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Vážení spoluobčané,
Podruhé v tomto roce se Vám do rukou dostává zpravodaj, kterým si obec klade za cíl informovat Vás o dění
v Supíkovicích.
Po dlouhých letech byla provedena generální oprava propustku na polní cestě za obchodem Hečková. Toto opatření
přispěje k ochraně nemovitostí od domu č.p.121 (obchod Hečková) až k obecnímu úřadu před vodou z přívalových
dešťů, která stéká z polí u křížku směrem do vesnice. V minulosti byl kolem celé vesnice důmyslný systém příkopů, a
propustků zajišťující právě ochranu před záplavami. Díky chybějící údržbě a zasypávání struh travou dochází
k nefunkčnosti zařízení a při mimořádných situacích se voda může dostat až do domů a sklepů. Naše snaha je
postupně obnovovat a případně posilovat opatření sloužící k zadržení a odvodu vody od domů. Jde o údržbu příkopy
pod Liemerovou cestou a podél cesty ke kapličce, vybudování strouhy v lese nad vodárnami a nyní i nový propustek
odvádějící vodu do nevyužívaného lomu.
Další zmínka se týká maximálního využívání dotačních finančních prostředků ve prospěch obce Supíkovice.
V minulém týdnu ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výsledky vyhodnocení žádostí o podporu v programu
rozvoje venkova. Supíkovice opět s žádostí uspěly. Žádost obce se týkala poslední fáze modernizace areálu
mateřské školy v Supíkovicích.
V roce 2016 se obnovily herní prvky na školní zahradě a vytvořil se prostor se zpevněnou plochou pro cvičení venku.
V minulých dnech hodnotitelé shledali záměr obce Supíkovice popsaný v žádosti za smysluplný a doporučili projekt
k realizaci.
Znamená to, že na školní zahradě v MŠ vyroste altán pro pobyt dětí venku i za nepříznivého počasí. Požadavek na
zřízení takového místa vzešel z připomínek rodičů, jejichž děti navštěvují místní školku. Tímto bych rád poděkoval
zpracovatelské firmě zastoupené paní Paděrovou, neboť kvalitní zpracování žádostí a projektů předkládaných ve
prospěch obce Supíkovice touto firmou, jsou zárukou podpory ze strany poskytovatelů dotačních prostředků.
Jako již tolikrát zmiňuji potřebu komunikace mezi obyvateli a vedením obce o potřebách a možnostech rozvoje
Supíkovic. Všechny výše zmiňované akce jsou důsledkem diskuze a podnětů od Vás obyvatel obce.

Roman Bican

Oprava silnice II/455:
Asi nejdůležitější zpráva aktuálního vydání Supíkovického občasníku se bude týkat dlouho plánované modernizace
páteřní silnice přes Supíkovice č.II/455. Jedná se o projekt Olomouckého kraje a polské samosprávy směřující ke
zkvalitnění silničního propojení měst Jeseníku a Nysy. Po třech letech příprav se přiblížil termín zahájení
stavebních prací. O všech fázích projektu byli průběžně obyvatelé Supíkovic informování na jednáních
zastupitelstva obce. Původní deklarované zahájení prací dne 9.5.2018 bylo z důvodu nedořešených administrativních
kroků posunut na pondělí 14.5.2018. Znamená to, že od tohoto data budou obyvatelé obce vjíždět vozidly do
staveniště, které bude označeno dopravními značkami v Písečné na rozcestí a u křižovatky Velké Kunětice –
Strachovičky. Co to znamená? Průjezd obcí bude ztížen zvýšeným pohybem stavebních strojů a pracovníků

