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Registrováno ministerstvem kultury, index MK ČR E 20449
Jsou za námi více než dva měsíce roku 2014. Nemohu nezmínit výjimečný průběh letošní zimy. Únor
s takovými teplotami je opravdu nezvyklý jev. Díky počasí je možné vykonávat činnosti určené jarnímu
období v okolí svých příbytků i ve vyloženě zimních (podle názvu) měsících.
Na druhou stranu se již nyní objevují v médiích varovné prognosy na nedostatek srážek a na problémy se
zásobami vody. Tyto hlasy přicházejí hlavně z jižních oblastí. Situace v naší obci je následující.
V Supíkovicích zatím vydatnost vodních zdrojů nevykazuje žádné snižování přítoku a to ani při tříměsíčním
suchém období. Toto je informace na uklidnění.
Zmiňuji se o tomto problému i z toho důvodu, že zdánlivě skvělý průběh zimy, z pohledu ekonomického, může
skrývat budoucí nepříjemnosti v letních měsících.
Nyní k příjemnějším informacím.
Letošní rok je pro naši obec bezesporu výjimečný výročím vztahujícímu se ke stáří obce.
V roce 2014 je to právě 730 let, kdy se v písemnostech Vratislavského biskupství objevila v zápise z roku
1284 poprvé zmínka o obci Supíkovice.
Již nyní jsou v plném proudu přípravy na akci, kdy v obci oslavíme toto významné jubileum. Termín oslav je
stanoven na 20. - 22. 6. 2014. Díky dotačnímu titulu z Euroregionu Praděd, který podporuje příhraniční
spolupráci a rozhodnutí zastupitelstva o přijetí této dotace, můžeme v závěru června připravit prezentaci
obce a program hodný tohoto jubilea.

OBEC:
Ve čtvrtek 13.2. v 17:30 hodin se sešlo zastupitelstvo obce na svém prvním jednání v roce 2014.
V programu schůze se objevilo třináct bodů, které zastupitelé prodiskutovali a následně k nim zaujali
stanoviska. Jedním z nejdůležitějších bodů programu je bezpochyby schvalování obecního rozpočtu na rok
2014. Díky novelám v zákonných normách a různým aktualizacím pravidel zajišťujících chod obcí, které mají
za cíl odůvodnit nezbytnost byrokratického aparátu v centrálách různých státních institucí, se poprvé musí
schvalovat příspěvky podporovaným neziskovým organizacím samostatně.
S potěšením sleduji zvýšený zájem státních institucí o obec Supíkovice. V případě zprůtočnění koryta
Kunětičky patří dík podniku Povodí Odry. Tři roky připravovaná akce začíná od února 2014 dostávat
konkrétní podobu.
Za Národním domem začíná ČEZ Distribuce s projekčními pracemi na modernizaci a přemístění trafostanice.
Na horním konci obce je ve stejné fázi akce, při níž dojde k výměně holých vodičů za kabel. Týká se úseku
od požární nádrže k Trojákům.
Po větrném prosinci 2013 a častým výpadkům veřejného osvětlení proběhne další etapa výměny holých
vodičů za kabel v horní části obce až po zastávku ČMPK. Snahou je, aby v období dvou let došlo ke kompletní
rekonstrukci vedení veřejného osvětlení v obci. Po skočení této modernizace bude celé vedení veřejného
osvětlení v izolovaném vodiči případně vedeno podzemním rozvodem.

V zástupu státních institucí nemohu zapomenout na podnik Lesy ČR, který se chopil, po vzoru místních,
záměru na obnovu drobných stavbiček v krajině a již započal s generální opravou kapličky za „Liemerovými
loukami“.

