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Váţení spoluobčané,

Potřetí v tomto roce Vám obec Supíkovice vloţila zpravodaj do schránek, aby Vám bylo umoţněno seznámit se se
stavem obce Supíkovice a o dění bezprostředně se dotýkajícího ţivota v ní.
Čas letí neuvěřitelnou rychlostí a rok 2017 se přehoupnul do své poslední čtvrtiny. Znamená to, ţe nastává čas na
přípravu rozpočtu pro rok 2018 a určit si akce, které budou pro obecní kasu nejvýznamnější. V letošním roce se nám
podařilo několik významných počinů dlouhodobého efektu v rámci zvelebování obce. Jedná se o zřízení dětského
hřiště v kolonkách, nová silnice tamtéţ, oprava zdi kolem Pompe, oprava zdi podél potůčku ve vrchní části obce.
V oblasti správy budov se podařilo vyměnit takříkajíc za minutu dvanáct krytinu na obecním úřadě, opravit balkon na
bytovém domě č.p.23 a provést výmalbu společných prostor jak v domě 23, tak i v dalším objektu, kde jsou nájemní
byty, tedy v domě proti obecnímu úřadu č.p.178. Bezesporu nejvýznamnější akcí roku 2017 je pak realizace nové
hasičské zbrojnice v areálu Pompe. Většinu těchto činností obec průběţně prezentuje a stav jednotlivých prací
předkládá na zasedáních zastupitelstva obce. S nárůstem aktivit obce se zasedánízastupitelů stávají četnějšími a
z pohledu probíhajících diskuzí i prospěšnější pro řešení dalších podnětů Vás občanů.
Výčet projektů zvelebujících obec předkládám v této ucelené podobě jako rekapitulaci činností obce za uplynulé
období roku 2017. Současně s tím zmiňuji i záměry a projekty pro rok následující.
Jedná se o výstavbu místa pasivního odpočinku na Vajontě. V minulém občasníku jsem Vás informoval, ţe bruslaři
budou moci jiţ v sezoně 2017/18 vyuţít nového přístřešku k převlékání a oddychu, avšak díky klimatickým
podmínkám se pravděpodobně realizace přesune na začátek roku 2018. Vše je ještě v jednání, ale s ohledem na
nutné technologické procesy je riskantní betonovat nebo lakovat v mrazivém počasí. Na jednáních zastupitelstva
bylo rozhodnuto o podání dvou větších projektů ke spolufinancování z evropských peněz. Jedna z podaných ţádostí
řeší sníţení energetické náročnosti budovy obecního úřadu. Druhá jiţ vyhodnocená ţádost zajistila obci Supíkovice,
jako jedné ze 131 obcí v ČR finanční výpomoc při výstavbě nového multifunkčního hřiště v areálu školy. Mimořádná
výzva s velice krátkou dobou pro podání ţádosti nabídla prostředky právě na sport a tělesnou výchovu dětí ve
venkovských školách. To, ţe projekt byl napsán kvalitně a zapojení dětí i v období prázdnin bylo velké, zajistilo
schválení a podpoření akce ze strany MMR ČR. Můţeme tedy doufat, ţe nové hřištěnabídne dětem kvalitní zázemí
pro výuku tělesné výchovy.
Dlouho připravovaný projekt na opravu komunikace II/455 z Písečné do Velkých Kunětic doznal v průběhu
přípravných prací změn. Změna, která se týká obce Supíkovice, je přesun části projektu, v objemu necelých
770 000,- Kč, na bedra obecního rozpočtu. Jedná se o poslední úsek chodníku v zatáčce u lomu. Zásadní stavba,
která přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců, bude financována z rozpočtu obce, případně z dotačních zdrojů.
V roce 2018 nás tedy čeká období s masivní realizací projektů dlouho připravovaných a zaměřených na zkvalitnění a
zpříjemnění ţivota v naší obci.
Roman Bican

„Oprava střechy budovyč.p.130 – OÚ“. Tato akce byla finančně podpořena
Olomouckým krajem z dotačního titulu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje
2017“, a to částkou 185 117,50 Kč.

