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Vážení spoluobčané.
Dolovte mi, abych Vás v prvním vydání obecního zpravodaje v roce 2013 informoval o záměrech obce pro
tento rok. Bezesporu největší akcí tohoto roku bude, za finanční podpory z Ministerstva životního prostředí,
výměna oken, dveří a zateplení fasády budovy I. stupně základní školy. Po úspěšném vyhodnocení žádostí a
přidělení konkrétní částky na tuto akci je na pořadu dne výběr dodavatele, který zajistí provedení prací v
období červenec-srpen 2013.
Další významnou akcí pro rok 2013 je výstavba chybějící části chodníku v úseku Pompe – Kámen Becke. Tento
úsek byl v plánu již v roce 2012, avšak projekt a následné schvalovací řízení zapříčinilo pozdržení stavby na
rok 2013. V současnosti jsou již všechny administrativní náležitosti vyřízené, stavba je povolená a nyní se
čeká na příznivé počasí, které umožní zahájit práce na tomto úseku chodníku. Zbývající úsek chodníku
zatáčka u Slezského kamene - kolonky přijde na řadu v roce 2014. Rozložení stavby na etapy je nutné
z důvodu finanční náročnosti akcí a možností obce.
Činnosti menšího rozsahu budou spíše v kategorii údržba a oprava.
Jedná se hlavně o opravu opěrné zdi u Pompe a oprava části podlahy v tělocvičně ZŠ. Tyto dvě záležitosti
jsou natolik závažné, že je možné zařadit je do kategorie havárie. Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 se
počítá i s částkou vyčleněnou na pořízení nového dětského hřiště v prostorách kde v minulosti již dětské
hřiště bylo a které úspěšně sloužilo po dlouhá léta až do chvíle kdy technický stav začal ohrožovat malé
návštěvníky a bylo tedy nutné, z důvodu bezpečnosti, přistoupit k jeho odstranění.
Roman Bican

ZASTUPITELSTVO OBCE:
Ve čtvrtek 7.2.2013 proběhlo zasedání obecního zastupitelstva. Devět zastupitelů rozhodovalo v devíti
bodech programu. Největší diskuze se rozpoutala tradičně kolem odpadů. V bodě bioodpad se diskutovalo o
logičnosti zavádění systému v obci s venkovskou zástavbou. V bodě různé se zastupitelé shodly na nutnosti
vzniku mechanismu postihující nezodpovědné občany nerespektující OZV II/2012. Připomínka ke stavu
koryta místního potůčku od OÚ k horní zastávce byla věcná, avšak majetkové vztahy k pozemkům
neumožňují obci velké investice do rozsáhlé opravy. V roce 2013 proběhne alespoň odstranění míst s
havarijním stavem v opěrné zdi a vyčištění koryta v místech kde se usazeniny vyskytují nejvíce.
V bodě úprava nájemného v nebytových prostorech zastupitelé vyšli vstříc požadavku nájemníka „Restaurace
u Parku“. Ve snaze zachovat jediného zařízení tohoto typu v obci měsíční nájemné upravili. Doufejme že
k oboustranné spokojenosti.

