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Ročník VII.
Registrováno ministerstvem kultury, index MK ČR E 20449

Původně jsem chtěl v úvodníku zmínit akce realizované v roce 2013, jak díky dotacím, tak i ze zdrojů
obecního rozpočtu. Okolnosti a události posledních týdnů mě však donutily na začátku zpravodaje informovat
občany o akcích několika individuí v obci Supíkovice a zároveň požádat o pomoc při vyřešení tohoto problému.
Předem bych se chtěl omluvit za slovník, který v tomto článku použiji, ale jedinci potulující se po obci si
jiného označení nezaslouží. V měsíci září se někdo podepsal na skleněných výplních zastávky v Kolonkách a
rozbil čtyři tabule. Ve stejný měsíc, o několik dnů později, se pozornost těchto bytostí obrátila na místní
hřbitov. Jako by nebylo dost vandalismu, došlo i ke zcizení lešení během rekonstrukce kapličky u Vajontu a
krádeže vybavení obecní techniky.
Co to znamená? Dorůstá nám jednotlivec či skupinka zlodějů, nebo je to cílený záměr nějakého podnikavce?
Proto chci následujícími řádky vyzvat každého, kdo byl svědkem nějaké nekalosti, prosím, informujte policii
ČR číslo 158. Informace mohou být podány anonymně, jde jen o upozornění, na základě kterého je policie
povinna jednat. Text nyní vyznívá jako návod k udavačství, nicméně není možné tolerovat likvidaci soukromého
nebo obecního majetku.
Pevně věřím v jedno moudro, zmiňující fakt, že boží mlýny melou pomalu, ale stále. Je tedy jisté, že jednou
se přijde na to, kdo s kým a proč. Do okamžiku než nastane čas, kdy jména těchto výtržníků vejdou ve
známost, snažme se jim jejich konání znepříjemnit naší bdělostí a zájmem o dění v obci. Není možné nechat
jednoho, nebo dva blbce terorizovat celou obec. Pokud nezasáhnete nyní, kdo Vám zaručí, že si svou sílu
nevyzkouší na Vašem majetku?
Omlouvám se za depresivní úvodník a slibuji, že další příspěvky budou již v optimističtějším duchu a přispějí
k informovanosti obyvatel obce o záměrech a výsledcích úsilí představitelů obce.
Přeji Vám hezké dny.
Roman Bican

OBEC: Dne 12.9.2013 v tradiční dobu, tedy v 17:30 hodin, zasedlo zastupitelstvo obce ke
svému pátému veřejnému jednání v roce 2013. Program čítající 17bodů avizoval minimálně 90 minut
projednávání. Nakonec to byl dvojnásobek času. Jednalo se o spolupráci při realizaci akce spolufinancované
z OPŽP zaměřené na prořezání stromů v parku, ošetření významných stromů při vstupu do obce, výsadba dvou
alejí v katastru obce a ošetření aleje na Havaji. Další bod byl vynucen poruchou techniky sloužící, jak obci, tak
i občanům Supíkovic. Jelikož HON byl letitý a oprava nerentabilní, rozhodli zastupitelé k pořízení podobného
zařízení. Léta zkušeností nám potvrdila nezbytnost tohoto stroje ve vozovém parku obce.
Další bod zasedání bylo rozhodnutí zastupitelů o přijetí pozemků, o které obec v minulosti žádala, jsou to
několikametrové parcely v okolí kolonek většinou pod asfaltovou plochou.

