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Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás formou dalšího vydání občasníku informoval o situaci v obci Supíkovice. V minulém občasníku
jsem zmínil, že obyvatelé se příliš nezajímají o jednání zastupitelstva obce, kde se pravidelně projednává směr
rozvoje obce a priority, kterými se bude obec zabývat.
Je pozitivní, že můj postesk byl vyslyšen a 28.6, kdy se konalo již třetí jednání zastupitelstva v Supíkovicích, se
zasedací místnost obecního úřadu zaplnila do posledního místa.
Na programu bylo osmnáct bodů jednání. Program obsahoval povinné body vztahující se k hospodaření školy a obce,
vyhlášení záměru na pronájem pozemků, nebo schválení smluv o dílo na výstavbu dřevěných altánů ve školce a
na Vajontě. Všechny tyto body však předčil bod číslo tři, ve kterém starosta obce informoval přítomné o činnosti
obecního úřadu a prezident fotbalového oddílu o stavu FC Tatran TOUAX Supíkovice. Následná diskuze k těmto
bodům byla velice obsáhlá a z mého pohledu velice prospěšná. Pokud se vrátím k tématu fotbalu, je zřejmé, že
situace není dobrá a velké naděje se vkládají do valné hromady zapsaného spolku. Jelikož je zasedání veřejné je zde
možné získat opravdu zaručené informace přímo od nejpovolanějších osob. Toto je i případ druhého tématu, kdy se
celkem dlouze diskutovalo nad situací kolem opravy silnice. Tomuto tématu se budeme věnovat v dalších článcích
dnešního vydání. Každopádně musím říci, tak jak jsem zmiňoval v minulém zpravodaji a zmiňoval jsem i
na zastupitelstvu pro mě osobně je v souvislosti s úpravou silnice č. II/455 největší prioritou bezpečnost lidí.
V dalších bodech se jednalo mimo jiné i o obnovení ptačí voliéry v parku U kolonek. Tento bod dává tušit rozsah
témat, kterými se zastupitelé zabývají a ke kterým přijímají usnesení. Opět se naplňuje koncepce vedení obce,
ve které je prioritou naplňování potřeb a realizace námětů obyvatel Supíkovic.
Poslední zmínka v dnešním úvodníku se týká komunálních voleb. Čtyřleté funkční období stávajícího zastupitelstva
obce končí. Za uplynulé čtyři roky se podařilo v Supíkovicích mnohé. Díky zodpovědnému přístupu většiny
zastupitelů a příkladné spolupráci místostarostky a starosty se obec mění v příjemné místo k životu.
Masáž obyvatel od kandidátů účastnících se komunálních voleb bude, tak jak je i celorepublikový trend, velice
intenzivní. Z toho důvodu chci apelovat na všechny obyvatele, kteří disponují volebním právem, aby důkladně
vyhodnocovali informace a angažovanost kandidátů, kteří se budou ucházet o vaše hlasy.
Pryč je doba, kdy je možné hlasovat lehkovážně a argumentovat volbu kandidáta slovy „ ať je sranda“ nebo se voleb
vůbec neúčastnit. Pro další rozvoj obce je váš hlas nesmírně důležitý, neboť jen vy určíte složení zastupitelstva a
volbou kvalitních kandidátů zajistíte správný směr a řešení podstatných a zásadních problémů obce.
Komunální volby v roce 2018 prezident republiky vyhlásil na 4. – 5. 10.2018.
Pro odlehčení zmíním reakce kolegů starostů z okresu Jeseník, kteří komentovali rozsáhlou rekonstrukci silnice
II/455 za nejintenzivnější předvolební kampaň současného starosty Supíkovic. Jen Bican dokázal naštvat čtyři
měsíce před volbami celou vesnici. Vězte, že příští rok již nikdo na útrapy spojené se stavbou při průjezdu obcí
nevzpomene a nám bude umožněno díky evropským penězům využívat kvalitní příjezd do obce.
Přeji Vám klidné léto
Roman Bican