pracujících na jednotlivých úsecích silnice. Chci požádat všechny občany o trpělivost a ohleduplnost vůči stavbařům,
kteří vytvoří novou silnici přes Supíkovice. Koncem října firmy stavbu opustí a nám začne sloužit nová, lepší a
bezpečnější trasa pro motorová vozidla i chodce pohybující se po vesnici. Vznikne nový most v kolonkách, propojí se
chodníky ve spodní části obec, takže chodci budou chráněni před auty v nebezpečné zatáčce a vyřeší se
nepřehledná situace na křížení místních komunikací a krajské cesty v místě u Národního domu.
Všechna tato opatření budou realizovaná v režimu částečné uzavírky.
Částečná uzavírka bude řešena po celou dobu stavebních prací to od 14.5. do 30.10.2018.
Po zahájení stavebních prací bude na začátek a konec modernizovaného úseku instalována dopravní značka zákaz
vjezdu s vyznačením objízdné trasy přes Mikulovice. Značení bude doplněno dodatkovou
tabulkou mimo BUS, IZS a dopravní obsluhy. Znamená to, že do Supíkovic bude umožněn
vjezd lidem s trvalým pobytem, zásobování obchodů a firem se sídlem v Supíkovicích,
autobusům, hasičům a sanitkám. Další skupina řidičů, kteří budou do zákazu vjezdu
(prostor stavby) vpuštěni budou zaměstnanci firem v Supíkovicích.
V okamžiku zboření starého mostu u Kolonek bude silnice prohlášena za slepou a
objízdnou trasu přes místní komunikaci přes kolonky budou smět projíždět pouze
autobusy a složky IZS. Toto omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu a striktní
omezení je z důvodu zajištění co největší bezpečnosti v lokalitě Kolonky, kde se pohybují
děti a ochrana obecní investice, kterou je nový asfaltový povrch na obslužné komunikaci
kolem rybníku v kolonkách. Cesta není dimenzována na intenzivní automobilový provoz a
hrozilo by při větším zatížení poškození vozovky.
Určitým způsobem vzniknou komplikace, ale tyto potrvají maximálně tři měsíce a výsledek v podobě kvalitní cesty
bude využíván po dlouhá léta.
Poslední zmínka k tomuto tématu je k distribuci povolenek pro vjezd do staveniště. Tím, že na začátku stavebních
prací budou prováděny činnosti u krajnice vozovky, instalace obrubníků a výstavba chodníků bude vjezd řešen na
základě dodatkové tabulky, tedy dopravní obsluze vjezd povolen se zákazem vjezdu pro vozidla nad 3.5 t.
V okamžiku, kdy by řidiči stavbou pouze projížděli do okolních obcí a stavebníci by byli hustotou provozu omezeni
v práci a ohroženi na zdraví, dojde ze strany firmy provádějící práce k vydání povolenek opravňujících vjezd na
stavbu. Povolenky budou pro snadnou identifikaci vozidel umisťovány na viditelném místě ve vozidlech a budou
vydávány na obecním úřadě Supíkovice na základě předložení technického průkazu a občanského průkazu žadatele,
kde bude možné ověřit trvalé bydliště a vlastnictví vozidla.
V průběhu stavby budou častěji probíhat kontroly dodržování pravidel silničního provozu policií ČR. Celá akce se
připravovala více jak tři roky a nyní je tedy na nás všech, abychom tři měsíce projížděli Supíkovicemi opatrně a
zajistili svým přístupem bezpečnou výstavbu zásadní trasy pro život v obci.
Informace zde uvedené jsou poslední výstupy z výrobních výborů, jehož členy jsou starostové Písečné, Supíkovic,
představitelé stavebních firem, SSOK, Krajského úřadu Olomouc, dopravního inspektorátu městského úřadu
Jeseník. Omezení dopravy a další specifikace povolování vjezdu do stavby se v průběhu prací budou částečně měnit
a upřesňovat tak aby detaily vyhovovaly obyvatelům i zhotovitelům.
Každopádně přijde doba úplné uzavírky v okamžiku, kdy se bude klást finální nová asfaltová vrstva. O tomto faktu
budete včas informováni hlášením rozhlasu i informacemi na vývěsních plochách v zastávkách a obchodech v obci.