USNESENÍ č.1/2013
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 7. 2. 2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Prodej pozemku parc.č. st 401 – výměra 83 m2 , zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. st. 402 –
výměra 248 m2 – zastavěná plocha a nádvoří za cenu 15,- Kč/m2 a do kupní smlouvy zahrnout
náklady spojené s vystavením této smlouvy a provedení vkladu do katastru nemovitostí ve výši
2.500,- Kč (kupní smlouva a vklad do katastru nemovitosti 1.500,- Kč), ( vklad kolek 1000,- Kč)
2. Prodej pozemku parc.č. 151/1 výměra 835 m2 cena 7 790,- Kč a náklady spojené s podáním vkladu
ve výši 1.000,- Kč
3. Předložení žádosti o dotaci z POV 2013 – dotační titul č.1 – Oprava podlahy tělocvičny v Základní a
Mateřské škole Supíkovice – výše dotace 83 tisíc se stejným vloženým podílem obce
4. Rozpočet pro rok 2013– příjmy ve výši 9 700 600,- Kč – výdaje ve výši 9 141 157 , nespecifikovaná
rezerva 559 443,- Kč.
5. Začlenění do územní působnosti místního partnerství MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
,o.p.s. se sídlem Lipová-lázně 396 , 790 61 Lipová – lázně a s přípravou Integrované strategie území
na svém území.
6. Účast obce ve společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko , o.p.s. se sídlem Lipová-lázně
396, 790 51 Lipová-lázně ve formě členství v této společnosti. Členství obce Supíkovice vznikne na
základě uhrazení členského přípsěvku 1.000,- Kč, který je splatný ve lhůtě do 30.dnů od podání
žádosti o členství
7. Komise pro výběrové řízení –Úspora energie v objektu Základní školy Supíkovice 1.až 5-ročník ve
složení : Bican Roman, Jankes Milan , zástupce firmy Karyo (Ing. Hazucha, p. Zapletal)
8. Zapojení obce Supíkovice do systému likvidace bioodpadu od fyzických osob společně s obcemi
Mikroregionu Zlatohorsko –připojení obce Supíkovice k žádosti mikroregionu Zlatohorsko o dotaci
na pořízení vybavení zajišťující svoz bioodpadu
9. Výše nájemného pro rok 2013 u nebytových prostorů Národní dům – pohostinství – částka 2000
Kč/měs s platností od 1.3.2013
10. Usnesení

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2013:
V lednu 2013 proběhla první přímá volba prezidenta České republiky. Přinášíme
zhodnocení volby z pohledu volebního okrsku Supíkovice. V naší obci je podle výpisu ze
stálého a zvláštního seznamu voličů oprávněno volit celkem 582 obyvatel. Z devíti
kandidátů v prvním kole vybíralo 317 osob, kteří odevzdali 309 platných hlasů. Podle
hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům bylo pořadí následující. Miloš Zeman 100 hlasů, Jan Fišer 62, Jiří
Dienstbier 57, Karel Schwarzenberg 29, Zuzana Rothová 20, Vladimír Franc 16, Taťana Fišerová 12, Jana
Bobošíková 10, Přemysl Sobotka 3.
Druhého kola se zúčastnilo 334 oprávněných voličů respektive bylo vydáno 334 úředních obálek, do kterých
bylo vloženo 333 platných hlasů pro oba kandidáty. Po sečtení hlasů je výsledek pro volební okrsek
Supíkovice následující. Pro Miloše Zemana se vyslovilo 255 voličů, Druhý kandidát Karel Schwarzenberg
získal důvěru 78 voličů.
Ve druhém kole využilo svého práva volit o 17 občanů více než v kole prvním. Vyjádřeno v procentech,
druhého kola se v Supíkovicích zúčastnilo 57,59% voličů.
V okrese Jeseník byla největší účast v obci Ostružná s účastí 82,67% naopak nejmenší účast byla ve Velké
Kraši 41,95%.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
ZŠ a MŠ Supíkovice pořádá podle Školského zákona č.561/2004 Sb., § 36, odst.4 v pondělí 11.2.2013 od
15:00 – 17:00 hodin ZPIS dětí do 1. třídy ZŠ. Rodiče budoucích prvňáčků žádáme o doložení svého
občanského průkazu a rodného listu dítěte při zápise.

SRPDŠ:
V sobotu 9.2.2013 od 10:00 hodin proběhne VI.ročník turnaje ve stolním tenisu „ Supíkovický míček“.
Pořadatelé nachystali tři kategorie – registrovaní hráči, muži a ženy. Turnaj je určen pro hráče od 15 let
věku. V případě mladšího registrovaného borce bude tento zařazen do kategorie muži případně ženy.
Začátek registrace a losování do skupin začne v 9:15 hodin. Pro hráče jsou připraveny hodnotné ceny,
občerstvení a tradičně dobrá nálada.
Pořadatelé srdečně zvou všechny, kteří chtějí změřit své síly se svými sousedy nebo rodinnými příslušníky.

Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidstvu nejvíc překvapuje,
Odpověděl:
„Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom
obětují peníze, aby znovu získali zdraví a pak se tak
znepokojují budoucností, že si neužívají přítomnost a tak
nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti.
A žijí tak, jako by nikdy neměli zemřít, a potom zemřou bez
toho, aby předtím žili“.

OSLAVENCI
Leden
Stoch Ronald 84
Vévodová Marta 82
Kubíčková Marie 81
Kalianko Pavel 84
Holeszová Karolína 82
Zelená Helena 82

Únor
Plívová Miroslava 85
Řeháková Marie 70
Stochová Marie 83
Maňura Josef 70

Srdečně blahopřejeme !!!

Březen
Ševčík Jan 75
Strapková Alena 75
Koláčková Jarmila 81
Feilhauerová Věra 83
Nováková Ludmila 84

ODPADY:
Odpady jsou nyní na začátku roku hodně skloňované téma. V Supíkovicích zvláště pak, nové pravidlo absence
známek na popelnice vydávané na obecním úřadě proti platbě za příslušné pololetí.
Rád bych ještě jednou shrnul novinky a změny v poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2013. Obecně
závazná vyhláška (dále OZV) 2/2012 přijatá zastupitelstvem obce dne 18.10.2012 upravuje cenu povinnou
pro každého poplatníka v OZV uvedeného (pro rok 2013 je to částka 420,- Kč na osobu a rok), dále
kategorie osob od poplatku osvobozených a varianty plateb (pololetní nebo jednorázově na celý rok). Podle
právních norem a nařízení, které upravují podmínky a znění OZV je nepřípustné podmiňovat poskytování
služby (vývozu popelnice) další podmínkou v našem případě vylepením štítku. Zákon počítá s tím, že placení
místního poplatku za svoz odpadu se řídí stejnými pravidly jako platba jiných daní. Tedy, že placení je
povinné a není potřeba dále klást podmínky aby byly popelnice vyváženy.
Je to jistým způsobem krok do neznáma, protože systém se známkami fungoval vcelku dobře a jistý
motivační prvek pro zapomětlivé zde byl v podobě nahromaděného odpadu po nevylepení známky na aktuální
pololetí.
Praxe ve výkladu nových pravidel je v každé obci odlišná. Některé obce řeší tento problém interní smlouvou
s firmou Technické služby Jeseník, která stanoví a zajišťuje vývoz pouze popelnic evidovaných na obecním
úřadě. Potvrzením takové evidence je vystavení štítku opravňující pracovníky TS Jeseník popelnici vyvést.
Pohled obecního úřadu v Supíkovicích je takový, že krok k odbourání povinnosti evidovat popelnice
prohlubuje důvěru mezi místní institucí a jednotlivými občany. Samozřejmě mohli jsme vymyslet nařízení,
kterým bychom jistili svozy a platby, na druhou stranu poplatky za svoz odpadu platí vesměs dospělí lidé. A u
takových se předpokládá jistá míra zodpovědnosti.
Jak jsem zmínil v předešlém občasníku, 98% úspěšnost výběru poplatků za odpady v roce 2012 nás naplňuje
optimismem. Zároveň doufáme, že změny provedené v roce 2013 budou pouze kosmetické a poplatky se
podaří vybrat ve stejné výši i bez použití pojistných mechanismů.
Závěrem nemohu nezmínit i hrozbu pro jedince kalkulující s obejitím tohoto zcela logického poplatku.
Poplatek nazývám logickým, protože všichni produkujeme odpad, všichni jsme tedy povinni podílet se na jeho
likvidaci. Znovu upozorňuji na článek 5. OZV splatnost poplatku kde se uvádí splatnost za první pololetí (nebo
celý rok) do 31.3.2013 a druhé pololetí je splatné do data 30.9.2013. Po tomto datu bude postupováno
podle článku 7. OZV 2/2012. Je to nepříjemné sdělovat tyto sankční ustanovení, ale v rámci informovanosti
občanů je nutné sdělit nejen výhody vyplývající z OZV ale i případné následky spojené s nedodržením textu
OZV 2/2012.
Případné dotazy spojené se systémem svozu Vám rád zodpovím na obecním úřadě.
Roman Bican