Projekt „Sportoviště ZŠ Supíkovice“ je podpořen finanční spoluúčastí
MMR ČR z programu „Podpora a rozvoj venkova v roce 2017 - dotační titul
Podpora obnovy sportovní infrastruktury částkou 1 757 460,- Kč.
Realizace projektu bude zahájena na sklonku roku 2017. S uvedením do provozu areálu „Sportoviště ZŠ Supíkovice“
se počítá v roce 2018

Projekt „Pasivní odpočinek Supíkovice“je finančně podpořen Ministerstvem
zemědělství ČR z programu 12966 – Údrţba a obnova kulturních a
venkovských prvků částkou 187 864,- Kč

Firma zabývající se administrací ţádostí a realizací dotačních projektů. Díky angaţovaní
v obci Supíkovice a dlouhodobé spolupráci se podařilo realizovat výše zmíněné projekty

ZASTUPITELSTVO OBCE:
Oznamujeme, ţe zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 16.11.2017 od 17:30 hodin .

Dovolte mi na tomto místě vzdát čest osobě, která se do historie obce Supíkovice, nesmazatelně vepsala. Marian
Zuber, dlouholetý a aktivní člen zastupitelstva obce nás náhle opustil dne 4.9.2017. Člověk velice aktivní a úzce
spojený s veřejným děním a spolkovým ţivotem v obci. Díky jeho vytrvalosti, neustálému připomínkování
předkládaných návrhů a hlavně osobním zapojením do realizace různých aktivit se mu dařilo naplňovat principy
komunitního ţivota v obci. Nebál se kritizovat a nebál se přiloţit ruku k dílu.Jeho odchodem spolkový i veřejný ţivot
v Supíkovicích přišel o významný, specifický a těţce nahraditelný element.
Čest jeho památce
Roman Bican

Volby 2017:
Zde předkládám výsledky voleb v obci Supíkovice. Z 551 oprávněného voliče se k volbám dostavilo 300 osob a
odevzdalo 298 platných hlasů.
ODS
Řád národa – Vlastenecká unie
Cesta odpovědné společnosti
ČSSD
Starostové a nezávislí
KSČM
Strana zelených
ODA

6
1
1
19
18
37
5
3

Česká pirátská strana
TOP 09
ANO 2011
KDU - ČSL
Česká strana národně sociální
realisté
sportovci
SPD -Tomio Okamura

15
5
113
16
2
2
1
54

ODPADY:
Tradiční téma kaţdého zpravodaje se týká odpadového hospodářství a nakládání s odpady v obci.
Blíţí se termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu sobota 4. 11. 2017, kdy kaţdý bude mít moţnost
bezplatně odloţit do přistavených kontejnerů nepotřebné věci a vybavení domácnosti. Chci Vás poţádat o dodrţení
časových intervalů pro odloţení odpadu u jednotlivých zastávek. Zároveň Vás ţádám o upuštění návozem odpadu
před příjezdem specializované firmy zvláště v páteční podvečer. Pro zdárné a rychlé provedení likvidace je opravdu
nutná spolupráce s Vámi tak, abychom nelikvidovali vzniklé skládky a tím zpomalili odběr od zodpovědných, kteří
pravidla dodrţují.
Na základě zkušeností z minulých letmohu říci, ţe intervaly jsou dostatečné a vţdy je veškerý dovezený odpad
naloţen.
V případě, ţe mnoţství odpadu je v některých domácnostech větší neţ obvykle, můţe být dohodnut individuální svoz
obecní technikou. Tento způsob likvidace jiţ vyuţilo několik domácností a vše proběhlo k oboustranné spokojenosti.
Princip je jednoduchý. Po telefonické dohodě obec přistaví kontejner, většinou v pátek na určené místo a lidé si
přes víkend uklidí, co potřebují. V pondělí se odpad odveze na skládku. Tam je vše zváţeno a původce odpadu pak na
OÚ zaplatí částku za mnoţství uloţeného odpadu.
I díky vybavenosti obce moderní technikou je moţné, ne zcela běţnou sluţbu tohoto typu občanům poskytovat.

Velkoobjemový svoz sobota 4. Listopadu
Zastávka ČMPK 8:00 – 8:20
Hostinec U parku 8:40 – 9:00
Zastávka kolonky 9:20 – 9:40

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE:
Zve co nejsrdečněji seniory na tradiční setkání, které se uskuteční dne

24.11.2017 od 15:30 hodin

ve velkém sále Národního domu. Členové komise pro přítomné připravili hodnotný program a bohaté občerstvení.

