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Kdekdo řekne:
Problém je v komunikaci. Většinou není. Bývá to ,, rádobykomunikace", kdy jeden nechce slyšet
druhého, protože odmítá tříbit si názor, není ochotný ustupovat. Opravdové komunikaci
předchází přesvědčení všech stran, že se chtějí dohodnout.

ZASTUPITELSTVO OBCE

Letošní rok je ve znamení komunálních voleb, které se uskutečnily 15. a 16. října.
V současné době je v naší obci celkem 710 občanů, z toho 569 voličů. Voleb se zúčastnilo
celkem 350 občanů.
Z volebních výsledků nebylo jednoznačné, kdo zvítězí, i když si mnozí myslí, že je to jasné
počtem hlasů ve volbách. Post starosty obhájil Vlastimil Hoza.Na pozici uvolněného místostarosty
usedl Roman Bican s nejvyšším počtem hlasů ve volbách, ale bez zkušenosti s vedením obce.Pro
chod obce je tato varianta nejlepším možným závěrem povolební matematiky.K postu uvolněný
místostarosta bylo řečeno mnoho.Po roce vyhodnotíme smysl tohoto rozhodnutí a prospěšnost pro
chod obce.
Nyní jen ve zkratce:Finanční komisi předsedá ing.Hájková Miroslava,socialně-kulturní komisi
povede následující čtyři roky ing.Zuber a dohlížení na plnění usnesení a právní náležitosti se ujme
kontrolní komise pod vedením Jankese Milana.

MŠ SUPÍKOVICE

Něco málo ze školky….
Zdravíme Vás v novém školním roce, který je už v plném proudu.
V letošním roce nás čeká spousta práce, ale také zábavy. Protože se setkáváme s kladnými
ohlasy na akce, které pořádáme v odpoledních hodinách společně pro rodiče s dětmi, určitě
některé zopakujeme i v letošním roce. Jsou to například podzimní soutěže s opékáním buřtů,
veselé odpoledne na sněhu……..
Díky šikovným rodičům, kteří chodí do školky tvořit s keramickou hlínou, máme krásné
výrobky z keramiky a jimi vyzdobenou školku.
Stejně jako v minulém roce, nabízíme i letos maminkám a dětem, které ještě nenavštěvují
MŠ, naše „pondělní hrací odpoledne“, vždy od 14,30 do 15,45hod. Tyto pondělky se výborně
osvědčily a děti, které za námi chodí na „návštěvy“ se dobře a rychle adaptují na nové
prostředí a kolektiv dětí a učitelek, když začnou chodit do školky pravidelně. Přijďte si tedy
pohrát a vemte pro sebe a dítě přezůvky.
Kolektiv MŠ

NARODILI SE
Greňová Hana
Oprchal Erik
Bračík Tomáš

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu !

NAŠI JUBILANTI
Květen

Řešetková Alžběta
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Červenec

Heider Prokop
Chasák Bedřich
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Fryč Miroslav
Feilhauer Josef
Trusík Milan
Pospíšilová Libuše
Šňupík Štěpán
Mareček František
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Září

Říjen
Prosinec

Červen

Kameníková Marie
Klčová Marie
Srpen
Matulová Věra
Svobodová Růžena
Vašutová Drahomíra
Bračík Bohumil
Zelený Zdeněk
Listopad Tomanová Marie
Hanáčková Marie

VŠEM OSLAVENCŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !!!
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SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE

srdečně zve

na tradiční Adventní setkání se seniory 10.12.2010 v 15:30 hod

v prostorách velkého sálu Národního domu.
V době adventu jistě příjde vhod na chvíli zvolnit a odreagovat se u příjemné hudby, kterou
na této akci taktéž tradičně, zajistí pan ing. Hoza.
Můžete si také vychutnat dobré vínečko u tónů Cimbálové muziky Jeseník,
která vystoupí jako host tohoto pozdního odpoledne v době od 17.30 do 18.30.
V průběhu odpoledne také vystoupí se svým programem děti z Mateřské a Základní školy
v Supíkovicích.
Pro občany je v rámci této akce připravena rozvozová služba, která zajistí dopravu na akci a
poté i z akce domů.
Zájemci o přistavení obecního vozu si tuto službu mohou rezervovat na čísle 584432142.
Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne !!!

V době, kdy ve společnosti převládá materialistický přístup k okolí, je pro nás potěšující
zjištění, že jsou mezi námi jedinci, kteří jsou ochotni pomoci jiným bez nároku na
odměnu.
Dovolte nám, abychom jménem obecního úřadu v Supíkovicích vyjádřili tímto úctu nad
žebříčkem hodnot a postoji k životu pánu:
Kolba,Marka,Urubka a Vaculy,
kteří dne 25.11.2010 byli oceněni Jánského plaketou za dárcovství krve.
Stříbrnou plaketu za 20 odběrů obdrželi panové Kolb Jaroslav a Urubek David
Zlatou plaketu za 40 odběrů si ze setkání v hotelu Slovan odnesli panové
Marek Petr a Vacula Petr.

SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
pořádá v sobotu 4. 12. od 16:30 hod v parku

Mikulášskou nadílku

Balíčky je možno objednat u paní Snášelové a Hečkové do pátku 3. 12.
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno !!!
Srdečně zvou pořadatelé .

SRPDŠ
připravuje na prosinec dvě akce, na které bychom vás rádi upozornili a zároveň pozvali.

V sobotu 11.12.2010 k nám zavítá Divadelní soubor ŠOK
ze Starého města pod Sněžníkem,
s divadelním kusem

Alibaba a loupežníci.

Začátek představení v 16.00 hodin.
Vstupné 20,-Kč
Všechny co nejsrdečněji zveme!!!
Kdyby se snad v obci našel někdo, kdo by se na tuto akci z jakéhokoli důvodu nedostavil, bude
mít možnost složit reparát z účastí na akcích sdružení

dne 17.12.2010 v 16.00 hodin

kdy začíná další akce a tou je ZPÍVÁNÍ V PARKU.
Akce začne, jako obyčejně
Lampiónovým průvodem od Obecního úřadu směrem do parku, následovat bude samotné
zpívání v parku s tradičními pěveckými uskupeními,vypuštění lampionů s přáním Ježíškovi a
ohňostroj.
V průběhu celé akce bude k dispozici občerstvení, jak pro děti, tak pro dospělé.
Výtečný punč a čajíčky mnoha chutí

AKCE DOBROVOLNÍKŮ 
Úterý 18 hod– Angličtina pro dospělé začátečníky
pod vedením ing. Zubera

OPUSTILI NÁS
Kellová Ludmila

Lovětínská Vlasta

Hájek Evžen

Životy zemřelých jsou uloženy v srdcích žijících…………………

(Cicero)