Další zasedání zastupitelstva je plánováno na první polovinu listopadu.
USNESENÍ č.5/2013
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 12.9.2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Podanou žádost o byt dne 15.7.2013- Jitka Klčová
2. Zprávu o přípravě oslav 730 let obce Supíkovice
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Nájemní smlouvy na byty v domě čp.178 – paní Strapková , pan Juráš s platností do 31.7.2015
2. Záměr pronájmu bytu č.3 v domě čp. 178 a bytu č.2 v domě čp. 23
3. Provozní řád dětského hřiště
4. Spisový a skartační řád s platností od 1.10.2013
5. Vstup obce Supíkovice do elektronické aukce realizované Mikroregionem Zlatohorsko na zajištění
dodavatele energií pro členské obce Mikroregionu Zlatohorsko
6. Podání projektové žádosti „Oslavy 730. let obce Supíkovice“do OPPS – Euroregion Zlatohorsko
7. Nákup kolového nakladače HON 053-2
8. Zahájení činnosti související s odvodněním jižní části obce
9. Podání žádosti na česko- německý fond budoucnosti – kniha Supíkovice
10. Smlouvu o dílo - objednavatel: Obec Supíkovice- Zhotovitel : Ing. Ivona Eliášová – předmět
smlouvy je zajištění projektového managementu pro projekt „Regenerace vybrané zeleně v obci
Supíkovice“, který získal podporu z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6Zlepšování stavu přírody a krajiny v rámci 42. výzvy- cena za vyhotovení díla 39 000,- Kč včetně
DPH
11. Administraci zadávacího řízení „ Regenerace vybrané zeleně v obci Supíkovice“ – Ing. Petr Vlášek –
Hradec Králové cena díla 24.000,- Kč včetně DPH
12. Úprava rozpočtu 1/2013
13. Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM parc.č. 99/12,498/3,498/4,1422 a 98/3 v katastru obce
Supíkovice do majetku obce Supíkovice
14. Usnesení
Zastupitelstvo obce pověřuje:

1.

Starostu obce k podpisu smlouvy o dílo – objednavatel Obec Supíkovice –zhotovitel Ing. Ivona
Eliášová – Křinice - zajištění projektového managmentu pro projekt Regenerace vybrané zeleně
v obci Supíkovice

2. Starostu obce k podpisu smlouvy o dílo – objednavatel Obec Supíkovice – zhotovitel
ing. Petr Vlášek – Hradec Králové – administrace zadávacího řízení Regenerace vybrané zeleně
v obci Supíkovice
3. Starostu podpisem kupní smlouvy na koupi kolového nakladače HON 053-2 prodávající:
Bohuslav Pecina – práce v rostlinné výrobě – Paseka, kupující obec Supíkovice cena 105 000,- Kč
včetně DPH
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Převedení rozhodování o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pozice ředitele
školy z pravomocí starosty na zastupitelstvo obce.

VOLBY 2013:
Kde volit?
Volí se ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech zřízených při
zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených
honorárními konzulárními úředníky. Pro obec Supíkovice bude volební místnost otevřena na tradičním místě
tedy v místní knihovně v budově obecního úřadu v Supíkovicích. V pátek 25.10.2013 od 14. hodin do 22.
hodiny a v sobotu od 8. hodiny do 14.00 hodin
Každý je zapsán ve stálém seznamu voličů v místě trvalého bydliště. Pokud pobýváte dlouhodobě v zahraničí,
můžete se nechat zapsat do zvláštního seznamu, který vede příslušný zastupitelský úřad. Zápis do zvláštního
seznamu znamená automatické vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů v místě trvalého bydliště.
Kdo má právo volit?
Právo volit má každý občan České republiky, kterému bylo alespoň druhý den voleb 18 let.
Jak volit?
Do volební místnosti si vezměte platný občanský průkaz nebo pas k prokázání totožnosti. Volební komise vám
předá úřední obálku s razítkem, se kterou jdete i s hlasovacími lístky do odděleného prostoru. Tam vyberete
jeden hlasovací lístek, na němž můžete zakroužkováním vyznačit až 4 kandidáty, kterým dáváte přednost.
Lístek potom vložíte do obálky a hodíte do urny.
Hlasovat můžete až potom, co se odeberete za plentu do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.
Bez toho vám volební komise hlasování neumožní. Pokud vám zdravotní postižení neumožňuje vložit lístky do
obálky, můžete si s sebou vzít asistenta. V případě, že vám nemoc neumožňuje se do volební místnosti
dostavit, můžete požádat volební komisi, aby za vámi přišla s přenosnou urnou domů.
Kdy je hlas neplatný?
Hlasování je neplatné v případě, že jsou volební lístky bez úřední obálky nebo pokud je vloženo více
hlasovacích lístků, byť třeba stejné politické strany, a také v případě přetržení hlasovacího lístku.
Všem, kteří se rozhodli využít svého práva nasměrovat vývoj země na období následujících čtyř let děkuji a
přeji šťastnou ruku při výběru reprezentace státu. Váš hlas není bezvýznamný a jen ten, kdo se voleb
účastní, má morální právo vývoj země kritizovat.