SRPDŠ:


Nejbliţší plánovanou aktivitou našeho spolku bude 25.10. 2017 DRAKIÁDA, která odstartuje v 15:00. Větru
ani dešti neporučíme, proto je nutné počítat s tím, ţe se akce při bezvětří přesune na jiný termín. O všem
budete s předstihem informováni.



Ráda bych vás také pozvala na nadcházející SVATOMARTINSKOU VESELICI, která má stanovené datum
na 4. 11. 2017 od 20:00. Akci tradičně doprovází TONIGHT a nebude chybět nic, na co jste byli doposud
zvyklí. Půlnoční tombola čítá více neţ 40 cen, tak si, prosím, ponechte volné místo v kalendáři!



Na proběhlé Valné hromadě SRPDŠ byl schválen příspěvek ve výši 200 Kč. Tento příspěvek je součtem
několika výdajů. Děti na prvním stupni mají hrazený mikulášský a vánoční balíček celkově ve výši 60 Kč,
druhostupňaři mají pouze vánoční balíček za 60 Kč. Na Den dětí pak děti dostávají balíček v přibliţné
částce 50 Kč. Zbylá částka financuje cestovné na školní soutěţe a také slouţí na nákup odměn na další akce,
které škola pořádá. Většinou se jedná o sportovní soutěţe nebo akce ţákovské rady a druţiny, recitační,
pěvecké nebo čtenářské soutěţe. Všechny aktivity jsou samozřejmě dobrovolné, ale je potřeba si uvědomit,
ţe dítě, které se účastní byť jen poloviny soutěţí, bezpečně tuto částku vyčerpá. Část tohoto příspěvku
také doplácí za kulturní vystoupení spolků, které alespoň dvakrát ročně navštíví naši ZŠ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Váţení občané,
začal nový školní rok a chtěl bych vás seznámit s děním ve škole.
Na konci září měla naše škola 95 ţáků.V letošním roce jsou 1. a 2. a 3. a 5. třída spojeny. Spojení 1. a 2. třídy jsme se
sice bránili, ale po zápisu, ke kterému se dostavilo 5 ţáků, jsme k tomu přistoupit museli. Minimální počet pro
otevření třídy je podle zákona 8. I kdyţ se přes prázdniny počet prvňáčků navýšil na 8, je jisté, ţe v průběhu
prvních měsíců opět klesne.
Třída

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8
12
10
12
9
11
16
9
8

Třídní učitel(ka)
Mgr. Irena Krajčiová
Mgr. Irena Krajčiová
Mgr. Petra Kratochvílová
Jiřina Šikulová
Mgr. Petra Kratochvílová
Mgr. Pavla Kinscherová
Bc., Ing. Jana Pudilová
Mgr. Ema Zykmundová
Mgr. Ivana Kašpárková

45 ţáků je ze Supíkovic, 31 z Velkých Kunětic, 1 z Písečné a 18 z jiných obcí.V posledních letech ubylo ţáků
z Písečné, naopak přibylo ţáků z jiných obcí, zejména ze Staré Červené Vody.
Výchovnou poradkyní bude i letos paní učitelka Zykmundová,školní metodičkou prevence je paní učitelka Kašpárková.
Obě mají konzultační hodiny ve středu odpoledne, ale můţete se s nimi na schůzce domluvit kdykoliv. Připomínám, ţe
ve středu do 15:45 jsou vám k dispozici všichni učitelé a rovněţ s nimi si můţete domluvit individuální konzultaci
kdykoliv.
I letos bude na prvním stupni v některých třídách pokračovat výuka matematiky Hejného metodou.
Letošní rok bude pestrý na projekty. Druhý rok bude pokračovat projekt „Škola pro všechny“, v němţ jsme partneři
Města Jeseník. Projekt se velmi osvědčil, byl Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy oceněn jako projekt
dobré praxe čerpání prostředků ze zdrojů EU a pomoci ţákům, zejména těm, kteří přecházejí mezi jednotlivými
stupni vzdělávání a ţákům ohroţeným školním neúspěchem. V letošním roce bude pokračovat krouţek Tvořínek a
Školáček, Elektrotechnické hrátky nahradí Konverzace v angličtině.
O prázdninách podala obec ve spolupráci s námi dohromady ţádost do projektu, který je zaměřen na rekonstrukci
školního sportovního areálu. Vynikající zprávou je, ţe projekt byl schválen a začne se tedy budovat nové
multifunkční hřiště na místě současného asfaltového, nové doskočiště na skok daleký a nová běţecká dráha na 60
metrů. Bohuţel se do projektu i přes naši snahu nepodařilo protlačit skatepark a prolézačky pro menší děti.
Ve spolupráci se ZŠ Bruntál jsme vstoupili do projektu „Centra kolegiální podpory“, který je zaměřen na práci se
znevýhodněnými ţáky. Během dvou let budou naši pedagogové proškoleni v této oblasti.