ZASTUPITELSTVO OBCE:
Dne 26.4.2018 proběhlo již druhé jednání zastupitelstva obce v tomto roce. Program obsahoval šestnáct bodů, ke
kterým se postupně zastupitelé vyjadřovali a přijímali usnesení. Mezi nejzajímavější body jistě patřil bod spojený
s fungováním místní základní školy. Dlouhodobě se nedaří stabilizovat počty dětí navštěvující ZŠ v Supíkovicích.
Škola vykazuje odliv nadaných dětí, případně přechod dětí na jiné školy v regionu. Školská rada připravila se
starostou a místostarostou materiál, který by měl motivovat nadané děti a jejich rodiče k využití Supíkovické školy
pro absolvování základního vzdělávání právě zde.
Jedná se o prospěchové stipendium poskytované na závěr školního roku žákům druhého stupně. V návrhu směrnice,
která pravidla pro poskytnutí stipendia specifikuje jsou tři kategorie ve kterých vzniká nárok na výplatu finanční
odměny. Pro žáka, který ukončí ročník na druhém stupni se samými jedničkami je určena částka 5 000,- Kč pro děti

s průměrem známek na vysvědčení do 1,5 náleží odměna 2 500,- Kč. Školská rada myslela i na studenty s horším
prospěchem, které však svojí pílí meziročně zlepší svůj prospěch minimálně o 0,3. Zde je navržena motivační odměna
1 000,- Kč. Žáci spadající do těchto skupin budou odměněni již na závěr letošního školního roku při slavnostním
ukončení školního roku poukázkou. Tento „šek“ bude za přítomnosti zákonného zástupce proplacen v kanceláři
obecního úřadu v Supíkovicích a to až do 31. 8. 2018.
Měsíc do konce školního roku skýtá jisté možnosti pro maximální úsilí dětí o zařazení do jedné ze tří odměňovaných
skupin.
Další body jednání se zabývaly pronájmy obecních bytů v domě č.p.178 (naproti OÚ), vyhlášením záměru pronájmu
bývalé hasičské zbrojnice nebo zajištěním finančních prostředků na opravu fasády OÚ. V souvislosti s blížícími se
komunálními volbami zastupitelé stanovili pro nadcházející volební období devítičlenné zastupitelstvo. Poslední
zmínka k jednání se týká schválení přijetí úvěru na financování opravy fasády obecního úřadu.
Zastupitelé rozhodli o přijetí finanční výpomoci na tuto akci, která je zároveň spolufinancovaná z programu SFŽP.
Tímto uvolnili prostředky na zahájení modernizace Národního domu. Tento objekt je kulturním a společenským
centrem a stav budovy vyžaduje bezodkladnou modernizaci.
V závěru této informativní zprávy o jednání zastupitelstva si musím postesknout nad účastí obyvatel obce na těchto
veřejných schůzích. Tato setkání jsou nejvhodnější prostor pro diskuzi mezi vedením obce a obyvateli.
Bohužel na místech pro veřejnost se setkávají tři až pět osoby aby mohly sledovat dění v obci a získávat relevantní
informace o všem co hýbe Supíkovicemi.

