěšném VIII. supíkovickém vinobraní se chystá další akce pořádaná sdružením rodičů
při ZŠ Supíkovice. V sobotu 26.11.2011 v 18.00 hodin proběhne divadelní
představení. Muzikál na motivy televizní pohádky Lotrando a Zubejda režiséra Karla
Smyczka a scenáristy Zdeňka Svěráka z roku 1997. Děj je založen na motivu pohádek
Karla Čapka. Po představení „Divotvorný hrnec“ uvedeném v minulém roce soubor Moravia

z Vápenné nasadil laťku kvalitního uměleckého zážitku hodně vysoko a tento tend lze
očekávat i v případě pohádky. Hra je určena všem věkovým kategoriím, ostatně jak je u
scénářů Zděnka Svěráka zvykem.
Další akcí bude 16.12.2011 Předvánoční zpívání v parku. Po delší době pořadatelé
dohodli následný koncert v kostele sv.Hedviky v Supíkovicích, kde vystoupí Jesenický
smíšený pěvecký sbor. Koncert bude plynule navazovat na akci v parku. Předpokládaný
začátek koncertu 18.00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.

ZŠ SUPÍKOVICE:
Od 7.11.2011 probíhá ve škole akce VĚNUJ MOBIL A VYHRAJ VÝLET
PRO SVOU TŘÍDU.Hlavním kritériem soutěže je počet sebraných telefonů na jednoho
žáka dané školy.Funkční i nefunkční telefony (ať už s nabíječkou či bez) se repasují a
předají dětem z dětských domovů.SOUTĚŽ TRVÁ DO 31. ledna 2012
Ceny pro výherce
1. cena – Zážitkový víkendový pobyt v České republice pro jednu třídu dle výběru výherce
2. cena - Jednodenní zážitkový výlet pro jednu třídu dle výběru výherce
3. cena – Vstupenky na akci pro třídu dle výběru výherce.

25.11.2011 se uskuteční v družině I. stupně ZŠ setkání zájemců o seznámení
s technikou pletení z pedigu. Kurs je určen jak dětem tak jejich rodičům. Začátek akce je
stanoven na 17.00 hodin vstupné 65,-Kč na každou osobu ( bude použito na nákup
materiálu). Počet míst je omezen proto neváhejte a zaregistrujte se ne telefonním čísle
732930006.

HASIČI:

Sbor dobrovolných hasičů Supíkovice se svvými kolegy z Velkých Kunětic chystají na
sobotu 10.12.2011 tradiční Mikulášskou nadílku v obecním parku. Pro letošní rok si hasiči
připravili opět nějakou novinku, takže bude opravdu na co se těšit. Po vystoupení této
skupiny na Pohádkovém lese, kdy se mezi ohlasy na akci neslo hasiči a ti druzí, vyzývám
děti které by mohly mít při účtování s čerty problémy, „ přehodnoťte své chování a
k pekelné knize přistupujte s vědomím že na vás čert nic nevytáhne“.
Informace pro rodiče - cena balíčku 70,-Kč. Balíčky je možno objednávat v obchodech u
Snášelů, u paní Hečkové.
Doufejme v příznivé přijatelně mrazivé počasí a hojnou návštěvu dětí a rodičů.

VÍTE ŽE:

Dne 31.10. bylo vypnuto analogové vysílání z vysílače Jeseník – Praděd na 50.kanále. Došlo
k přechodu na pozemní digitální vysílání z tohoto vysílače a ke zprovoznění převaděče
„Zlatý chlum“ , který v současné době vykazuje 20% svého plánovaného výkonu.
Rád bych se nyní podělil o pár postřehů provázející digitalizaci v obci Supíkovice.Někdy
v červnu, kdy bylo spuštěno souběžné vysílání z Pradědu (analog-digitál) jsem si zakoupil
set-top box. Nějakou dobu signál skvělý, ale po zhruba třech měsících nastal problém,
digitální příjem byl nekvalitní a my se vrátili k analogovému příjmu. Jelikož jsem byl
odpůrcem satelitu a taky jsem měl již přístroj na digipříjem doma, hledal jsem, jak jej
opětovně zprovoznit. Až po 3.11. jsem se dostal k informacím, které všechny problémy
vyřešily. Polská anténa se zesilovačem koupená v minulosti v Polsku na tržišti je
DOSTATEČNÁ, pouze se musí vyřadit zesilovač( ten při digitálním příjmu funguje jako
rušička). Pokud ještě zvažujete koupi set-top boxu doporučuji požadavek na označení
přístroje MP4. V naší lokalitě si zajistíte příjem asi šesti polských programů. Zeptáte se,
jak je to možné? Odpověď je jednoduchá, v celé Evropě probíhá digitalizace, bohužel ne
koordinovaně a tak se stalo, že Polsko zvolilo novější technologii, která nespolupracuje se
set-top boxy dostatečnými pro příjem českých programů.
V současné době je možno v Supíkovicích zachytit příjem dvou zemských digitálních sítí
tzv. digitální multiplex. Každá digisíť je schopna přenášet čtyři až pět televizních
programů a několik rozhlasových stanic. Tak se stalo, že stařičká televizi Philips a anténa
z Polska za pomoci set-top boxu za 700,.Kč(kategorie MP2) mi dnes zajišťuje příjem
televizních stanic ČT1, ČT2, ČT24, ČT4, Prima, Prima Cool, Nova, Nova Cinema, TV
Barrandov a sedm rozhlasových stanic Českého rozhlasu.
Na večerní surfování s ovladačem naprosto dostačující. Snad někomu, kdo ještě zvažuje
jak na digitální příjem, přijdou tyto mé zkušenosti vhod.
Bican

OSLAVENCI
říjen
Trusík Milan

Listopad

Tomanová Marie
Hanáčková Marie
Frkáňová Mária

Srdečně blahopřejeme !!!

85 let
82 let
83 let
70 let