Velkým projektem, do kterého jsme se letos pustili, je projekt „Šablony 2“. Je zaměřen na vzdělávání
pedagogických pracovníků, které bude probíhat kaţdý měsíc v rozsahu minimálně 8 hodin a bude trvat do června
2019. Souběţně se školou poběţí i v mateřské škole. V jeho rámci bude rok ve školce působit tzv. chůva, která se
bude zaměřovat na podporu učitelek při práci se dvouletými dětmi.
Závěrem bych se chtěl obrátit na všechny šikovné rodiče, zda by nechtěli předávat své zkušenosti dětem v práci
v krouţcích. Jsme schopni přes Duhu Jeseník zajistit pro vedoucí krouţků i menší finanční odměnu. Všichni učitelé
jsou zapojeni v projektech a nejsou jiţ časově schopni další činnosti zvládnout. Nabídka krouţků by se rozšířila,
byla by pestřejší a pro děti je zajímavé, kdyţ je vede i někdo jiný, neţ pořád učitelé, kterých mají za dopoledne
„plné zuby“. Zájemci z řad rodičů se mohou přihlásit u ředitele školy.
Přeji vám všem spokojený a úspěšný školní rok 2017/18!

Antonín Ďopan ředitel školy

VELMI VYDAŘENÝ GO KURZ
Letošní začátek školního roku byl pro většinu ţáků naší školy netradiční. Po velmi úspěšném loňském adaptačním
kurzu, kterého se zúčastnily pouze 2 třídy, jsme letos zkusmo odjeli téměř všichni. Tedy většina ţáků 1. – 9.ročníku
se svými třídními učiteli. Strávili jsme společně téměř tři dny v nádherném prostředí tábora v Černém potoce
a opravdu nikdo toho nelitoval. Ţáci měli velmi bohatý program, pod vedením zkušených instruktorů byli v jednom
kole od devíti hodin ráno aţ zhruba do půl deváté večer. Najíst a odpočinout po obědě jsme je samozřejmě nechali.
Děti byly rozděleny do tří skupin po jednotlivých třídách, na některé aktivity však došlo k promíchání všech
věkových kategorií od prvňáčků aţ po zkušené deváťáky. A myslím, ţe mnozí by se nestačili divit, jak máme
tolerantní a velmi ochotné „puberťáky“ vůči malým „špuntům“. Veškeré aktivity byly zaměřeny na spolupráci, ochotu
podřídit se kolektivu, komunikaci v rámci skupiny, toleranci k mladším a méně zkušeným apod. Tento kurz
povaţujeme všichni za velmi úspěšný a potřebný, děti byly nadšené, spokojené a doufáme, ţe se tento vstup do
nového školního roku stane tradicí. Děkujeme všem instruktorům, vedoucím tábora a také kuchařům za příjemně
strávený čas na začátku září.

Petra Kratochvílová

VÍTE ŽE:
Dovoluji si Vás upozornit na skutečnost, ţe od 1. října 2017 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, (dále jen „SSOK“) jiţ nebude zodpovídat za provádění zimní údrţby na státních silnicích I. třídy na
území Olomouckého kraje.
Ve výběrovém řízení vypsaném Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky na údrţbu silnic I. třídy v Olomouckém
kraji byly vybrány soukromé firmy. SSOK bude svými mechanizmy pro tyto firmy dodavatelsky provádět zimní
údrţbu pouze na vybraných úsecích silnic I. třídy v délce 124 km. SSOK tak údrţbu silnic I. tříd nebude organizovat
a neponese za ni zodpovědnost. V případě jakýchkoli problémů na silnicích I. tříd se obracejte přímo na Ředitelství
silnic a dálnic České republiky, Správa Olomouc (www.rsd.cz).
Plán údrţby krajských silnic II. a III. třídy pro zimní období 2017 – 2018 byl schválen v Radě Olomouckého kraje a
je zveřejněn na webových stránkách SSOK (www.ssok.cz).

