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Vážení spoluobčané
Do rukou se vám dostává další výtisk obecního zpravodaje, kterým Vás informujeme o podstatných
událostech a faktech dotýkajících se života v obci.
Asi nejdůležitější aktivitou zastupitelů je rozhodnutí o využití areálu budovy Pompe. V minulosti obec
usilovala o přestavbu objektu na malometrážní byty s výtahem a společenskými prostory. Náklady na tuto
akci se pohybovaly kolem 28mil. Kč. Na deset bytů celkem významná investice. Věřili jsme v podporu ze
strany ministerstva pro místní rozvoj a jeho dotační titul na vznik sociálních bytů. Bohužel žádost
Supíkovic nebyla vyhodnocena kladně a nebyla vybrána k financování. První zjištění bylo rozčarování,
protože do projektu bylo vloženo nemálo úsilí a financí. Následně po vývoji dotační politiky a upřesňování a
hlavně zpřísňování kritérií pro provoz tohoto typu bytů nás přesvědčilo o odstoupení od záměru a místo
dokladování využívání sociálních bytů po dobu dvaceti let jsme volili jinou cestu jak pokrýt poptávku po
bytech v obci.
Areál Pompe by se měl transformovat na multifunkční objekt s obecním úřadem, poštou a prostorem
umožňující poskytování služeb. Nejde pouze o přesun úřadu a pošty, ale v uvolněných prostorách v budově
č.p.130 (stávající úřad) by se kanceláře adaptovaly na čtyři malometrážní byty.
Projekt je to ambiciózní a jistě se najdou názory, že se instituce vzdaluje občanům, ale místo a význam
areálu Pompe je natolik impozantní, že modernizace a navržené využití je důstojným využitím jedné
z nejstarších budov v obci. Zároveň s modernizaci budovy by došlo i k propojení nového centra s mateřskou
školkou, především využívání parkoviště a nového chodníku pro vstup do školní zahrady.
V první etapě bude zpracovaná studie proveditelnosti. Následně bude zpracována projektová dokumentace
s rozčleněním opravy na čtyři etapy. Členění je zvoleno pro případné jednodušší dělení stavby na jednotlivé
úseky.
Dalším záměrem obce je obnovit a vyřešit převod pozemků Za Waltrovkou do vlastnictví obce Supíkovice a
zahájit proces, na jehož konci bude vznik 7 – 9 stavebních parcel pro individuální výstavbu podél cesty k
„Heidrovému“. Dnešní úvodník není o drobných činnostech obce pro zkvalitnění života v Supíkovicích, ale je
o dlouhodobých a významných projektech, kterým se chce zastupitelstvo intenzivně věnovat pro zajištění
atraktivity obce pro mladé, kteří zvažují výstavbu nových domů a usazení se na Jesenicku.

OBEC:
Zastupitelé se v roce 2019 sešli již pětkrát, aby projednávali body spojené s chodem obce, školy případně
s výstavbou nové studny nebo modernizací okolí před místní hospodou. Všemi těmito jednáními se
v diskuzích táhne problematika likvidace odpadních vod. Tato problematika je závažná z pohledu životního
prostředí, rozvoje obce i klidného sousedského soužití. Dalším argumentem pro jasné vymezení koncepce a
systému likvidace odpadních vod je legislativní povinnost majitelů nemovitostí právě pro likvidaci tekutého
odpadu. Dá se očekávat, že v okamžiku kdy se stát vypořádá se znečišťovateli vzduchu, obrátí pozornost
orgánů ochrany přírody na kvalitu vod a na zacházení s ní.