OBEC: Oznamujeme občanům, že tradiční podzimní

svoz velkoobjemového
odpadu v Supíkovicích proběhne v sobotu 9.11.2013 na tradičních místech (zastávka

ČMPK8:00 – 8:20, za Národním domem 8:40 – 9 .00, zastávka kolonky 9:20 – 9 :40). Oproti jarnímu svozu
dochází ke změně v sortimentu likvidovaného odpadu. Obec Supíkovice zahájila v polovině roku spolupráci
s firmou Elektrowin zajišťující likvidaci elektroodpodu. V minulosti jsme za likvidaci tohoto odpadu museli
platit, v současnosti je situace taková, že obec za tento odpad od firmy Elektrowin dostane zaplaceno.
Elektroodpad je možno odložit každý pracovní den v prostorách u OÚ nebo po domluvě bude odpad odvezen
pracovníky obce. Informace na tel.čísle 733426649.

ODPADY:

Odpady jsou v občasníku stálým tématem, proto ani dnes nevynechám příležitost, abych

nezmínil (po kolikáté již?) stav okolí u kontejnerů na separovaný odpad. Prosím všechny, kteří rekonstruují a
nebo modernizují své obydlí, aby vyřazené části pergol, skříní a jiného vybavení uskladnili ve svých kůlnách nebo
garážích a s vývozem odpadu posečkali na organizovaný svoz odpadu. Zaznamenal jsem již několikrát, že se u
kontejneru objeví střešní krytina, skleněná výplň verandy nebo stará pneumatika. Jednak tyto prvky nejsou ve
výčtu materiálů určených k separaci a za druhé, což je pro vzhled obce mnohem horší, po dlouhé týdny hyzdí
okolí nádob na odpad.

Je pozitivní, že se do objektů v obci investuje, ale proč není možné posečkat s likvidací odpadu na správný
termín nebo odpad uložit na skládku komunálního odpadu spravovanou TSJe.
Problematika odpadů a osvěta v této oblasti na většinu obyvatel Supíkovic zapůsobila pozitivně a tento fakt se
projevil na vzhledu obce. Je to milé zjištění a těším se na chvíli, kdy i zbývajících několik jedinců prozře a
uvědomí si princip organizovaných svozů a účel sběrných míst na separovaný odpad.

KRASOHLED:
Jak jsme informovali v minulých
občasnících, získala o.p.s. KRASOHLED
finanční příspěvek na rekonstrukci
výklenkové kapličky u Vajontu z nadace
Občanského fóra.
V součinnosti s obcí Supíkovice se povedla
skvělá věc a na původním základě vyrostla
stavbička kultivovaným způsobem
zkrášlující okolí obce. Akce navazuje na
aktivitu pana Hodla z roku 2012, kterému
se povedlo za materiální pomoci obce
rekonstruovat kapličku u Hájenky.
Doufejme, že akce tohoto typu neskončí
těmito dvěma projekty. V době, kdy se z
důvodu nedostatku financí samosprávy
zaměřují na nejnutnější udržovací práce
v obcích je potěšující zjištění, že existují
skupiny lidí ochotných vymyslet a
realizovat tyto, zdánlivě nedůležité
projekty.
Finanční pomoc nadace byla ve výši
16 000,- Kč. O příspěvku se jednalo v době
kdy nebyl znám výsledek významné dotace
(co do objemu financí) pro obec Supíkovice
umožňující zaměstnání dvanácti osob.
Úspěch ve zmíněném dotačním programu
umožnil zapojení pracovníků do zednických
prací na obnově kapličky. Díky kvalitnímu
přístupu a šikovnosti vybraných pracovníků máme základ pro vznik příjemného zastavení na procházkách
kolem obce. Pro rok 2014 uvažujeme o instalaci lavice, stolu a úpravy okolí.