ODPADY:
Dnešní zmínka v tradiční rubrice bude o velkoobjemovém odpadu a jeho plánovaném svozu. Za dobu kdy se sběr
realizuje je spolupráce občanů a firmy zajišťující likvidaci na stále lepší úrovni. Jak rychlost, tak i kvalita odběru a
třídění na jednotlivé druhy nebezpečného nebo velkoobjemového odpadu je díky ukázněnosti vás, kteří odpad na
místo svozu vozíte ve stanovený čas, na vysoké úrovni a mohu říci, že zcela bezproblémová.
Na tomto místě chci opět apelovat na ty, kteří mají v úmyslu odpad navážet na stanoviště před řádným termínem
svozu.
Díky dlouhodobé osvětě se výrazně zlepšilo povědomí všech občanů v oblasti nakládání s odpady. Stav veřejných
prostranství a jejich čistota napomáhá k tomu, že mnozí z Vás jsou všímaví k nepořádku před touto akcí. Celkem
zdárně se daří identifikovat majitele odpadu, který jej uložil na místo sběru před sobotním svozem. Doba kdy lidé
bez reakce přihlíželi tomu jak někdo vytváří černou skládku na veřejném prostranství je pryč. Jsem tomu velice
rád, protože to svědčí o faktu, že obyvatelé berou obec za svůj domov, který si nechtějí nechat zasvinit
neukázněnými jedinci.
Tak jako se nám podařilo zbavit se sběračů, kteří přehrabávali odpad a hledali v něm „cenné kovy“, věřím, že
ukázněnost lidí k dodržení termínu odkládání odpadu přispěje ke zdárnému průběhu této užitečné zákonné
povinnosti obce.

Velkoobjemový svoz v roce 2018
Sobota 26. května
Zastávka ČMPK 8:00 – 8:20
Hostinec U parku 8:40 – 9:00
Zastávka Kolonky 9:20 – 9:40

HASIČI:
SDH Supíkovice Vás tímto co nejsrdečněji zve na slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v areálu
Pompe. V sobotu 26.5.2018 od 15:00 hodin budou pro veřejnost otevřeny k nahlédnutí prostory nové hasičské
zbrojnice. Zároveň bude jedinečná příležitost prohlédnout si prostory budovy Pompe včetně sklepení. Při této
příležitosti členové SDH připravili krátký program ve spolupráci s profesionálními hasiči z Jeseníku, kulturní
vystoupení místních umělců a sportovců i drobné občerstvení pro návštěvníky akce.

SRPDŠ:

DRAVCI SUPÍKOVICE:
Jesenická liga
Dne 4. 5. 2018 odehrál tým Dravci–Supíkovice na domácí půdě zápas závěrečného 22. kola Jesenické šipkové ligy
s týmem Žulová. Po velké bitvě Dravci zvítězili 10:8. Toto vítězství zajistilo Dravcům Supíkovice celkově 4. místo
v konečném pořadí soutěže.
Do Jesenické ligy vstupovali Dravci Supíkovice pod vedením Marka Malaníka na podzim 2017, jako nováček bez
zkušeností, ale s chutí a nadšením. Jesenické ligy, která patří pod hlavní soutěž UŠO - Olomouc se účastnilo 12 týmů
a celkem 90 hráčů. Náš tým odehrál 22 zápasů a byly to skvělé večery plné soubojů, pěkných výkonů i poznávaní
kolegů z ostatních týmů. Jako nejmladší tým jsme získali 15 vítězství. Dokázali jsme potrápit i největší favority a
v konečném pořadí za námi skončila řada týmů s mnohaletými zkušenostmi a výbornými hráči. Celkově 4. místo je pro
nás velkým úspěchem a motivací do následujícího ročníku.
Na závěr bych rád upřímně poděkoval všem, kteří nás podporují a fandí nám ve chvílích vítězství i proher.
Kompletní informace a výsledky:
http://www.sipky.org/?region=olk&page=ligova-skupina&league=23885
Bc. Hladký František st.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Projektový den
Karel Čapek: „Když nemám co dělat, pracuji.“
A tak jsme tedy pracovali. A rozhodně jsme se nenudili.
Náš letošní projekt se jmenuje Knihy a ilustrace bratří Čapků a skládá se z několika částí. První část proběhla ve
středu před velikonočními prázdninami a byl to test- po přečtení textu z knížky Karla nebo Josefa Čapka měli žáci
co nejpřesněji odpovědět na otázky, pak následovaly další zábavné úkoly – křížovky, skládání puzzle, výroba kočičky,
tajný úkol atd.
Měli jsme na to spoustu času. Procházeli jsme si třídy, plnili úkoly, snažili se být samostatní a plánovat si práci podle
svých schopností.
Po Velikonocích jsme si ověřili výsledky na chodbě školya také jsme se dozvěděli, kdo z nás postoupil do další částisoutěže ve čtení.
Kopaná
Dne 22. 2. se konala v naší tělocvičně soutěž v kopané žáků druhého stupně. Každé družstvo se skládalo ze tří
hráčů a jednoho brankáře. Máme na naší škole výborné fotbalisty, a tak klání bylo velmi napínavé. Výsledky najdete
na stránkách školy.
Obratnost
V pondělí 19. 3. se žáci 1. stupně sešli v tělocvičně naší školy, aby se zúčastnili soutěže obratnosti družstev.
Soutěžící si vyzkoušeli svou obratnost a rychlost na překážkové dráze.
Jednotlivý účastníci bojovali s chutí, nasazením a fandění se neslo celou tělocvičnou. Soutěžila čtyři družstva,
která musela být smíšená, chlapci a dívky. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
Děkujeme všem zúčastněným za účast a jednotlivým družstvům gratulujeme.
Morena
Děti z prvního stupně se s nadšením a za zpěvu písní vydaly k vodní nádrži Vajont, aby nechaly odploutMoranu apoté
přinesly do obce jaro. Kvůli nepřízni počasí zaznělo vesnicí známé „Neseme Mařenu ...“ o týden později, ale přece.
Na autentickém zážitku z celé akce měli podíl i dva chlapcill. stupně ZŠ, kteří Morenu nesli a její „konec“ zdařile