Všechny tyto faktory vedou zastupitele k jednáním o stanovení směru a technologickém řešení kanalizace
v obci. Zastupitelé diskutovali toto téma. Byly zváženy všechny varianty, všechna negativa a pozitiva i
finanční zatížení obce jednotlivými druhy technologií pro likvidaci odpadních vod. Obec Supíkovice nemá
povinnost vystavět a provozovat centrální ČOV neboť počtem obyvatel nedosahujeme na hodnotu 2 000
obyvatel a tím jsme pod limitní hranicí ukládající obci povinně zajistit odvádění splašků z nemovitostí.
I přes tento fakt si zastupitelé uvědomují, že likvidace odpadních vod by měla být koordinována a
směřována ke zlepšování životního prostředí.
Určitým impulsem pro směr, kterým chceme odkanalizování vést, byl cenový propočet centrální kanalizace
v obci Velké Kunětice. Rozpočet stavby je v desítkách milionů korun a návratnost tohoto opatření by byla
velice dlouhodobá a není jisté, že by se při provozování ČOV prostředky vůbec někdy vrátili.
V Supíkovicích je idea podpory domovních ČOV pro každou nemovitost při zachování vlastnických práv a
samozřejmě i povinností pro provoz zařízení na vlastníku domu. Je to téma pro širší diskuzi, na druhou
stranu je nutné, aby zastupitelstvo obce Supíkovice dalo jasně na vědomí jestli zvažuje výstavbu centrální
kanalizace nebo půjde směrem podpory stavebníků při výstavbě individuální technologie na likvidace
odpadní vody.
V závěru tohoto příspěvku chci tedy pozvat všechny zájemce o řešení případně o výstavbu domovní ČOV na
nejbližší jednání zastupitelstva obce kde tento bod bude projednáván a zastupitelé k němu přijmou
usnesení, které nastaví směr v této oblasti.
Předpokládaný termín jednání zastupitelstva je druhá polovina listopadu.

OBEC:
Ač se to nezdá, blíží se doba vánoc a s tím i úprava úředních hodin obecního úřadu v Supíkovicích.
V minulosti byla kancelář úřadu otevřená i mezi svátky, ale využití ze strany občanů bylo tak nízké, že již
druhý rok bude obecní úřad v období vánočních svátků pro veřejnost uzavřen. V období mezi svátky bude
zajištěna údržba komunikací. Kancelář obecního úřadu se uzavře v pátek 20.12.2019 v 13:30 hodin.
Otevře se 2. 1. 2020 v 7:00 hodin.

ČIPOVÁNÍ PSŮ:
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky mikročipem.
Vzhledem k této povinnosti obec Supíkovice společně se soukromou veterinární ordinací MVDr. Lenky
Römerové nabízí občanům Supíkovic označení psů podle nových podmínek.
„Čipování“ proběhne dne 9. 11. 2019 na obvyklých místech, tedy na autobusových zastávkách.
Majitel psa si sebou přivede psa, očkovací průkaz a 500,- Kč na úhradu nákladů spojených s aplikací čipu.
Upozorňujeme majitele psů, kteří nebudou po novém roce označeni podle novely zákona 302/2017 Sb. na
možný finanční postih podle tohoto zákona a to až do výše 20 000,- Kč za jednou psa. V zákoně tuto sankci
stanovuje § 71.
Novela upravuje pravidla pro jednu ze zásadních povinností chovatelů psů. Jedná se o ochranu veřejného
zdraví, potlačení šíření vztekliny a manipulaci s údaji o proočkování početnějších smeček. Závažnost
povinnosti očkovat psi je patrná i ze stanovených sankcí vyplývajících z porušení zákona.
tel.777 562 954 MVDr. Lenka Römerová
Případný zájemce o označení psa se prosím nahlaste na OÚ, abychom zajistili dostatečné množství
identifikačních čipů.

Časový harmonogram čipování psů v Supíkovicích dne 9. 11.
2019
Horní zastávka - ČMPK
Zastávka U parku
Zastávka Kolonky

zahájení
14:00
14:40
15:00

ukončení
14:30
14:55
15:20

PRONATUS:
Občanské sdružení Pronatus a SDH Supíkovice zvou na tradiční Mikulášskou nadílku
v prostorách historické vápenky v Supíkovicích. Věhlasná akce proběhne dne 7. 12.
2019 od 17:00 hodin. Sraz návštěvníků je stanoven na 16:45 u zastávky ČMPK.
Zájemci o dárkový balíček se mohou hlásit od 11. 11. 2019 do 2. 12. 2019 na obecním
úřadě v Supíkovicích, v obchodě paní Snášelové a v obchodě paní Hečkové. Cena balíčku je 100,- Kč, místní
děti 70,- Kč. V případě dotazů volejte na tel. 732 417 901.

