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ZASTUPITELSTVO OBCE:
Ve čtvrtek 21.6. se v tradičním čase 17.30 hodin sešlo zastupitelstvo obce ke třetímu řádnému zasedání v roce
2012. Mezi nejdůležitější body jednání patřilo schválení Závěrečného účtu obce, schválení darovací smlouvy a
přidělení dvou bytů žadatelům.
Závěrečný účet byl na doporučení auditora a kontrolorů z Krajského úřadu schválen bez výhrad. Darovací smlouva
schválená zastupiteli narovnává pochybení při privatizaci vodovodního řadu z roku 1996. Bodu o přidělení bytů
předcházela diskuze o dostatečném informování případných zájemců na pronájem bytu. Tři výzvy v občasnících
v období šesti měsíců je podle většina zastupitelů dostatečná osvěta pro vážné zájemce o obecní byty.
Poskytnutý úvěr obci ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) ve výši 1 000 000,-Kč skončil ke dni 24.6.2012. Při
sjednávání úvěru byly předpoklady optimističtější, avšak nutná 50% spoluúčast pravděpodobně odradila větší počet
zájemců o úvěr. Nakonec tedy obec a občané vyčerpali pouze 428 000,- Kč.
Bod původně informativní, se díky počasí posledních dní stává žhavým tématem. Zajištění pozemků a domů proti
přívalovým dešťům. Pracovníci obce začnou s obnovou příkopů a kanálových vpustí. Je však nutné, aby i majitelé
ohrožených pozemků obnovili historicky vysledované trasy přívalových vod přes jejich pozemky a umožnili odtékání
vody i ze sousedních pozemků. Případy, kdy se trávou ze sekaček intenzivně zarovnávají příkopy na hranicích
pozemků, mají za následek nefunkčnost protipovodňových opatření. Poloha Supíkovic je taková, jaká je, a každá
voda, která spadne mimo zastavěnou část obce, má nevyhnutelně namířeno na něčí zahradu. Jedině aktivita každého
majitele ohroženého pozemku zabrání škodám v důsledků přívalových dešťů!
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USNESENÍ č.3/2012
jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 21.6. 2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Informaci k vládnímu návrhu rozpočtového určení daní- dopad do rozpočtu obce od roku 2013
2. Předložené žádosti o dotace – výsledek hodnocení
3. Novelu zákona o místním poplatku za odpad
4. Informaci k regulační soupravě k programově řízenému vytápění jednotlivých místností v Základní škole
5. Zákon o DPH platný od roku 2013 – limit 750 000,- Kč
6. Žádost o řešení stavu komunikace na pozemku parc.č. 1093/5 a její návaznost na komunikaci parc.č. 1486/2
7. Stav čerpání finančních prostředků z SFRB
8. Návrh Sociálně kulturního výboru převést ze svého příspěvku z rozpočtu obce částku 10.000,- Kč a použít
na opravu kapličky u Vajontu
Zastupitelstvo obce schvaluje :

1. Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření s vyjádřením bez výhrad

2. Pronájem pozemku parc.č. 13/1 zahrada , výměra 170 m2, parc.č. 13/2 orná půda , výměra 101 m2 a parc.č.
1421/1 zahrada – výměra 48 m2 za cenu 0,20 Kč /m2 splatností od 1.7.2012 paní Burďáková Bronislava do
31.12.2014

3. Pronájem pozemku par. č. stav. 169 – zastavěná plocha a nádvoří , výměra 410 m2 za cenu 0,20 Kč/m2
s platností od 1.7.2012 pan Ševčík Jan čp. 224 do 31.12.2014

4. Přidělení 2 nájemních bytů v domě čp. 178 – byt 1+1 výměra 51,04 m2 – orientace oken na východ paní

Strapkové Aleně , byt 2+1 výměra 65,51 m2 – orientace oken na západ panu Jurášovi Radkovi , uzavření
nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku

5. OZV 1/2012 , která ruší OZV č.3/2011 ze dne 20.5.2011 – o místním poplatku za provozování výherních
hracích přístrojů nebo jiná technická zařízení