dokončili.
Od té doby máme krásně a teplo.
Zápis do 1. třídy
V úterý 10. 4. 2018 si svojí první velkou zkouškou ve škole prošli budoucí prvňáčci. Pravda, nesešlo se jich moc, ale
zápis proběhl se vším všudy. Našeho „řemeslného testu školní zralosti“ se zúčastnilo celkem 10 dětí. Všechny děti
byly velmi šikovné, spolupracovaly, snažily se a za to za všechno dostaly malou odměnu, kterou připravila školní
družina. Dětem se ve škole líbilo a my se budeme všichni snažit, aby jim to nadšení od září vydrželo co nejdéle.
Zvoneček
Letošního školního kola, které proběhlo 5. 4. 2018, se zúčastnilo 17 žáků I. stupně ZŠ. Každý
si připravil jednu lidovou píseň nejméně se 2 slokami. Žáci se utkali o prvenství v pěveckém umění. Ti nejlepší
postoupili do okresního kola pěvecké soutěže, které se konalo 17. 4. 2018 v Jesenické kapli.Naši zpěváčci byli velmi
úspěšní. Blahopřejeme a děkujeme za šíření dobrého jména naší školy.
Naše školní družina
Zdobíme si zastávku
Dne 4. 4. děti malovaly obrázky na vyzdobení místních autobusových zastávek ČMPK a Kolonky.
V průběhu měsíce dubna, byly do těchto zastávek nainstalovány a snad čekající občany potěší.
Vstávej semínko holala
6. 4. jsme ve školní družině zasadili do barevných květináčů sazenice afrikánů. Každé dítě pečuje o svůj květináč a
k Svátku matek budou mít dárek pro svou maminku.
Dárečky na zápis
10. dubna proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Děti ze školní družiny připravily pro budoucí prvňáčky drobné
dárky, které určitě potěšily. Byla to zároveň i sladká odměna za jejich první výkon ve škole.
Branný závod
Dne 12. 4. školní družina uspořádala branný závod. Pětičlenná družstva měla na trati osm stanovišť s úkoly. Počasí
nám přálo, děti se potrénovaly v oblastech znalost přírody a naše vlast. Vítězové obdrželi sladkou odměnu.