KARNEVAL:
Po delší odmlce se v kulturním domě konal karneval. V neděli 27. října se spojili aktivní členové SRPDŠ,
spolku PRONATUS a s finanční podporou Obce Supíkovice jsme tak mohli se šmoulí partou a hudební
skupinou DOMINO otevřít dveře sálu. Přivítali jsme mnoho princezen, včeliček, akčních hrdinů, rytířů a
všelijakých strašidel. Zábava to byla vydařená, tančilo se, soutěžilo, langošů se nasmažila hromada…
Sešlo se opravdu mnoho dětí i dospělých. To nás těší a dodává energii k dalšímu působení. Zvláště SRPDŠ
pociťovalo poslední dobou vyčerpanost. Spolek má nyní několik nových členů. Není potřeba se upisovat, ale
je-li mezi Vámi někdo, kdo by rád čas od času s organizací sportovních nebo kulturních akci pomohl,
budeme rádi.
Z nadcházejících aktivit Vás zveme na ZPÍVÁNÍ V PARKU (13. prosince).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Informace ze Základní školy a Mateřské školy v Supíkovicích
Co je nového?
Zakoupili jsme nové šatní skříňky pro žáky 2. Stupně. Šatna ŠD je přemístěna k zadnímu vchodu do budovy.
Vznikne nám nový prostor, kam chceme umístit novou počítačovou učebnu, kterou by využívali také žáci 1.
stupně. Místnost v přízemí 1. stupně patří všem žákům, kteří rozvíjejí svůj hudební a výtvarný talent.
Do školy chodíme novým vchodem, který bude časem opatřen novým docházkovým čipovým systémem,
který bude propojen s třídní knihou. Čipový systém bude fungovat i na 1. stupni. Časem bude využíván také
v ŠJ. Přes prázdniny byla zrekonstruována podlaha ve školní kuchyni.
Ve všech ročnících zavádíme EŽK. Máme zpřístupněny nové webové stránky.
Ve škole pracuje školní psychlog, na kterého se můžeme obracet se svými požadavky a dotazy.
Významnou změnou je výuka Tč. 1x za měsíc výuka probíhá na Střední průmyslové škole v Jeseníku.
Dojíždět tam budou žáci 8. a 9. ročníku zvláštním autobusem, který zařizuje a platí OÚ. Žáci budou
procházet různými provozy, různými odbornými učebnami a prakticky se zapojí. Domů si přivezou to, co
sami vyrobili nebo sestavili.

A co se chystá?
Budou vybudovány nové sociálky, docházkový a stravovací systém a učebna PC – to jsou hlavní priority.
Výuka technických činností nově
Nastartovali jsme spolupráci se Střední průmyslovou školou v Jeseníku (emko). Jde o výuku nově.
Jezdíme vždy v lichém týdnu, 1x za měsíc na emko. Naši žáci 8. a 9. ročníku budou přiřazeni k mistrovi a
staršímu učni a prakticky se zapojí do práce v různých oborech. Vyzkouší si obráběče kovů, kováře,
instalatéra, zedníka a kameníka, navštíví odborné učebny, jako je merkurová učebna, virtuální svařování a
nesmíme zapomenout na maturitní obory – strojírenství a stavebnictví a provozní technika. Výrobky, které
vzniknou, si odvezou a budou vystaveny ve škole.
Nejdříve se rozlosují do skupin a po 3 – 4 setkáních se skupiny změní, aby došlo k seznámení se s více
obory.
Jde nám o to, aby se žáci dokázali správně rozhodnout při volbě svého povolání a byl jim ulehčen přestup
na střední školu. Všichni víme, že technické obory mají zelenou.
Vše můžete sledovat na našich stránkách a facebooku, kde budeme přinášet nové informace.
Mgr. Jarmila Lašáková
Burza práce a vzdělání
Dne 12. září jsme vyrazili s žáky 8. a 9. třídy do Jeseníku na „Burzu práce a vzdělání“. Na SOŠ a SOU
strojírenském a stavebním se prezentovaly významné firmy z okresu Jeseník a Olomouckého kraje
společně se středními školami.
Na místě se žáci rozdělili do trojic, každá trojice obdržela papír s otázkami, na které měli na různých
stanovištích zjišťovat správné odpovědi. Na každém stanovišti se prezentovala nějaká firma, např. WTC
Písečná, Jesenická nemocnice, Arriva Jeseník, Střední zdravotnická škola Šumperk a mnoho dalších
subjektů. Nebylo to nijak obtížné, žáci si hravou formou sami zjišťovali potřebné údaje o školách a
firmách. Také si mohli sami různé aktivity vyzkoušet a zhlédnout praktické ukázky.
Tato akce byla velmi zdařilá a žákům se líbila.
Mgr. Ema Zykmundová