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:
Oznamujeme termíny svozu velkoobjemového odpadu v obci Supíkovice v roce 2013. Jarní svoz proběhne
v sobotu 18.května od 8:00 hodin. Podzimní svoz se uskuteční v sobotu 9. listopadu ve stejném čase na
obvyklých stanovištích.

HASIČI:

V sobotu 16.2.2013 se v Národním domě uskuteční tradiční Hasičský ples. Bohatá

tombola, skvělé občerstvení to jsou dva, z celé řady dalších argumenty proč ve 20.00 hodin zavítat do
Velkého sálu za zábavou.
Všechny Vás srdečně zvou pořadatelé - SDH Supíkovice.

NEBEZPEČÍ PÁDU SNĚHU ZE STŘECH:

-

Pokračující sněžení komplikuje nejen situaci na silnicích, ale přibývá i sněhu na
střechách budov. To s sebou přináší riziko propadu střech, bezpečnost občanů
navíc mohou ohrozit sněhové převisy, rampouchy nebo spadlé či nebezpečně
nakloněné stromy zatěžkané namrzlým sněhem a ledem.
V této souvislosti dodržujte tato základní pravidla:
- pamatujte, že výhradně majitelé objektů zodpovídají za bezpečný stav a
údržbu střech. Je
- jejich povinností odstranit sníh včas, případně si zajistit soukromou
firmu, která sníh ze střechy odklidí,
- sníh ze střech odstraňujte průběžně, aby nebyla střešní konstrukce
nadměrně zatížena,
sníh odklízejte symetricky, ne tedy jen z jedné části střechy,
sníh nenahrnujte na jedno místo,
při odstraňování sněhu postupujte maximálně opatrně, abyste nespadli nebo se neprobořili,
dávejte pozor, aby při shazování sněhu nedošlo ke zranění chodců nebo škodám na majetku,
při oteplení likvidujte nebezpečné sněhové převisy a rampouchy. Pokud to nejde, rizikový
prostor alespoň viditelně označte nebo ohraďte,
pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové
linky 150 nebo 112.
Více informací najdete na www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny:
ČEZ Distribuce a.s. si dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Supíkovice.
Přerušení dodávky se plánuje na středu 13.2.2013 od 8:00 – 13:00 hodin. Odstávka se týká části
obce KOLONKY od mostu u zastávky ČSAD po Velké Kunětice.
Děkujeme za pochopení

TISKOVÁ ZPRÁVA – ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA ÚŘADU PRÁCE ČR OD 1. 2. 2013
PRAHA 30. ledna – Úřad práce ČR se rozhodl s účinností od 1. února změnit a sjednotit úřední
hodiny na všech krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích v celé republice. Úprava
úředních hodin vychází z požadavků jednotlivých krajských pracovišť Úřadu práce ČR a jim
podřízených kontaktních pracovišť. Změny vycházejí z konkrétních zkušeností pracovníků Úřadu práce ČR po
roční zkušenosti s rozšířením agend pod správou ÚP. Úpravou úředních hodin pro veřejnost dojde ke
sjednocení pracovní doby na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR.
Po přechodu dávek NSD z obcí na ÚP bylo nutné tuto dobu sjednotit, neboť na některých obecních
úřadech bylo možné tyto agendy vyřizovat pouze dva úřední dny v týdnu.
Je nutno vzít v úvahu, že kromě jednání s veřejností, jsou pracovníci ÚP povinni vykonávat i ostatní činnosti
jako vyhodnocovat žádosti, rozhodovat je, provádět nahlášené změny v evidenci a provádět místní šetření.
Tyto úkony budou prováděny mimo hodiny pro veřejnost, je ale možné, že i v době mimo úředních hodin pro
veřejnost, budou někteří klienti pozváni na ÚP k projednání jejich případu. To umožní věnovat více času nově
příchozím v hodinách pro veřejnost, když tito nebudou muset čekat, než se vyřeší dlouhotrvající případ před
nimi.
Neočekáváme negativní dopad na služby poskytované ÚP ČR. Zaměstnanci Úřadu práce ČR naopak budou mít
více času na zpracovávání přijatých žádostí a zrychlí se tak doba pro jejich vyřizování.
Nesníží se tak počet obsloužených klientů?