Mimořádný hattrick flétnistek ze Supíkovic
O tom, že Supíkovice jsou vesnicí s velmi příznivými podmínkami pro všechny hudebníky, zajisté není pochyb. Už
v padesátých letech minulého století tu nadšený propagátor hudby a kapelník pan Fabián Hájek položil základní
kámen velké muzikantské tradici, na niž navazují nejen jeho potomci z rodu Hájků, ale i mnoho dalších skvělých
muzikantů, kteří zde vyrostli nebo v současné době vyrůstají. Supíkovický zdravý vzduch, výborná voda, tolerantní

a vstřícní sousedé, podpora v rodinách a možnost cvičit na hudební nástroje či zpívat v kteroukoliv denní (i noční)
dobu dělají z této vesnice baštu vynikajících hudebníků. Třem mladým hráčkám na příčnou flétnu v barvách Základní
umělecké školy Jeseník – Hance Maškové, Amálce Jati a Barunce Doleželové se 28. 3. 2018 o výjimečnosti Supíkovic
podařilo naplno přesvědčit i porotce krajského kola Soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje v Hranicích na
Moravě. Do této soutěže se děvčata probojovala přes poměrně náročné školní a okresní kolo. Tyto tři supíkovické
flétnistky oplývají nejen nejkrásnějším flétnovým tónem široko daleko, ale i velkou pracovitostí a obrovským citem a
talentem pro hudbu. Právem se jim podařilo v obrovské konkurenci výborných flétnistů z celého kraje s náročnými
skladbami zvítězit ve svých kategoriích. Flétnistka Hanka Mašková zaznamenala největší úspěch a s nejvyšším
bodovým skóre se stala absolutní vítězkou celé soutěže. Právem sklidila velký obdiv poroty i publika. Je to velmi
ojedinělý a téměř neuvěřitelný jev, aby v této soutěži tři postupující hráči do nejvyššího celostátního kola byli
z jedné malé vesnice. Děvčata si 6. 5. 2018 v Praze změří síly s nejtalentovanějšími dětmi z celé České republiky a
my jim určitě budeme držet pěsti, ať jim vzácný supíkovický hudební duch dodá co nejvíce radosti z hudby a
vdechne jim do jejich fléten energii ke krásným a přesvědčivým muzikantským výkonům, na které se jen tak
nezapomíná.
D. Macečková
...než se stihly rozjet naplno supikovické tiskárny a vydat občasník, ve kterém se měli všichni dozvědět o našich
flétnistkách, děvčata se již stihla vrátit z ústředního kola v Praze.
O tom, že tam bude tvrdá konkurence, nikdo z účastníků nepochyboval. Přesto si děvčata přivezla krásná ocenění.
Barča Doleželová čestné uznání, Amálka Jati 3. místo a Hanka Mašková 2. místo.
Ale velké gratulace nepatří jen slečnám, ale také paní učitelce Mgr. Daně Macečkové, která je všechny tak úžasně
připravila a svým neopakovatelným přístupem namotivovala k tak skvělým výkonům.
Velký dík patří také samozřejmě vynikající korepetitorce Karolině Vysikan, bez které by to prostě nešlo.:-)
Pro naše mladé hudebnice i pro paní učitelky to byl určitě neopakovatelný zážitek a všichni společně si Prahu
náramně užili a načerpali mnoho inspirací do dalších soutěží a hudebních klání.
Supíkovice, se tak na malou chvilku staly slavnými a za to jim všem patří VELKÝ DÍK.
B. Doleželová

OČKOVÁNÍ PSŮ:
Očkování provede MVDr Lenka Römerová

Sobota 12.5.2018
Horní zastávka
Národní dům
Zastávka Kolonky

830 - 900 hod
915 - 945 hod
1000 - 1030 hod

Cena : vzteklina roční 150 Kč
vzteklina tříletá 350 Kč
kombinovaná vakcína (6-kombinace) 350 Kč
odčervení 1 tableta (10 kg) 35 Kč
odblešení: pipeta do 15 kg 115 Kč
pipeta nad 15 kg 125 Kč
Očkování mimo termín po telefonické domluvě
tel.777 562 954