SOCIÁLNĚ KULTURNÍ KOMISE:
Sociální a kulturní komise
Stalo se….
 Dne 13. 10. 2019 v rámci Dittersova mezinárodního festivalu 2019 vystoupil v kostele sv. Hedviky
v Supíkovicích dětský sbor JITRO z Hradce Králové.
Kostel v Supíkovicích se tak po dlouhé době zcela naplnil. Chrámové písně pod vedením sbormistra
Jiřího Skopala excelentně předneslo 34 mladých lidí. Duchovní koncert přilákal cca 80 posluchačů,
místních i ze širokého okolí.


Dne 19.10 2019 proběhlo tradiční Vítání občánků. Od posledního vítání občánků, které se konalo
dne 9. 6. 2018, se v naší obci narodilo pět nových občánků – dva chlapci a tři děvčata. Všichni noví
občánci byli pozváni na Vítání občánků, dvě malé občanky byly rodiči omluveny, z toho jedna ze
zdravotních důvodů.
Své malé kamarády přišly, mimo zástupců obce, přivítat také děti z mateřské školy. Pod vedením p.
učitelek nacvičily a přednesly krátké pásmo písniček a básní. Za velmi vydařené vystoupení ještě
jednou děkujeme dětem i p. učitelkám.
Poděkování náleží i p. Miroslavě Vašutové, které vyzdobila Pamětní knihu vítání občánků svými
kresbami.

A co dál…
 Dne 1. 12. 2019 v 16.00 hodin proběhne v kostele sv. Hedviky Adventní koncert dětí
ze Supíkovic - žáků ZUŠ Jeseník a ZUŠ Vidnava. Ozdobou koncertu bude jistě vystoupení nově

založeného flétnového souboru složeného z rodičů žáků.
Na koncert pořádaný obcí bude navazovat rozsvěcení vánočního stromu pořádané SRPDŠ. Všichni
jste srdečně zváni.


Dne 6.12 2019 proběhne adventní setkání seniorů. Seniory přijdou tradičně potěšit svým
vystoupením děti z mateřské a základní školy a budou seznámeni starostou s aktuálním děním
v obci. K tanci a poslechu bude hrát p. Knápek.
Nově budou mít senioři možnost zakoupit si drobné vánoční dekorace vyrobené ve školní družině a
hlasovat o nejlepší fotografii zaslanou dětmi do soutěže Tady jsem doma, kterou pořádá SRDŠ
společně s obcí.
Těšíme se na Vás.

Upozornění upozorňujeme oslavence, které v průběhu roku 2019 navštívila delegace sociálně kulturní
komise a předala jim dárkový poukaz na nákup zboží v obchodě Snášelová, že pro výměnu poukazu za
zboží mají čas do 13. 12. 2019. Po tomto datu bohužel nebude možné poukazy v prodejně směnit. Toto
opatření je nutné vzhledem inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2019. Děkujeme za pochopení.