Silnice II/455:
Nyní bych rád informoval všechny o probíhajících pracích a činnostech na stavbě silnice II/455.
Jak bylo zmíněno několikrát, je to největší a pro obyvatele obce i nejzásadnější investice posledních několika let.
Tato akce komplexně upravuje provoz v obci a bezpečnost v blízkosti komunikace.
Vznikne nový přechod pro chodce u zastávky Národní dům s novým nasvícením prostoru přecházení, nové místo
pro přecházení u zastávek Kolonky. Zde bude taktéž nasvícen nový prostor pro přechod chodců, kteří půjdou
po novém chodníku vybudovaném na novém mostě. Bude posíleno veřejné osvětlení u zastávky Kolonky směr
do Jeseníku, kde nově nainstalují dvě pouliční lampy. Všech šest autobusových zastávek bude modernizováno podle
nejnovějších norem a nařízení stanovující limity nástupiště i odvádějících chodníků. V prostoru mezi obcemi bude
silnice širší, vzniknou dvě nové zastávky u Jeskyně na Špičáku. Serpentiny nad kolejemi již nyní mění charakter, jsou
širší, val vzniklý letitým odkládáním posypového materiálu při jarní údržbě je odtěžen a tento úsek se stává
přehlednější.
Nově se propojí celá obec chodníkem.
Toto vše vznikne a bude předáno do užívání 31.10.2018. Záměrně jsem používal spojení slov výstavba a slovo nové.
Neboť jen v předložených souvislostech je možné žádat o trpělivost a zvýšenou opatrnost vás všech, kteří žijete
v Supíkovicích.
Samozřejmě profit z nové komunikace je vykoupen několika měsíci nepohodlí při pohybu po staveništi.
Jen usilovným dotazováním na kompetentních místech vešly Supíkovice do povědomí správců silnic natolik, že
provedli kompletní opravu opěrné zdi ve vrchní části obce od zastávky ČMPK až k obchodu Hečková. Následně se
Olomoucký kraj rozhodl pro projekt za 64 mil. Kč, aby potrhl a využil již investovaných 6 mil. Kč právě do těchto
opěrných zdí a spravil kompletně celou silnici II/455.
Tím chci říci, že není mnoho obcí, které dokázaly díky starostovu zarputilému poukazování na havarijní stav
komunikace zajistit tak významnou akci pro blaho občanů.
Opustím –li ozřejmění jakým způsobem došlo k výběru Supíkovic a zdůvodňování proč se peníze nakonec
neinvestovali ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem nebo v pohraničí Orlických hor tedy do projektů, které
byly na začátku v koši posuzování nejlepšího záměru společně s naší silnicí zmíním současný průběh prací.
Celou dobu zmiňuji termín předání díla ke dni 31.10.2018. Toto je stále datum kdy bude hotovo. Na kontrolních
dnech je na to důrazně poukazováno a zhotovitelům je od počátku tento termín uváděn jako jediný možný.
Přes tyto apely jsou některé práce v časovém skluzu. Určitý díl nese nedostatek pracovníků přítomných na začátku
stavby. Další faktor, který zhotovitel v souvislosti se zpožděním zmínil je nedostatek stavebního materiálu.
Konkrétně se jedná o chybějící silniční zálivové obrubníky určené pro autobusové zastávky. To je důvod, proč
zastávky v horní části vykazují neměnný stav již druhý týden. Demolici zastávek v kolonkách jsme pozastavili, aby
byl alespoň zde zajištěn bezpečný pohyb cestujících do doby než bude materiál dodán.
V tomto týdnu se dokončují práce na krajnicích úseku mezi vesnicemi. Jde o obnovu příkopů, opravu sjezdů na pole,
příprava podloží pod nové zálivy zastávky U jeskyně a příprava podloží pro nový sjezd k Jeskyni. V intravilánu obce
začaly práce na výměně přídlažby kolem chodníku, přeložky veřejného osvětlení u Národního domu a v kolonkách.
V příštím týdnu se rozběhnou práce na autobusových zastávkách Národní dům. Jedná se především o zahájení
odklánění chodníku od školy k zastávce, který bude nově zasunutý více do parku na místo živého plotu.
Práce na silnici kdy dochází k demolicím a bourání se blíží ke konci a již brzy bude vidět změnu v podobě nových
staveb. Nejsložitější operací bude pokládky asfaltu v extravilánu obce. Po dobu kladení nového bezešvého povrchu
(v jednom okamžiku se položí celá šířka vozovky) bude silnice mezi Supíkovicemi a Písečnou zcela uzavřena. O tom
v dalším článku podrobněji jelikož je to zásadní třítýdenní uzávěra tahu na Jeseník.