6. Program obnovy obce Supíkovice
7. Darovací smlouvu – darující obec Supíkovice – obdarovaný Obec Velké Kunětice – darující touto smlouvou
daruje ½ nemovitostí uvedenou v čl. I. smlouvy a smlouvu o vzdání se práva k nemovitosti – Obec Velké
Kunětice se na základě této smlouvy vzdává práva na výše jmenovanou nemovitost ve prospěch obce
Supíkovice

8. Navýšení příspěvku pro Mikroregion Zlatohorsko o částku 23 804,- Kč – je to podíl 54,1 % obce pro
schválenou dotaci z POV 2012 dotační titul č.2

9. Účast místostarosty, jako osoby zastupující obec, na zasedání valné hromady Euroregionu Praděd pro další
období

10. Výběr dodavatele na opravu veřejného osvětlení – směr Hájenka - na základě předložených nabídek-vybrána
firma Elmont Jeseník s.r.o. Janáčkova 748, 790 01 Jeseník

11. Záměr pronájmu pozemku parc.č. 167/3 výměra 3843 m2 –trvalý travní porost
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
1. Příspěvek budoucím žákům první třídy na pomůcky ve výši 500,- Kč– žádost Školské rady
Zastupitelstvo obce pověřuje :
1. Starostu zpracováním žádosti o úpravu úvěrové smlouvy 248/396-11 ze dne 20.5.2011 a
přípravu dodatku č. 1 k této smlouvě
2. Místostarostu zastupováním obce na jednáních Euroregionu Praděd
3. Místostarostu obce k zajištění pořádku na pozemcích parc.č.906 a 908

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
V těchto dnech začíná dětem nejmilejší část roku, PRÁZDNINY. Emoce spojené s vysvědčením
opadly a tak se může nejmladší část obyvatel obce věnovat jen svým zájmům v záplavě volného
času. Každoročně se zúčastňuji závěrečného shromáždění u příležitosti konce roku
v prostorách školy. Každoročně je závěr roku spojen se slavnostním vyřazováním žáků deváté třídy ze základního
stupně vzdělávání, aby mohli rozvíjet své dovednosti a znalosti na školách středních. Každoročně je tento akt plný
emocí. Ne jinak tomu bylo v pátek 29.6.2012. Žáci deváté třídy si tradičně připravili oficiální zhodnocení svého
pobytu v místní ZŠ a poděkování učitelskému sboru. Emoce však zapracovaly silně. Jindy sebevědomě vystupující
patnáctiletí jedinci pod tíhou faktu, že v jejich relativně krátkém životě přišla první zkušenost se situací, kdy něco,
o čem měli představu trvalosti a neměnnosti náhle končí, předčítali hlasem zastřeným a vzlykajícím své pasáže
v textu. Skvělá zkušenost, jak pro adolescenty, tak pro přítomné dospělé všem mohu vřele doporučit. Přeměna „
výrostků a fracků“ na mládež uvědomující si velkou změnu v životě, je v poslední den školního roku víc, jak
hmatatelná.
Nechci samozřejmě blahořečit všechny a tvrdit, že se během prázdnin rukou deváťáka v obci nic nerozbije, pouze
chci vyslovit přání, aby si absolventi ZŠ Supíkovice roku 2012 poslední okamžiky v prostorách školy dobře
zapamatovali a pocity s nimi spojené uložili hodně hluboko do své mysli.
Takových krásných okamžiků v životě není mnoho.
Závěrem chci všem šestnácti letošním absolventům popřát hodně štěstí v budoucím životě.
Za SRPDŠ Roman Bican