ODPADY:
V tomto článku bych rád zmínil, jako tolikrát přístup obyvatel k likvidaci odpadu v obci. Jsem
nesmírně rád, že se v Supíkovicích třídí odpad s takovou intenzitou. Díky tomu na skládce
nekončí suroviny, které mohou být ještě dále využitelné. Tato uvědomělost Vás obyvatel vede
k náročnější logistice a přesnému plánování vývozů kontejnerů. Pro Supíkovice zajišťuje tuto službu firma
Technické služby Jeseník. V letošním létě se nakupilo několik faktorů, které zapříčinili drobné zádrhele
v bezproblémovém svozu separovaného odpadu. Jednalo se především o dvě větší poruchy na svozových
autech a především nedostatek pracovníků schopných zajistit provoz v prodlouženém nebo dvojsměnném
provozu. Z těchto důvodů se několikrát stalo, že byly nádoby přeplněné nebo nebyly vyvezené v den
uvedený v harmonogramu vývozu.
Pro zvýšení komfortu a zvýšení kapacity nádob a sběrných míst obec v měsíci říjnu pořídila dvě nádoby na
plast a dvě na papír.
Následně jsme zřídili nové sběrné místo na papír, plast, a BIO v kolonkách. Zbylé dva kontejnery posílí
sběrné místo za hospodou. S největší pravděpodobností dojde k rozdělení tohoto místa na několik menších,
které budou blíž domácnostem. Zde je nutné dojednat umístění nádob. Umístění nádob je problém vždy,
svědčí o tom i tipování místa u nového mostu v kolonkách.
Další informace v oblasti nakládání s odpadem je značení popelnic na komunální odpad. Jedná se o zavedení
technologie, která bude evidovat množství a kvalitu ukládaného odpadu do označených popelnic. Označení
nádob proběhlo zdarma a evidenci bude provádět svozová firma. Svodka bude měsíčně předávána obci
současně s fakturou za vyvezený odpad. Cílem tohoto opatření je monitorovat množství a kvalitu odpadu
z jednotlivých domácností. Pokud zmiňuji kvalitu, mám tím na mysli úroveň třídění obsahu popelnice.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 nestanovuje povolené množství nádob pro jednu rodinu. Nicméně již
podle distribuce čárových kódů je patrné, že některé domácnosti, počtem evidovaných nádob převyšují
průměr v obci.
Je proto na následné analýze zda je to pouze rezerva pro případ nenadálého výskytu většího množství
odpadu a, nebo je to z důvodů netřídění a tím i produkce většího množství směsného komunálního odpadu
(SKO). Toto opatření je jeden z prvních kroků pro ještě větší zintenzivnění třídění odpadu zejména ke
snižování SKO, který by se měl ukládat na skládku. V televizi již několikrát proběhla informace o
chystaných úpravách cen za ukládání odpadu na skládky. V současnosti se platí 500,- Kč/tuna uloženého
materiálu. K tomu samozřejmě ještě nutno připočítat poplatky firmě za manipulaci s touto komoditou ve
výši cca 650,- Kč/tuna.
Avízovaná legislativa počítá s poplatkem za uložení na skládku až 1 800Kč/tuna. Po uvedení nového zákona
o odpadech lze tedy očekávat citelné navýšení cen za likvidaci SKO. Jedním ze směrů jak náklady
eliminovat je důsledné třídění a tím snížení zbytkového odpadu v popelnicích. Monitorování za pomoci
čárových kódů je způsob zjištění stavu a detailní monitoring nakládání s komoditou. Musím zmínit, že

v první fázi neslouží čárový kód k pokutování nebo zvyšování poplatku. Navzdory tomu však můžeme
přistoupit k výzvě o vysvětlení proč např. dvoučlenná rodina pravidelně plní dvě nádoby.
Jedno úskalí zavedení tohoto systému přece jen má. Pracovníci svozové firmy budou od 45 týdne
manipulovat pouze s popelnicemi označenými čárovým kódem. Pokud někdo tedy nemá nádobu na odpad
označenou nebo koupil novou, může si na obecním úřadě vyzvednout nový čárový kód.
Poslední zmínka v oblasti odpadů se týká připomenutí možnosti zbavit se bezplatně odpadu z kategorie
velkoobjemový a nebezpečný. V sobotu 2.11.2019 od 8:00 proběhne na standardních místech přistavení
kontejnerů, do kterých můžete uložit velký odpad (koberce, nábytek, matrace apod.) nebo nebezpečný
(oleje, barvy, rozpouštědla, akumulátory, obaly od chemikálií, pneumatiky apod.) Pro odložení
elektroodpadu v obci slouží červený kontejner u OÚ (pro drobný elektroodpad) a sběrné místo pro uložení
kompletních větších elektrospotřebičů. Obec za provozování tohoto sběrného místa dostává drobnou
odměnu od firmy Elektrowin.V případě, že tento typ odpadu dovezete v sobotu, bude vám samozřejmě
odebrán a zlikvidován, ale následně bude započítán ve vystavené faktuře za likvidaci. Prosím všechny, kteří
plánují odložení odpadu v sobotu dopoledne o dodržování času stanoveného pro jednotlivá stanoviště. Dále
bych chtěl apelovat na jedince, kteří se nemohou dočkat a odpad by chtěli navážet dříve, informační
systém funguje v obci celkem spolehlivě a vždy se dozvím kdo je neukázněný a ostatním ztěžuje přístup
k nádobám v určený čas.
Situace při pravidelných svozech se stále zlepšuje a incidentů s odkládáním předčasně ubývá, přesto
několik málo jedinců nedbá proseb o dodržování pravidel. Jelikož jsem vždy svozu přítomen musím
s nadsázkou říci, že tato akce má charakter sousedského setkávání neboť jen párkrát do roka mají
sousedé možnost se potkat a prohodit pár slov při údržbě svých domů a zahrad .