KRASOHLED:
Vážení příznivci Krasohledu, ke konci letošních prázdnin se nám podařilo uskutečnit nultý ročník
dřevosochání v Supíkovicích u Vápenky. Na akci jsme pozvali tři sochaře. Jednoho z Jeseníku, Brna a

Hanušovic. Sympozium trvalo tři dny a jejich výsledek můžete stále zhlédnout u Vápenky. V průběhu
podzimu budou sochy přemístěny do areálu Pompe, kde budou přes zimu impregnovány aby mohly být
následně umístěny natrvalo do lesa, směrem k Vyhlídce a následně až k vrcholu Křemenáče.
Celkem bude postupně vyřezáno čtrnáct seskupení a je tedy zřejmé, že máme co další ročníky dělat.
Snad nám bude i nadále přát počasí, jako tento rok.
Vladislav Jankes

NARODILI SE:
V minulém vydání občasníku jsem chybně uvedl jméno občanka obce. Tímto se omlouvám a chybu napravuji.
Chlapec se jmenuje Matyáš Hlíva

OSLAVENCI

Září

Říjen

Fryč Miroslav 87
Kadubec Jan 70

Pišťaková Jiřina 75
Trusík Milan 87
Teichmann Alois70

Listopad
Poskočilová Anežka 81
Tomanová Marie 84
Hanáčková Marie 85

Srdečně blahopřejeme !!!

ŠKOLA:

Začal nový školní rok. Pro děti navštěvující I. stupeň ZŠ poněkud

komplikovanější, nicméně do zrekonstruované budovy I. stupně ZŠ.
V měsících VII. – VIII./2013 proběhla výměna oken, změna dispozice, instalace regulace
vytápění a zateplení podlahy na půdě.
Je fakt, že historická charakteristika fasády doznala zateplovacím opatřením jisté redukce, ale cílem bylo
co nejvíce prvků členité fasády zachovat. Výsledek je snad uspokojivý a po zateplení se z budovy nestala
oranžová kostka, jak je při podobných akcích zvykem. Volba barev a jejich kombinace se snažila zdůraznit
zbylé členění pláště budovy tak, aby historie zcela nezanikla.
Díky dotačnímu titulu z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) se povedla akce, na kterou bychom
z rozpočtu obce šetřili mnoho let a výsledek by byl nejistý. Slovo „nejistý“ charakterizuje rozhodování
zastupitelstva obce při schvalování takto nákladných projektů. Jde o situaci, kdy tlaky z pater nejvyšších,
které jsou zodpovědné za směřování školství v blízké budoucnosti, jsou směřovány na optimalizaci (rušení)
malých vesnických škol a v této atmosféře je těžké z pozice zastupitele rozhodnout o investici v řádech
milionů do školy, která není ve studiích ministerstva školství uvedena jako perspektivní. Naštěstí při
rozhodování pomohla výše zmíněná dotace přidělená na toto opatření v rozsahu podpory 70% z plánovaných
nákladů. Závěrem bych tedy dětem navštěvujícím tuto budovu popřál hodně úspěchů ve studiu a dále chci
vyslovit přání, aby vzhled budovy pomohl k pozitivnímu vnímání vzdělávání.

SRPDŠ:
Dovolte mi, abych se v tomto občasníku vrátil k akci, která proběhla na sklonku prázdnin.
III. ročník Pohádkový les.
Tento ročník poprvé naplnil původní záměr této akce. Původní záměr zněl „za pěkného počasí se projít
stmívajícím lesem“. Počasí se tentokrát předvedlo a návštěvníkům akce zajistilo skvělý zážitek na konci
prázdnin.