SRPDŠ:
V minulém občasníku jsem zmínil datum 2.6. Den, kdy obecní park bude patřit dětem. Svátek dětí přišlo společně
oslavit více než 140 registrovaných dětí z místní ZŠ i ze vzdálenějších koutů okresu. Odpoledne s nádechem
westernu a country se vyvedlo na jedničku. Infarktové ráno připravilo pro pořadatele počasí. Tropické dny, ve
kterých se připravovaly atrakce a program vystřídala změna v podobě ochlazení tak výrazná, že některé disciplíny
musely být upraveny vzhledem k ochraně zdraví malých rybářů. Přesto nové disciplíny sklidily kladné ohlasy a
naznačily pořadatelům směr, kudy se vydat v organizaci dalšího ročníku.
Musím zmínit disciplínu „opékání chřestýšů“. Majitelé indiánského stanu nám zaručovali funkčnost tohoto příbytku
v kombinaci s rozděláváním ohně uvnitř. Absence rodilých indiánů zvládajících topení v „týpí“ nám alespoň osvětlila
vznik označení pro indiány – rudokožci. Nyní již z jistotou víme, jak toto označení vzniklo. Kolonizátoři na divokém
západě se totiž setkali s indiány vycházejícími ze svého obydlí. Protože poté, co jsme viděli v parku, to ani jinak být
nemohlo. Každý, kdo v sobotu vycházel ze stanu, ve kterém se snažil upéct si chřestýše, byl díky kouři uvnitř
v obličeji rudý, jako rak. Snad jen ty slzy nějak do legendy nezapadají. Naštěstí otcové se s problémem poprali a
idylu v týpí zrušili v zájmu záchrany životů školáků i jejich rodičů.
Po loňském dotovaném ročníku ( spoluúčast Evropské unie) byl i tento ročník vydařený a přesvědčil pořadatele, že
má smysl pořádat tyto akce i bez účasti všemocné unie.
Nezbývá, než navnadit návštěvníky na další akci sdružení a tou bude na konci prázdnin 1.9. od 19.30 hodin „Procházka
pohádkovým lesem“. Po loňském deštivém prvním ročníku s účastí 180 lidí budeme doufat v přízeň počasí a skvělou
účast i v letošním roce.

Červen

OSLAVENCI

Kameníková Marie 87 let

Červenec

Kowařowský Karel
Chasák Bedřich
Strungová Jarmila

70 let
84 let
75 let

Srdečně blahopřejeme !!!

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE:
Dne 30.7.2012 komise uspořádala zájezd na dny květů do Otmuchowa. Autobus přistavený pro 26 přihlášených
účastníků nakonec do Polska odvezl v tropických vedrech pouze 20 zájemců. Nakolik je slabá účast zapříčiněna
vysokými teplotami a nakolik je slábnoucí zájem ovlivněn individuálními výjezdy návštěvníků, to organizátoři nejsou
schopni vyhodnotit. Faktem ale zůstává zjištění, že tato akce pořádaná kulturní komisí oslovuje stále méně občanů
Supíkovic. Organizaci dalšího ročníku tedy budou členové sociálně-kulturní komise velice zvažovat.

ODPADY:
Zajisté jste zaslechli v mediích zprávu o činnosti Poslanecké sněmovny ve věci nového zákona o odpadech. Tento
zákon zabývající se vším, co souvisí s odpady, s největší pravděpodobností nabude účinnosti od 1.1.2013 a jeho
nástupem se budou měnit i některé záležitosti spojené s odpady dotýkající se každého občana ČR.
Asi nejzásadnější změna je v úpravě maximální sazby poplatku za svoz odpadu. V současnosti je ze zákona maximální
výše poplatku stanovená na 500,- Kč na osobu / rok. Obec Supíkovice, jako řada jiných obcí v našem ekonomicky
slabém regionu, nevyužívá naplno nařízení zákona a stanovila poplatek na osobu/rok 400,- Kč.
Podle návrhu nového zákona o odpadech je umožněno obcím navýšit poplatek na částku 1000,- Kč.
Zákonodárci se ohrazují tím, že Poslanecká sněmovna nepřistoupila k žádnému zdražení, pouze umožnila obcím
požadovat po obyvatelích skutečné náklady na provoz odpadového hospodářství. Málokdo však zmiňuje, že se zvýší
cena za ukládání odpadu na skládku. Jelikož je skládkování odpadu novým zákonem posuzováno za nejméně vhodný (