Naopak – počet klientů Úřadu práce ČR neustále roste (zvyšující se nezaměstnanost, převzetí nových agend
v roce 2012) a počet zaměstnanců zůstává stále stejný (okolo 8300). Úřad práce ČR s jeho jednotlivými
kontaktními pracovišti potřebuje tedy více času na administraci přijatých žádostí a jejich schvalování tak,
aby byly dodrženy zákonné lhůty. Navrhovaná úprava tedy nemá vliv na počet obsloužených klientů. Zvýší se
komfort pro klienty a také kvalita námi poskytovaných služeb.
Polední pauza
Nárok na polední pauzu je dán zákoníkem práce. Je plně v kompetenci ředitelů jednotlivých krajských
poboček, zejména s ohledem na provozní dobu budov, v nichž jsme v nájmu, případně s ohledem na další
skutečnosti, rozhodnout o tom, že budova nebude na dobu mezi 12. a 13. hodinou uzavřena. Přestávka na
oběd a oddech pak bude čerpána jiným způsobem.
Nové úřední hodiny Úřadu práce ČR:
• Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
• Úterý: 8:00 - 11:00
• Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
• Čtvrtek: 8:00 - 11:00
• Pátek 8:00 - 11:00 (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)
Jiří Reichl tiskový mluvčí Úřad práce ČR

SILEZIKA:
Nabízíme práci na jeden rok.
Mzdy jsou hrazené z EU, proto je podmínkou získání zaměstnání absolvování rekvalifikačního kurzu v trvání
cca 2 měsíců. Jízdné a stravné hrazeno. Kurzy: stavební práce (sadrokarton, tesařina, zednické dovednosti),
zahradnické práce, sociální pracovník/ice
Další podmínky:
–
věk do 26 let bez vyučení
–
nebo věk nad 50 let, vzdělání nerozhoduje
–
nebo menšiny, vzdělání nerozhoduje
Bližší informace: 777 666 387; 608 725 380, silezika@gmail.com nebo Supíkovice č. 2 (za hospodou směrem
k Agroproduktu)

ZUMBA V SUPÍKOVICÍCH:
Potřebujete zhubnout, dostat se do formy, posílit svaly nebo se jen vyblbnout? Navštivte pravidelné hodiny
ZUMBA fitness s certifikovanou instruktorkou s více než dvouletou praxí. Váš věk ani váha nejsou
překážkou, tento typ cvičení je vhodný pro všechny váhové i věkové kategorie. Nezáleží na vašich tanečních
zkušenostech! Stačí mít chuť udělat něco pro své tělesné i duševní zdraví! Hodina plná tance, zábavy a potu
vás čeká od 7. března každý čtvrtek od 18:00 do 19:00 v tělocvičně ZŠ Supíkovice. Vstupné je 40 Kč (děti
20 Kč).
Více informací na www.magdalena-dance.webnode.cz

INZERCE:
Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v panelovém domě na Sládkově ulici v Jeseníku. Cena dohodou.
Kontakt: 724 924 958