Skupina třiceti pořadatelů zajistila skvělý zážitek pro bezmála 400!! návštěvníků. Po analýze celé akce zazněl
hlas z prostoru cílové občerstvovací stanice „organizátoři v cílovém prostoru byli překvapeni hordou lidí
mířících z lesa k Vajontu a následně dychtících po skvělých langoších paní Hájkové a jiných produktech
nabízených v občerstvovně“.
Tento fakt je potěšující a zároveň zavazující a nutící organizátory ke zdokonalování průběhu akce. Jedním
takovým bodem je start. Při návštěvnosti jakou zaznamenal III.ročník je stávající systém neudržitelný.
Organizátoři již plánují změnu místa a organizaci startu z prostoru Vajontu. Tím se vyřeší parkování a
nabídne čekajícím možnost občerstvení ještě před nástupem na trasu, doufejme stejně kvalitní, jako byla
trasa třetího ročníku.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem organizátorům a účinkujícím na této akci za čas a úsilí při
organizaci této akce.

SILEZIKA:
Poděkování:
Ve dnech 15. a 16. října proběhla výsadba jednostranné aleje černého a červeného rybízu u polní cesty od
hřiště směrem k Hájence. Dovolte tímto poděkovat obci Supíkovice za poskytnutí pracovních sil a další
součinnost při akci, majetkovému odboru olomoucké Arcidiecéze jako budoucímu vlastníkovi pozemku za
bezproblémový souhlas s výsadbou a v neposlední řadě podniku Sempra a.s., Šlechtitelské stanici ve Velkých
Losinách za poskytnutí rostlinného materiálu (řízků), ze kterého jsme v rámci svých aktivit dopěstovali
použité sazenice.
Případná produkce bude volně dostupná obyvatelům Supíkovic, případně bude sloužit jako přepychová
stravovna pro místní i náhodně prolétající ptactvo.
Všem jmenovaným děkuje Silezika o.s.

Tisková zpráva
Rádi bychom vám představili nově vzniklou místní akční skupinu s názvem MAS Vincenze Priessnitze pro
Jesenicko, o.p.s. Jedná se o sdružení aktivních lidí, obcí, firem a neziskových organizací, jejichž cílem je
rozvoj vymezeného venkovského regionu – v našem případě Jesenicka. K tomuto cíli slouží Integrovaná
strategie rozvoje, ve které jsou zapracovány potřeby a priority rozvoje daného území. Na základě těchto
potřeb a priorit jsou následně podporovány aktivity a projekty s působností v území MAS, a to formou
metody Leader.
Cílem strategie je rozvoj daného území a to zejména v následujících oblastech:





zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech,
zvyšování přidané hodnoty místních produktů,
využívání nového know-how a nových technologií ke zvýšení konkurenceschopnosti místních produktů
a služeb,
efektivní využívání kulturního dědictví.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. připravuje strategii rozvoje celého území pro roky 2014 2020. Nebuďte lhostejní k Vaší budoucnosti, připojte se k nám a pomozte nám rozvíjet náš region. Více
informací zjistíte na stránkách www.masjesenicko.cz.

SRPDŠ:
V sobotu 26.10.2013 od 20:00 hodin proběhne
10.ročník Supíkovického vinobraní.
Pro všechny přítomné zahraje kapela P.R.C. Music z Rudy nad Moravou. Hlavní cenou v tombole je pro
jubilejní desátý ročník této oblíbené akce v Supíkovicích wellness pobyt v nejlepším hotelu Olomouckého
kraje za poslední dva roky v Relax centru Kolštejn v Branné. Pobyt pro dvě osoby na dvě noci s volným
vstupem do vitálního světa a krytého bazénu se zajištěnou polopenzí věnuje pořadatel taneční zábavy.
Mimo atraktivní hlavní cenu se všichni mohou těšit na bohaté občerstvení skvělou zábavu a přívětivé
pořadatele. Tak neváhejte a zúčastněte se „oslav“ výsledků voleb 2013.
Srdečně zvou pořadatelé