na žebříčku ekologické kvality je až za likvidací spalováním) uvažuje se s navýšením ceny za tunu odpadu uloženou na
skládku ze současných 730,- Kč (cena uložení komunálního odpadu na skládku v Supíkovicích) na předpokládanou
částku 1000 – 1200,- Kč. Obec se těmito změnami dostane do situace kdy nebude schopna provozování svozu odpadů
při stávající výši poplatku zajistit.
Nyní je nutné zdůraznit, že tyto řádky jsou informace, ne zpráva k rozpoutání paniky. Není rozhodnuto jakým
směrem se bude odpadové hospodářství ubírat. Je však patrné, že po přijetí nového zákona o odpadech dojde i
v Supíkovicích ke změnám, které pocítí každý z nás.
Existuje několik řešení jak co možná nejšetrněji zajistit tuto službu občanům. Jsou možná pouze s přispěním všech,
kteří produkují odpad na území obce Supíkovice. Každopádně je nutná kvalitní recyklace (EkoKomposuzuje kvalitu
tříděného odpadu i kvalitu uložení do kontejnerů). Díky třídění, z kterého obec dostává určité finanční bonusy,
snížíme množství „drahého“odpadu v popelnicích. Na základě snížení objemu komunálního odpadu budeme moci
přistoupit k celoročnímu levnějšímu čtrnáctidennímu cyklu svozu K.O.
V případě, že se ukáže čtrnáct dní na vývoz v zimě jako dlouhá doba bude nutné přistoupit k variantě úpravy výše
poplatku. Jistě nepopulární opatření, bohužel v následujících letech nevyhnutelné, vzhledem k připravenému novému
zákonu o odpadech.
Ještě jednou chci zmínit, že tyto řádky jsou určeny pro informaci občanům a zárověň mají za úkol osvětlit kroky
zastupitelů v jednání o změnách týkajících se odpadového hospodářství a výše poplatku za svoz komunálního odpadu.

Postavme si hřiště sami:
Vážení občané,
takřka všechny kandidátky v roce 2010 měly ve volebních programech výstavbu multifunkčního hřiště. Zároveň jsme
si ale všichni mysleli, že nám ho vybuduje Evropská unie se svými bezednými fondy. To se však nestalo a patrně už
ani nestane. Unie má své problémy a doba rozdávání peněz je pryč. Jestli něco chceme, tak se o to můžeme
zasloužit sami. Způsob, jak vybudovat výše jmenované sportovní zařízení, je svépomoci. Okolní obce, které je dnes
mají, je stavěly z dotací a to v řádech milionů. Ale např. Černá Voda postupovala svépomocí a hřiště je stálo asi
700 000 Kč. Naše obec disponuje mechanizací, a proto jsme schopni udělat podstatnou část prací sami. Výsledná
cena závisí samozřejmě i na vybavení a povrchu. Samotnou cenu finální vrstvy nelze příliš snížit, rozhodně nepůjde
pod 500 Kč/ m2. Přípravné práce na tuto akci nejsou nijak složité, mnohé se udělá strojově, ale budou nutné menší
výkopové a natěračské práce, urovnání terénu... , a právě zde by byla potřebná vaše pomoc. Určitě toho nebude
málo. Mohla by to být příležitost, jak se sejít při společném díle pro naše děti.
Hřiště budou využívat naše děti, fotbalisti a hlavně škola. Snad to bude mít i vliv na počet žáků v naší škole. Naši
mladí mi vytýkají, že se zde pro ně nic dlouhá léta neudělalo. Podívejme se na Mikulovice, Písečnou, Českou Ves,
Široký Brod atd. Neříkám, že nemají kousek pravdy a právě toto je věc, kde se mohou i oni projevit, nechť i oni
přiloží ruku k dílu. Počítače to určitě bez nich chvilku vydrží. 
Když říkám sami, nemyslím pracovníky přidělené k obci ÚP, ale nás všechny, kdo máme ať už mladší nebo starší děti a
hlavně ty, co jim není osud obce lhostejný. Přestaňme se dívat na obec jako na prodlouženou ruku státu, která po nás
stále chce jen peníze. Obec jsme mi všichni dohromady. V následujících dvou měsících se vám dostane do ruky
anketa, kde budete moci tento záměr podpořit a hlavně dát najevo, že pro to chcete něco udělat. Pokud se setkáme
s kladným ohlasem, zastupitelé určitě najdou řešení, jak zajistit finanční prostředky. Věřím, že ukážeme sobě
navzájem, že jsme zde doma a že nám záleží na naší společné budoucnosti.
zastupitel Vladislav Jankes