Zdroj: Olomoucký kraj oddělení organizační

BENJAMÍNCI SUPÍKOVICE:
Od září 2017 se po dlouhé odmlce rozjel fotbal pro malé děti od 3 do 10 let. Pokud počasí dovolí, těchto 22 dětí
trénuje na velkém fotbalovém hřišti. Jindy se díky dobré spolupráci s místní školou bezplatně uchýlí v tělocvičně. Je

to opravdu zajímavé sloţení dětí- převáţně odrostlých rodičů fotbalistů. Tito rodiče se pak dětem věnují jako
trenéři. Hlavním koučem je Vladimír Zajac a Pavel Kysela, ale potkat na tréninku můţete i jiné hvězdy :)
Práci s balónem se děti teprve učí, stejně tak jako pravidla fotbalu i fair-play hry. Aţ se jednou vše sladí, mohou
být registrováni k Fotbalové asociaci ČR a snad i poměřit síly s jinými dětskými oddíly…
Drţme pěsti, víc neţ o fotbal jde o pohyb, který je dětem dopřán.

VÍTE ŽE:
DRAVCI SUPÍKOVICE
V Supíkovicích vznikl nový šipkový oddíl pod názvem Dravci Supíkovice. Jiţ půl roku hráči kaţdý pátek poctivě
trénují v místní hospodě a v září 2017 tak mohli vstoupit do nové ligové sezóny. Nestalo by se tak bez finanční
podpory Obce Supíkovice. Chyběla nemalá částka na pořízení týmových dresů. Sportovní pravidla UŠO (Unie
šipkových organizací) totiţ nařizují, aby hráči nejvyšších krajských soutěţí nastupovali v týmovém dresu. Porušení
těchto pravidel je disciplinárním prohřeškem podléhající finanční sankci.
Obec Supíkovice tedy v rámci propagace darovala poţadované dresy a 10 hráčů reprezentuje naší obec v krajské
soutěţi.
Sezóna má naplánováno 22 kol, 5 jiţ proběhlo s následujícími výsledky:

Modrý Jelen Vidnava

8:10

Dravci Supíkovice

Dravci Supíkovice

12:6

Syslíci Velká Kraš

Autokemp Dolina
Ludvíkov

11:7

Dravci Supíkovice

Dravci Supíkovice

4:14

Eso Uhelná

4:14

Dravci Supíkovice

Nealko Černá Voda

FC TATRAN TOUAX SUPÍKOVICE:
Supíkovický fotbal v roce 2017 slavil 70. výročí vzniku. Byl uspořádán fotbalový turnaj s různým atrakcemi pro
všechny sportovní fanoušky a občany v obci. Pěna s hasiči, skákací hrad a skluzavka, sportovní soutěţe.
Jen to počasí !!!
Do soutěţního ročníku OFS Jeseník 2017/2018 jsme přihlásili dvě muţstva:
muţstvo muţů a ţáků. Ţáci začali prakticky od 0. Po minulém soutěţním ročníku totiţ muţstvo opustilo více jak
polovina hráčů starších ročníků.
Muţi začali výborně, v polovině podzimu byli na špici tabulky OP, pak
ale přišli slabší výsledky, a muţstvo se propadlo do středu tabulky – projevila se
sezónost zaměstnání a tak muţstvo mělo velký problém s poskládání sestavy na kaţdý zápas!
Velkým pozitivem je aktivita rodičů s malými dětmi, kteří se rozhodli věnovat svůj čas nejmenším sportovcům. A
tak hřiště opět oţívá nejen o víkendech, ale i při tréninku přípravky a ţáků. Chci poděkovat všem za tuto činnost a
popřát hodně příštích úspěchů nejen ve sportovní činnosti.
Miloš Frkáň