Velkoobjemový svoz v roce 2019
Sobota 2. listopadu
Zastávka ČMPK 8:00 – 8:20
Hostinec U parku 8:40 – 9:00
Zastávka Kolonky 9:20 – 9:40

U místní pobočky pošty partner v Supíkovicích dochází od ledna 2020 ke změně otvírací doby. Úprava je
způsobena nedostatkem kvalifikovaných osob pro zajišťování fungování poboček podle pravidel
nastavených Českou poštou.
Jde především o zajišťování provozu v době čerpání dovolených nebo nemocenské, pracovnicemi na
přepážkách v Supíkovicích a Velkých Kuněticích.
Proto se obce dohodly na skloubení a optimalizaci provozní doby poboček právě v těchto obcích. Díky nově
nastavenému schématu budou pracovnice schopné se navzájem zastoupit a tím umožnit bezproblémové
poskytování poštovních služeb. Zároveň se úpravou otvírací doby zlepší dostupnost pro vyzvedávání
poštovních zásilek. Pro zákazníky to znamená seznámit se s novým schématem otvírací doby. Princip je
takový, že pobočky v Supíkovicích a Velkých Kuněticích budou mít režim, ve kterém pracovnice mohou
v případě potřeb obsloužit obě přepážky .
Návrh pracovní doby pošty PARTNER Supíkovice od ledna 2020

Po
Út
St

8.00 – 12.00
12.45 – 16.45
8.00 - 12.00

Čt
Pá

12.45 – 16.45
8.00 – 12.00

SUPÍKOVICKÁ FARNOST:
Zmínka, která se dlouhé období v Supíkovickém zpravodaji neobjevovala. Jde o
chod místní farnosti. Na začátku srpna 2019 odešel dlouholetý farář otec
František Baroš na zasloužený odpočinek. Díky této generační výměně začal
v místní farnosti působit nový duchovní otec Jiří Marek Kotrba. Počátek jeho
služby byl zahájen úzkou spolupráci s obcí. Tato spolupráce se projevila i na
kvalitním programu dne 13.10.2019 kdy se slaví pouť u příležitosti svátku patronky
místního kostele sv.Hedviky.
Mše a večerní koncert v rámci festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu, ve kterém
se místním i přespolním návštěvníkům představil pěveckého souboru Jitro z
Hradce Králové dává naději, že duchovní žití v Supíkovicích dostává nový impuls. Ze srdce přeji všem, aby
změny v životě farnosti byly pozitivní a dlouhodobé a kostel se opět stal součástí života obyvatel
Supíkovic.

Římskokatolická farnost Supíkovice srdečně zve na pietní akt u příležitosti dne Památky zesnulých.
V pátek 1. listopadu 2019 od 17 hodin se uskuteční mše svatá v kostele sv. Hedviky v Supíkovicích
a po ní bude možnost zapálit svíci za zemřelé.
Poté bude následovat průvod na hřbitov, kde budou požehnány hroby těch, kteří odpočívají na našem
hřbitově.
Kontakt:
Římskokatolická farnost Supíkovice
(Děkanát Jeseník)
Duchovní správce: P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, administrátor
Kontakty
mobil: +420 604 852 208
email: jm.kotrba@volny.cz