MIKROREGION ZLATOHORSKO:

Projekt „Integrace sociálně vyloučených – Mikroregion Zlatohorsko“
Mikroregion Zlatohorsko zahájil realizaci projektu „Integrace sociálně vyloučených – Mikroregion Zlatohorsko“.
Projekt se zabývá řešením integrace sociálně vyloučených osob v obcích tohoto mikroregionu. Navazuje a vychází z

úspěšně ukončeného projektu „Podpora vytváření nových pracovních míst - Mikroregion Zlatohorsko“, který probíhal
v letech 2006-2008. Z něj také přebírá cílovou skupinu a základní rámec kurzů
Cílem projektu je vytvoření 12 nových pracovních míst na dobu 18 měsíců a práce s dalšími účastníky projektu
formou rekvalifikačních kurzů, školení a poradenské činnosti. Proběhnou rekvalifikační kurzy - údržba veřejné
zeleně, strojník stavebních strojů, dřevorubec, svářeč, rozšíření řidičského průkazu na skupinu C a zednické práce.
Cílovou skupinou projektu jsou dlouhodobě nezaměstnaní lidé nad 50 let s kvalifikací maximálně vyučení a osoby do
25 let a mladiství bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací. Účastníci projektu by měli mít bydliště v obcích
Mikroregionu Zlatohorsko, tj. Hradec – Nová Ves, Velké Kunětice, Supíkovice, Písečná, Mikulovice a Zlaté Hory.
Po úvodním bloku přednášek a pohovorů absolvují účastníci projektu kurz práce s křovinořezy, příp. s motorovou
pilou. Z úspěšných absolventů budou vybráni pracovníci na nově vzniklá pracovní místa. S těmi bude uzavřena
pracovní smlouva na dobu trvání projektu. Náplní jejich práce bude zejména údržba veřejné zeleně a majetku v
obcích mikroregionu. Neúspěšní zájemci o nová pracovní místa se budou moci účastnit ostatních aktivit projektu a v
případě uvolnění pracovní pozice budou zaměstnáni. Těmito aktivitami bude poradenství a soubor přednášek z oblasti
specifických nepříznivých sociálních situací a rekvalifikace. Uvedené aktivity budou moci navštěvovat i další klienti z
cílové skupiny, kteří se mohou k projektu připojit i v průběhu realizace.
V rámci projektu dojde také k nákupu křovinořezů, motorové pily, lžíce na čelní nakladač a žacího stroje, které
budou využívány při práci účastníků a realizaci kurzů.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v ČR (85 %) a státního rozpočtu (15 %). Partnerem
Mikroregionu Zlatohorsko při realizaci projektu je Město Zlaté Hory.