USNESENÍ č.1/2014
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 13. 2. 2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje
1. Rozpočet pro rok 2014 jako vyrovnaný - příjmy ve výši 13 388 435,- Kč , výdaje ve výši
12 968 435,- Kč, splátka úvěru 420 000,- Kč , nespecifikovaná rezerva 235 185,- Kč, výdaje celkem
13 388 435,- Kč.
2. Poskytnutí příspěvku neziskovým organizacím pro rok 2014 - FC Tatran Touax Supíkovice 790 51
Supíkovice IČ : 64988368 výše příspěvku 130 000,- Kč, Charita Javorník ul. Lidická 89 790 70
Javorník , IČ: 60339241 – výše příspěvku 15 000,- Kč, Soužití 2005 o.p.s. Na Bukovci 1 790 84
Mikulovice IČ : 26873265 výše příspěvku : 5 000,- Kč, Správa Jeskyní České republiky – Jeskyně na
Špičáku 790 82 Písečná IČ : 75073331 výše příspěvku 10 000,- Kč, Krasohled , o.p.s. 790 51
Supíkovice 64 IČ : 28647840 výše příspěvku 20.000,- Kč , SRPDŠ při ZŠ a MŠ Supíkovice 790 51
Supíkovice 129, IČ:27015939 výše příspěvku 40 000,- Kč , Český svaz včelařů okresní výbor
Jeseník , základní organizace Supíkovice evid.číslo 71101 výše příspěvku 3 000,- Kč, SONS ČR
oblastní pobočka Jeseník ul. Tovární 1332, 790 01 Jeseník , IČ : 65399447 výše příspěvku 5 000,Kč.
3. Příspěvek Českému svazu chovatelů drobného zvířectva , okresní organizace Jeseník – pořádání
krajské výstavy drobného zvířectva v roce 2014 ve výši 1000,- Kč
4. Vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března –připojení k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet –žádost
spolku Lungta Praha
5. Přijetí dotace z Euroregionu Praděd – rozhodnutí ze dne 12.12.2013 – částka 10 844,64 EUR
6. Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů Euroregion Praděd v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PR název projektu: Oslavy 730 let obce Supíkovice,
registrační číslo CZ.3.22/3.3.07/13.04042
7. Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku – poskytoval Obec Supíkovice – příjemce
Euroregion Praděd Vrbno pod Pradědem – mimořádný příspěvek je ve výši 325 E , činí 3%
odsouhlasené finanční dotace projektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
2007-2013 ČR-PR název projektu: Oslavy 730 let obce Supíkovice, registrační číslo
CZ.3.22/3.3.07/13.04042
8. Zahájení projekčních prací na rekonstrukci vodovodu I. a II. etapa v obci Supíkovice
9. Přijetí pracovníků na pozici VPP pro rok 2014 v počtu 4 osoby
10. Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje :

1. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 536/1 – viz. Žádost
2. Navýšení odměn zastupitelů a předsedů výboru dle přílohy č.1. nařízení vlády č.37/2003 Sb. platné
3.

od 1.1.2014
Pořízení nových webových stránek obce dle cenové nabídky –firma Galileo

Zastupitelstvo obce pověřuje :

1.

Starostu obce k podpisu smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů Euroregion Praděd v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PR č. CZ.3.22/3.3.07/13.04042

2. Starostu obce k podpisu Dohody o poskytnutí mimořádného členského příspěvku mezi obci a
Euroregionem Praděd

3. Mistostarostu obce ve věci zabezpečení projektové přípravy pro územní rozhodnutí - Rekonstrukce
vodovodu I.a II. Etapa

4. Místostarostu jednáním o možnosti odkoupení části pozemku 600/8 k zajištění přístupu k pozemku
600/7 z krajské komunikace II/455.

VÍTE ŽE:
§ 228 zákon 40/2009 Sb.

Odst. 1: Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím
majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Odst. 2: Stejně bude potrestán ten, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou
nebo jinou látkou.
Citace zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník

OBEC:
Jak jsem zmínil v úvodníku, chystá se obec na oslavy výročí 730 let obce
Supíkovice. Rád bych Vám představil vizi a plán akcí, které se v tomto roce
uskuteční.
Veškeré akce proběhnuvší letos v obci budou propojeny jednotným logem
oslav. II. ročník dálkového pochodu Supíkovická 50 s trasami 10, 20, 30, 40
a 50 km v sobotu 17.5.2014. Akce dětský den 31. 5. 2014, nebo okrsková
hasičská soutěž v sobotu 7. 6. 2014 jsou pouze předzvěstí hlavní události o
víkendu 20. – 22. 6. 2014.
Hlavní díl akcí proběhne v sobotu. „rybářská soutěž“ v režii SDH Supíkovice.
Fotbalový turnaj s česko – polským obsazením organizovaný FC Tatran
TOUAX Supíkovice ukončený večerní zábavou pod širým nebem se skupinou Yes blues, nebo setkání obyvatel
Supíkovic při poslechu dechového orchestru mladých nebo Dixilandu v parku organizačně zajišťující SRPDŠ
nejsou zdaleka všechny aktivity v těchto volných červnových dnech. Po loňské premiéře sochařského
sympozia u Vápenky proběhne od středy 18. 6. 2014 do neděle 21. 6. 2014 II.ročník Supíkovického
dřevosochání.
Přístup k těmto atrakcím bude zajištěn Lázeňským Expresem.
Nedělní program bude již komornější atmosféře, kdy se uskuteční mše svatá v kostele sv. Hedviky
v Supíkovicích.
Tímto však výčet akcí spojených s letopočty 1284 – 2014 zdaleka nekončí, IV. Ročník pohádkového lesa je
již plánován na sobotu 30. 8. 2014. Dalším záměrem u příležitosti výročí obce je realizace netradiční akce
výsadba dubové aleje na Liemerové cestě, kdy bude umožněno každé rodině, která projeví zájem zvěčnit
svou sounáležitost s obcí vysazením jednoho či několika z 39 dubu podél polní cesty. Následně každý strom
bude opatřen jmenovkou patronské rodiny. V budoucnu bude jistě zajímavé sledovat vývoj stromů v aleji i
stav jednotlivých patronů.
Po úspěšné akci ze dne 26. 5. 2012 vysvěcení kapličky U hájenky se podařilo zrekonstruovat stavbičku u
Vajontu, svěcení tohoto krajinného prvku proběhne v měsíci květnu případně červnu (termín je v jednání
s ohledem na počasí a návaznost jiných akcí v obci)
¨

SRPDŠ:
11.1.2014 od 10. hodiny proběhl turnaj ve stolním tenise. Ve třech kategoriích se utkalo 30
borců. Kategorie elite byla obsazena 6 účastníky, v kategorii ženy se sešla ekipa šesti
sportovkyň a v kategorii muži se zaregistrovalo a lítých bojů se zúčastnilo 19 přihlášených.
Je milé, že turnaj za sedm ročníků získal regionální věhlas a v roce 2014 se zaregistrovali účastníci z pěti
obcí.
Kategorii ženy opanovaly hráčky z Písečné a všechny tři ceny putovaly mimo území Supíkovic. Výsledky
kategorie ženy: 1. Vávrová Marcela, 2. Chadzikasová Denisa, 3. Lužíková Marcela.
Ve skupině registrovaných hráčů – „elite“ obhájil loňské vítězství Petr Suchý, druhé místo obsadil, také
v rámci obhajoby, Marcel Anft (oba z Mikulovic) na třetí místo se díky famóznímu výkonu probojoval Tomáš
Lužík z Písečné.
V nejpočetnější skupině skupina „muži“ Probíhaly boje od 10:00 až do 14:00, kdy byli známi tři nejlepší pro
rok 2014. Na prvním místě se umístil Leoš Škodík, druhý Antonín Ďopan, a třetí místo patří příslušníkovi
nastupující sportovní generace Jakubovi Malaníkovi.
Takové jsou výsledky 7. ročníku. Po vánočních svátcích jistě vhodná zábava.

Zveme Vás dne 15. 3. 2014 od 20:00 hodiny do Národního domu v Supíkovících na
tradiční Josefovskou zábavu. K tanci zahraje skupina Vabank, k pozvednutí nálady
připravili pořadatelé bohaté občerstvení, k radosti ze „hry“ je připravena skvělá
tombola.