OBEC:
Od června 2013 se v obci Supíkovice realizuje projekt financovaný z prostředků EU zaměřený na zvýšení
zaměstnanosti a umožnění návratu na pracovní trh. Projekt v trvání 24 měsíců je zaměřen na klienty úřadu
práce starší 50 let a na osoby ze sociálně vyloučených lokalit. Díky úspěšné žádosti obec Supíkovice
administruje v době realizace bezmála 6 mil. korun. Finanční prostředky poskytnuté na tento úspěšný záměr
Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) byly schváleny a postupně uvolňovány ve 100%
nákladů. Tento fakt zajišťuje obci, při minimálním zatížení obecního rozpočtu, více pracovní síly tolik
potřebné na údržbu obce.
Po pěti měsících fungování této skupiny je možné konstatovat, že administrativní zátěž spojená s čerpáním
této dotace se bohatě vyplatila a vzhled obce to snad dokazuje.
Díky tomu se můžeme věnovat i drobným opravám a budování nových záměrů nenáročných na EU peníze.
Vzniká upravený prostor pro bikrosové ježdění, spolupodíleli jsme se na instalaci lavic, vitríny a košů v areálu
dětského hříště, upravilo se okolí vápenky, proběhla další etapa protipovodňových opatření nad středem
obce, nebo se vybudovala část chodníku Pompe – Kámen Becke a svépomocí jsme vyměnili okna na tělocvičně.
Neméně důležitá byla pomoc pracovnic obce při úklidu ZŠ po výše zmíněné rekonstrukci budovy nebo
zprůjezdnění Liemerové cesty.
Evropa poskytla finanční prostředky a lidé účastni na projektu ukládají přidanou hodnotu do majetku obce.
Takto by měly evropské peníze pomáhat, bohužel ne každý projekt v ČR je možno v regionech, kde se
realizuje, svou přidanou hodnotou identifikovat.
Závěrem bych rád poděkoval všem zúčastněným pracovníkům zapojeným do údržby obce a vyslovil přání, aby
jejich práce byla patrná i po skončení zmíněného projektu.

NEMŮŽEŠ - POMŮŽEME TI,
NEUMÍŠ - NAUČÍME TĚ,
NECHCEŠ - NEPOTŘEBUJEME
TĚ

Tomáš BAŤA

VÍTE ŽE?
Rok 2014 je rokem, kdy oslavíme 730 let od první zmínky o obci Supíkovice?
Již nyní se pracuje na plánu oslav tohoto výročí. Na zajištění plánovaných akcí se budou podílet pracovníci
obce nebo školy, ale také spolky a sdružení působící v obci a ochotné se do oslav zapojit.
Samozřejmě je vítán i každý aktivní občan s nápadem nebo nabídkou pomoci. Každý, kdo je ochoten se do
dobrovolnické práce zapojit a tím přispět ke zdárnému průběhu oslav, kontaktujte prosím koordinátora oslav
tel. 733426649
Předpokládáme, že intenzivní práce na programu hlavních oslav a jednotlivých akcích spojených s tímto
výročím začnou v měsíci listopadu a prosinci.

SALON BESSY:
Nově otevíráme 1.listopadu v Mikulovicích na Sokolské ulici v budově MŠ
Otevírací doba: Po-Pá 8:00 a dále dle objednávek
Telefonické objednávky: 606722168
Dle telefonické domluvy stříhaní i doma u zákazníka

ZÁVĚREM:
Jak jsem slíbil v úvodníku, snažil jsem se o informace pozitivní a vyzdvihnutí věcí přínosných pro obec a pro
obyvatele Supíkovic. Negativních informací máme dostatek z celostátních médií a není tedy mým cílem
informovat v podobném duchu v občasníku. Některým se může zdát děkování a přání v tomto občasníku
zbytečně mnoho, ale vývoj v obci mi dává naději, že se soužití v obci ubírá správným směrem a to je
argument hodný ocenění.
Ano, už slyším reakce a co ten nebo ten na toho neukáže.
V každé společnosti se vyskytují jedinci, kteří musí za každou cenu působit proti klidnému soužití. Jak jsem
zmínil v úvodu pořekadlo o mlýnech je až děsivě pravdivé, takže nezoufejme 