KRASOHLED:
Co nového v Krasohledu
Kdo z Vás se na podzim loňského roku zúčastnil otevření Vyhlídky na Hemberku, jistě nelitoval. Několik měsíců
práce a hlavně papírové války, bylo korunováno úspěchem. Krásné počasí s nádherným výhledem do krajiny, bohatým
občerstvením a vystoupením Ivy Bittové, bylo silným zážitkem.
Otevřením vyhlídky však činnost Obecně prospěšné společnosti Krasohled neskončila.
Na jaře tohoto roku se přeinstalovala tolik diskutovaná online kamera čapího hnízda z vedlejšího topolu přímo na
topol k hnízdícím čápům, což přineslo detailnější pohled do soukromí těchto zajímavých ptáků. Letos byla snůška
bohatá a čápi vyvedli 4 mladé. Bohužel po vydatných červnových deštích jedno mládě, pravděpodobně následkem
prochladnutí, uhynulo. Byly seřezány dva vedlejší topoly s očekáváním, že se zde usadí další dva páry čápů. Ačkoliv
se o to snažili, starý pár si úspěšně uhlídal své teritorium. Minulý týden byla naše mláďata okroužkována ornitology
hliníkovými ornitologickými kroužky Národního muzea Praha s číslem BX 17931-3. Číselné označení je jedinečné a
nemůže se opakovat. Pod tímto kódem je uloženo v databázi Národního muzea. Kdokoliv v budoucnu tento kroužek
objeví, dozví se, kdy a kde byl jedinec okroužkován a může tak podat hlášení kdy a kde k nálezu došlo. Tímto
způsobem máme zprávy o putování a koncích těchto stěhovavých ptáků.
Velké, pozitivní ohlasy a sledovanost našich stránek svědčí o úspěšnosti této akce. K dnešnímu dni shlédlo naše
stránky přes 100 000 návštěvníků z celého světa.
Před několika dny se objevily nové zelené turistické značky, vedoucí od Jeskyní na Špičáku, přes Vápenku kolem
autobusové zastávky až na naši vyhlídku. Přestože se to zdá jako maličkost, stálo velké úsilí přesvědčit úředníky, že
právě tato trasa je ta správná. Doufáme, že na vyhlídku už najde cestu každý a nezbloudí. Do budoucna by se měla
trasa napojit na polskou hranici ve Velkých Kuněticích, a také směrem na Starou Červenou Vodu a Černou Vodu.
Do budoucna se můžete těšit na další akce. Například přednášku s člověkem, který přežil koncentrační tábor,
cestovatelem a fotografem, který se pohybuje ve válečném prostředí a další.
Veškerá naše činnost je směřována k Vám, občanům nejen Supíkovic. Chceme naplňovat vize našeho předsevzetí, a to
šířit osvětu našeho kraje, potkávat se na společných akcích, uvědomovat si krásu našeho domova a vědomě a aktivně
ho zvelebovat a vůbec vidět svět krásněji s nadějí na lepší časy.
Těšíme se na setkání s Vámi,
za společnost pro krásnější rozhled Krasohled Petra Jati

HASIČI:

Akce SDH Supíkovice v měsíci červnu v naší obci.

Dne 2.6.2012 zajistil sbor pořádání okresního kola v požárním sportu v areálu TJ Tatran Supíkovice.
Na tomto klání bojovala nejlepší družstva okresu Jeseník o postup do krajského kola. Nejlepší družstvo SDH Široký
Brod si vybojovalo postup. Družstvo je součástí 2. okresku v jehož působnosti pracuje i náš sbor. Naším úkolem byla
pořadatelská činnost, kterou se náš sbor přes nepřízeň počasí zvládl na výbornou. Sboru za kvalitní zajištění
soutěže poděkovala krajská starostka SDH p. Bártková.
9.6.2012 pořádal náš sbor první ročník pohárové soutěže o putovní pohár starosty obce.
Za podstatně lepšího počasí se soutěže dvoukolově zúčastnilo šest družstev hasičů. Do naší obce přijelo i družstvo
z polských Burgrabic. Tento sbor předvedl polské vybavení včetně výsuvného žebříku, který dosahoval výše 32
metrů. Návštěvníci soutěže si mohly na vlastní kůži vyzkoušet zda snesou vysunutí do této výšky. Soutěž se vydařila
a je nutno podotknout, že družstvo Supíkovice se umístilo na prvním místě.
Děkujeme příznivcům hasičského sportu za jejich účast. Členům TJ Tatran za zapůjčenísportovního areálu.
Poděkování zaslouží i starosta obce Vlastimil Hoza za podporu této soutěže a osobní účast na této soutěži.
Těšíme se na setkání s příznivci hasičů při dalších akcích v obci.
Stanislav Poskočil