BOZP:
V této části bych chtěl apelovat na všechny občany pohybující se po Supíkovicích pěšky nebo na kole o zvýšenou
pozornost. S potěšením mohu zmínit, že doposud není nahlášený žádný úraz, který by měl souvislost se stavbou.

V minulém občasníku jsme zveřejnili pokyny pohybu
pohybu po stavbě. Dbejte prosím těchto pokynů pro zajištění ochrany
zdraví. Úraz vzniklý na staveništi je posuzován pro potřeby pojišťovny daleko přísněji než běžné úrazy
z nepozornosti.

Omezení provozu:
Dostáváme se k nejdůležitější informaci vzešlé z ústního jednání dne 10.7.2018 v Supíkovicích. Zhotovitel stavby,
zastoupený firmou Sekne, podal na dopravní inspektorát Městského Úřadu Jeseník žádost na povolení úplné
uzavírána silnici II/455. Uzavírka by měla být realizovaná ve dvou etapách.
1. etapa je plánovaná od 23.7.2018 do 12.8.2018
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tedy tři týdny. V tomto termínu bude zcela uzavřena silnice
mezi Supíkovicemi a Písečnou. V tuto dobu se bude v úseku realizovat pokládka dvou vrstev nové vozovky. První
vrstva technologií REMIX kdy dojde k frézování stávající cesty, drcení vyfrézované
vyfrézované hmoty, zahřívání a přimíchání
nového „asfaltu“, kladení zpět na těleso komunikace a válcování. Po vychladnutí provede firma pokládku finálního
povrchu. Následně dojde k modelaci krajnice a provedení vodorovného dopravního značení.
Po otevření úseku 13.8. budou osoby spadající do kategorie dopravní obsluha využívat pro cestu do Jeseníku novou
silnici mezi vesnicemi.
2. etapa je plánovaná od 13. 8. 2018 maximálně do 31. 10. 2018 během této uzavírky bude provedena výstavba
nového mostu v blízkosti Kolonek. Po dobu výstavby mostu budou Supíkovice přístupné pouze z Písečné. Objízdná
trasa vedená po místní komunikaci v Kolonkách je určena pouze pro autobusy, složky IZS a rezidenty. Toto striktní
omezení je navrženo a důsledně, přes značný odpor některých přítomných,
přítomných, vyžadováno starostou obce Supíkovice.
Důvodem pro maximální omezení dopravy na objízdné trase je především zajištění bezpečnosti v kolonkách. Jak bylo
v minulých číslech občasníku zmíněno, je ve spodní části obce největší koncentrace dětí a mladých rodin. Zvolený
přísný režim umožňující průjezd pouze autobusům obnáší fakt, že po komunikaci
komunikaci projede v jeden pracovní den 12
autobusů na lince 950119 (Jeseník - Vidnava) a 26 autobusů na lince 950121 (Jeseník – Žulová). Druhý důvod
pro omezení je ochrana obecního majetku. V roce 2017 jsme pořídili po dlouhých letech čekání nový povrch na cestu
kolem rybníku. Je to obslužná komunikace k nemovitostem a není konstruovaná na intenzivní dopravní zátěž.
Komplikace vzniknou pro obyvatele Havaje, kteří budou
budou muset obsluhovat své nemovitosti objízdnou trasou přes
Mikulovice nebo Hradec Novou Ves.
Supíkovický zpravodaj je vydáván v co nejkratším možném čase od projednávání problematiky s omezením dopravy.
Stručný souhrn bude zveřejněn i v autobusových zastávkách
zastá
v obci Supíkovice. Na webu obce Supíkovice.

Autobusová doprava v době omezení:
Na omezení dopravy navazuje velice úzce i problém se zajištěním hromadné dopravy v 1. etapě úplné uzavírky tedy
od 23.7. do 12.8.
Na výše zmíněném ústním jednání se diskutovaly různé alternativy pro zajištění autobusové dopravy.
Závěr a výstup z jednání je následující. Během uzavření silnice mezi Supíkovicemi a Písečnou budou autobusy jezdit
v plném rozsahu a počtu jako doposud. Jediná změna bude v dojezdech do cílových
ých stanic. Během uzavírky budou
autobusy jezdit podle výlukového jízdního řádu. Ten bude upravovat dojezdy vozidel do cílových stanic s ohledem
na nutnou objízdnou trasu. Znamená to, že autobusy budou vykazovat 15 – 25 minut zpoždění. Konkrétní zpoždění
bude zveřejněno ve výlukovém jízdním řádu, který bude vyvěšen na všech autobusových zastávkách. V současné