ODPADY:
Možná jste zaznamenali v médiích debatu o trendu a směru v oblasti výkupu kovového odpadu.
Vybral jsem pro Vás část přepisu tiskové konference, na které zazněly možnosti řešení s nelegálním
výkupem kovů. Předkládám Vám informace o chystaných opatřeních na eliminaci nelegálních sběračů.
Konkrétně obec Supíkovice je tímto fenoménem velice zatížena. Zátěž není v oblasti krádeží kovových
součásti budov, staveb nebo vybavení prostranství, ale problém Supíkovic je v několika málo jedincích, kteří
si ze skládky vytvořili dobývací prostor na své podnikání a odpadem z této činnosti znečišťují intravilán
obce.
Proto s velkou nadějí sleduji vývoj na tomto poli a vítám každé systémové opatření směřující k ukončení
přesouvání odpadu (jednou zaplaceného) zpět do obce.
Na tiskové konferenci, která se na téma nelegálního výkupu kovů konala v sídle Svazu měst a obcí ČR
30. ledna 2014, zazněla i otázka, zda úplný zákaz výkupu kovů od fyzických osob není příliš radikálním
řešením, až moc přísným a také legislativně jen těžko průchozím.
Zda by nebylo lepší zpřísnit pravidla pro výkup kovů a za jejich porušení třeba stanovit přísnější sankce. Na
odpověď jsme se zeptali Pavla Drahovzala, starosty Velkého Oseku a zároveň předsedy Správní rady
IURMO, a Marka Sýkory, starosty Dobřan a rovněž člena Komise životního prostředí Předsednictva Svazu,
kteří na dotazy novinářů také odpovídali. Ti nám řekli:
Již dnes jsou nastavena velmi přísná pravidla na výkup kovových odpadů a za jejich nedodržení hrozí vysoké
sankce v řádech až desítek miliónů Kč, zejména pokud se případy porušení opakují u jednoho výkupce. Ten,
kdo předává do výkupu odpad, který předtím získal nelegální činností, se tak dopouští min. přestupku, v
horším případě trestného činu krádeže a v konečném důsledku i obecného ohrožení, jelikož např. odcizené
zabezpečovací zařízení na železnici může způsobit hromadnou srážku vlaků.
Další zpřísnění výkupu odpadů si již dnes lze těžko představit, v podstatě není co zpřísňovat. Maximálně lze
zavést povinnost vždy úplatu za vykoupený dopad odeslat na účet, nikoliv ji poskytnout v hotovosti. Tento
princip je např. uplatněn ve Velké Británii.
Mnoho vyspělých zemí, např. Německo či skandinávské země, se rozhodlo jít právě cestou úplného zákazu
výkupu odpadu, což se jim v praxi osvědčilo. Takový odpad může být občany předán bezúplatně do systému

obce k nakládání s odpady z domácností, které jsou povinny se o něj pak postarat. Obce, jako garanti
správného nakládání s odpady od občanů, pak tento odpad předají ke zpracování oprávněné osobě (třídící
lince, hutnímu průmyslu). Obdrží-li za to finanční protihodnotu, musí ji pak použít jako veřejný příjem na
snížení nákladů v životním prostředí, zejm. v odpadovém hospodářství. Obdobně by tyto principy mohly
fungovat i v ČR. Máme u nás asi jeden tisíc sběrných dvorů zřizovaných obcemi, kam občané běžně odnášejí
různé druhy odpadů, především staré elektrospotřebiče, velkoobjemové odpady aj. Samozřejmě občané
budou moci odnést odpady do soukromé sběrny, ale nesmí jim být za to nabízena úplata. Poctiví
provozovatelé soukromých sběren tak mohou dále fungovat, pokud budou postupovat legálně.
Zdroj: Informační servis SMO ČR

ODPADY II.:
Na tomto místě musím opět apelovat na morálku jedinců, kteří si pletou prostor u kontejnerů za Národním
domem za místo pro skládku směsného odpadu. Nechápu, co vede občany, aby pokoutně ve večerních
hodinách sváželi odpad do tohoto prostoru.
Supíkovice jsou na Jesenicku jednou z prvních obcí, která zrušila známkování popelnic štítky. Při bouřlivém
přijímání tohoto opatření odpůrci argumentovali zvýšením nákladů na svoz odpadů.
Po roce fungování mohu prohlásit, že úpravou pravidel obec v roce 2013 nepočítala nárůst nákladů, nýbrž
úsporu v oblasti odpadového hospodářství.
Obec se svými opatřeními v oblasti odpadového hospodářství snaží maximálně vyjít vstříc všem občanům a
mimo pravidelné svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu umožňuje po telefonické dohodě likvidaci
kompletních elektrospotřebičů nebo v letních měsících svoz trávy. Přesto všechno se najde několik jedinců,
kteří svým jednáním znepříjemňují život zbytku ze 713 obyvatel Supíkovic.
Prosím ty, kteří mají nárazově velkou produkci odpadu, aby případnou likvidaci konzultovali s obecním
úřadem. Slibuji, že se vždy pokusíme najít řešení přijatelné pro obec i pro osobu řešící problém likvidace
odpadu.