Kůrovcová kalamita na Jesenicku:
Také Jesenicko postihla v posledních letech kůrovcová kalamita a dá se předpokládat, že i v letošním roce bude
situace mimořádně nepříznivá. Nadprůměrně teplé a suché počasí nastoupilo hned od počátku jarních dnů a
probudilo tak hmyzí škůdce velmi brzy. Kůrovec je v tuto chvíli již velmi aktivní a při takovém stavu počasí zvládne i
3 generace během jednoho roku. Nedostatek srážek způsobuje oslabení smrků, které se pak nemohou napadení
účinně bránit. Obecně pro rostliny je typické, že v případě oslabení mají tendenci se ještě před uhynutím
reprodukovat, tudíž smrky letošní jaro opět masivně rozkvetly, což se již opakuje několik let za sebou. V příznivých
podmínkách mají smrky semenný rok pouze jednou za několik let. Všechny tyto faktory výrazně přispívají aktuální
nepříznivé situaci.
Kůrovcem napadené stromy můžeme pozorovat prakticky po celém okrese. Nejhorší situace je na Zlatohorsku,
Mikulovicku, Vidnavsku, také v okolí Černé Vody, Staré Červené Vody, České Vsi i města Jeseníku. Dále je znatelně
postižena severní část Rychlebských hor, tedy lesní porosty nad Horními Hošticemi, Uhelnou, Novými Vilémovicemi.
Především jsou zasaženy lokality v nižších nadmořských výškách, tedy porosty do 600 m n. m., kde jsou pro smrk
nevhodné podmínky především z důvodu nedostatku srážek. Smrky oslabené suchem se napadení kůrovcem
nedovedou ubránit a následně velmi rychle usychají. V loňském roce bylo v okrese Jeseník vykázáno více než 350
tis. m3 kůrovcového dříví.
V měsíci květnu vejde v účinnost novela vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních v ochraně lesa.
Ministerstvo zemědělství hodlá tímto počinem usnadnit a urychlit vlastníkům lesa boj s kůrovcem. Doposud se
plýtvalo lidskými silami a těžařskými kapacitami na likvidaci suchých stromů, které kůrovec již opustil. Novela
vyhlášky ukládá povinnost vyhledávat a likvidovat kůrovce v dosud živých stromech. To je považováno za
nejdůležitější přínos novely. Původní podoba vyhlášky ukládala vlastníkům lesů postižených kůrovcovou kalamitou
přípravu vysokého počtu odchytových zařízení. Tato opatření ubírala kapacity pro zajištění včasného vyhledávání
napadených stromů a jejich následné účinné asanace.
Orgán státní správy tímto apeluje na všechny vlastníky lesa, aby vzniklou situaci brali vážně a o svůj majetek se
starali v souladu s lesním zákonem, tedy prováděli taková opatření, aby předcházeli a zabránili působení škodlivých
činitelů na les. Každý vlastník lesa má dle lesního zákona svého odborného lesního hospodáře, na kterého se může
kdykoliv obrátit. Pokud si vlastník lesa nevybral odborného lesního hospodáře sám, vykonávají tuto činnost pro
vlastníky Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jeseník. Bezplatný poradenský servis poskytuje vlastníkům lesa
rovněž Lesní ochranná služba zajišťovaná Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti (www.vulhm.cz/los). Na internetových stránkách Lesní ochranné služby je zároveň možné
najít další informace a metodické pokyny. Vlastníci lesa se mohou také obrátit s dotazem na orgán státní správy
lesů, kterým je Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí.
Ing. Regina Weiserová, Městský úřad Jeseník

Vydání obecního zpravodaje připadá na dny před oslavami dne matek. Dovolte mi, abych všem matkám
popřál vše nejlepší a pevné zdraví
Roman Bican