době podobu jízdního řádu zpracovávají pracovníci KIDSOK (Koordinátor integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje) Na jejich webových stránkách bude po zpracování rovněž dostupný. Bohužel náročnost
zpracování výlukového jízdního řádu má za následek, že zveřejnění rozpisu jsou schopni zrealizovat ve 29. týdnu
roku 2018.
Nyní k praktickému řešení objízdných tras během 1. etapy uzavírky. Autobusy jedoucí z Jeseníku změní trasu
v Písečné, kde odbočí na Hradec Novou Ves. První změna bude zastávka Písečná železniční stanice, která bude
přesunuta na zastávku Písečná kino. Dále vozidlo pojede bez zastavení kolem letiště na křižovatku u osady Terezín.
Přes Velké Kunětice projede do Supíkovic k zastávce ČMPK kde se na místní komunikaci otočí a umožní cestujícím
vystoupit a nastoupit na zastávce směr do Velkých Kunětic. Dále bude pokračovat podle klasického schématu
obslužnosti jednotlivých zastávek do Žulové případně do Vidnavy. V případě opačného směru bude postup stejný.
Autobus obslouží zastávky až k Supíkovice ČMPK zde se otočí a přes Novou Ves přijede k zastávce Písečná Kino,
kde zahájí obsluhu zbylých stanovišť až do cílové stanice Jeseník.
Cestujícím směřujícím do zaměstnání doporučujeme na dobu třítýdenní uzávěry seznámit zaměstnavatele s tímto
problémem případně kombinovat dřívější spoje pro dopravu do zaměstnání.
Po otevření silnice mezi Supíkovicemi a Písečnou bude výlukový jízdní řád zrušen a autobusy budou jezdit podle
nynějšího platného jízdního řádu.
Přesto i druhá etapa vykazuje omezení. Jedná se o přesun zastávky Supíkovice Kolonky ve směru do Jeseníku
na druhou stranu mostu tak aby autobusy, které projedou Kolonkami, obsloužily cestující z této zastávky
do Jeseníku. Protože dojde k úplnému zbourání mostu, bude po dobu výstavby, instalována provizorní lávka pro pěší.
Lávka bude umístěna za domem čp. 91 a bude zde vytvořen provizorní chodník pro přístup k hlavní silnici a
provizorní zastávce.

Výpadek v dodávce vody:
Poslední informace je o nedělním a pondělním výpadku v dodávce vody v horní a střední části obce Supíkovice.
Pravděpodobně v nočních hodinách došlo k poruše na vodovodním řadu v domě čp. 23 (bytovka u restaurace U parku)
kde prasklo vodovodní potrubí. Díky času poruchy došlo k vytékání vody do sklepních prostorů budovy v takové míře,
že se vypustil celý zásobník vody „Louka“. Po nahlášení poruchy pracovníci obce ihned provedli opravu vadného
potrubí.
Shoda náhod zapříčinila, že se porucha vyskytla v neděli o prázdninách. Většina lidí byla doma a díky teplému počasí
byla zvýšená spotřeba vody.
Díky souběhu těchto faktorů i přes rychlé odstraněné poruchy trvalo místnímu vodnímu zdroji 24 hodin, než se
vodojem naplní do té míry, že i přes nízkou hladinu se obnoví dodávka vody všem obyvatelům.
Pro zajištění náhradního zásobovaní pitnou vodou, byla do horní části obce přistavena cisterna. V pondělí ve 21:30
byla obnovena dodávka ve většině domácností.
Tímto bych se chtěl omluvit odběratelům vody za způsobené komplikace. Zároveň chci touto cestou poděkovat
za rychlou reakci členům JSDH Supíkovice Stanislavu Bračíkovi a Pavlu Klčovi, kteří pomohli při likvidaci následků
havárie. Dík patří i rychlé reakci pracovníků obce Jiřímu Hrabovskému a Jiřímu Maškovi.
Voda v řadu nebyla během poruchy žádným způsobem kontaminovaná, zakalení způsobil rozvířený sediment v potrubí
při opětovném napouštění systému. Obec přesto preventivně zvýšila dezinfekci vody a objednala mimořádný rozbor
vody. Výsledky rozboru budou po zpracování Laboratoří Morava s.r.o. k dispozici 16.7.2018.