ODPADY III.:
Oznamujeme všem občanům termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.V roce 2014 jsou
termíny bezplatných vývozů stanoveny na Jarní svoz 31.5.2014 podzimní svoz 8.11.2014.

Časový rozpis jarního svozu pro jednotlivá stanoviště
Zastávka ČMPK
8:00 – 8:20
Prostor za Národním domem
8:40 – 9:00
Zastávka kolonky 9:20 – 9:40
Tradičně bych chtěl v souvislosti s touto akcí požádat o dodržení pravidel v době svozu. Hlavně navážení
odpadu na jednotlivá stanoviště podle uvedených časů.
V posledních letech se spolupráce občanů – obce – firmy zajišťující službu výrazně zlepšila a časové
intervaly na jednotlivých stanovištích se jeví jako dostatečné.
Dále chci připomenout celoroční službu v likvidaci elektroodpadu. Odvoz kompletních elektrospotřebičů je
možno dohodnout na tel. Čísle 733426649

MATEŘSKÁ ŠKOLA:
Přeji krásný den všem čtenářům.

Napíši jen pár řádků o akcích, které jsou již za námi a to, co nás ještě čeká, se dovíte z nové nástěnky u
dětského hřiště. Máme za sebou 1. pololetí a po jarních prázdninách se nadechujeme do dalšího období, kdy
budeme finišovat k prázdninám letním. Od září máme v naší školičce novou paní učitelku Markétu Švajkovou.
Chtěla bych na tomto místě podotknout, že MLÁDÍ neznamená vždy, NEZKUŠENOST. Myslím si, že je velmi
snaživá a u dětí oblíbená s přirozenou autoritou, takže nedůvěra některých rodičů není na místě.
V září jsme se rozkoukávali v nových pozicích a s dětmi si vytvořili pravidla chování v mateřské škole, jako je
srdíčkové, pusinkové, ouškové, myšičkové, kapičkové a smetáčkové pravidlo. Děti je mají stále před očima a
jistě vám rády poví, co které znamená. Proběhlo několik tematicky zaměřených dnů ( Den veselých jablíček,
Rej andílků a čertíků, Den sněhuláků). Pod vedením p. Janošťákové jsme z keramické hlíny vytvořili krásnou
podzimní dekoraci, s kterou nám pomohli i rodiče. Vyhlásili jsme 2 domácí výtvarné soutěže pro rodiče
s dětmi. Navštívili jsme 2x Divadlo p. Bezruče v Jeseníku a také jesenické kino. Připravili jsme s dětmi
vystoupení pro seniory a naučili se několik koledna Koledování v parku. V rámci prohlubování kamarádských
vztahů jsme navštívili MŠ ve Velkých Kuněticích, před prázdninami přijedou na návštěvu zase k nám do MŠ
kunětické děti. Odnesli jsme do krmelce všechny kaštany a ,,dobroty“ zvířátkům. Máme za sebou i zápis do 1.
třídy ZŠ v Supíkovicích.
Budeme se i nadále snažit, aby se Vašim dětem v mateřské škole líbilo a aby se hravou formou připravily na
vstup do základní školy.
Vaňáková Emilie

ČEZ Distribuce oznamuje, že dne 31.3.2014 od 8:00 do 15:00 je
plánované přerušení dodávky elektřiny v lokalitě Kolonky.
Přerušení dodávky je z důvodů zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy.
Žádáme Vás o pochopení a doporučujeme Vám provést předem nezbytná opatření
k zamezení případných škod na zařízení a majetku.