VÝZVA SOUSEDŮM:
Za poslední měsíc došlo na horním konci naší obce k úhynu 8 koček, pravděpodobně na následky otravy. Jedna měla
čerstvě narozená koťata.
Otravy koček jsou v posledních letech častou příčinou jejich úhynu. Pozřením jedem otrávených hlodavců nebo
jiných návnad, ale i žraním chemií postříkané trávy dochází k pomalému selhávání ledvin, jater a celého zažívacího
ústrojí, a kočky jsou tímto vystaveny dlouhému trápení.
V okamžiku, kdy píšu tento článek nám pomalu umírá naše půlroční kotě, které ještě před týdnem bylo plné života. Je
to moc smutný a zoufalý pohled. Přestože žádné z uvedených prostředků k hubení hlodavců, či plevele nepoužíváme…
Kočka není pes a nedá se uvázat k boudě, aby nepřekračovala hranice majitelova pozemku.
A pamatujme taky na to, že cílené trávení koček či jiných domácích zvířat je trestný čin.
Prosím, abyste zvážili, zda není lepší používat na odchyt hlodavců sklopné pasti, které jsou zárukou rychlého konce,
a při používání jedů na svých zahradách mysleli i na život kolem nás.
Petra Jati

FC TATRAN TOUAX SUPÍKOVICE:
5.7.2012 uspořádal fotbalový klub FC Tatran Touax Supíkovice první ročník turnaje O pohár
starosty obce Supíkovic. Vlastně to byly turnaje dva. V 9.00.hod začali ten svůj nejmenší
věkové kategorie – benjamínci. Turnaje se zúčastnili tři týmy OP Jeseníku: Jeseník, Mikulovice
a domácí Supíkovice. Po urputných bojích sed nakonec ze zisku Poháru zaslouženě radovali
domácí kluci ze Supíkovic, na druhém místě skončili hosté z Jeseníku a třetí byli Mikulovice.
Turnaj mužů začalněco málo po 13.hodině. Získat Pohár starosty se snažila čtyři mužstva:
Bělá, Velké Kunětice, St. Červená Voda a domácí Supíkovice.
V utkání o třetí místo porazila Červená Voda mužstvo z Bělé. Ve finále pak po dramatickém
boji zvítězilo opět domácí mužstvo Supíkovic ,které vítěznou branku na 2:1 vsítilo až v samotném zavěru utkání.
Celé vydařené akci přálo po celý den slunečné počasí , tradiční občerstvení a velká návštěva diváků.
Ceny všem zúčastněným týmům osobně předával starosta Supíkovic pan Vlastimil Hoza. Na závěr bychom chtěli
poděkovat Obecnímu Úřadu v Supíkovicích, který věnoval veškeré poháry a ocenění jak v turnaji benjamínků, tak i
v turnaji mužů.
Miloš Frkáň

VEŘEJNÁ SLUŽBA:
Veřejná služba – nástroj k motivaci a poskytnutí pracovní síly obcím. Nástroj, po kterém volala většina představitelů
samospráv. Nástroj, který měl zaručit povinnost všech nezaměstnaných odpracovat určitý počet hodin ve prospěch
obce za poskytnutí sociálních dávek. Nástroj, který bude eliminovat nepoměr mezi pracujícími za minimální mzdy a
lidmi pobírajícími v klidu domova sociální dávky. Takto byla před spuštěním veřejná služba prezentována MPSV a
úřady práce.
Skutečnost je však jiná. Povinnost odpracovat si sociální dávky pro všechny nezaměstnané neexistuje. Kategorie
nezaměstnaní v hmotné nouzi se celkem rychle vyčerpala. Nastává situace kdy region s nejvyšší nezaměstnaností
NEMÁ kandidáty na V.S.
Ti kteří byli úřadem vybráni mohli v průběhu třech měsíců kdy funguje V.S. u obce Supíkovice a sdružení Silezika
ukázat jaký mají vztah k obci a práci pro obec. Celkem rychle se vytvořila skupina, která bude v zařazení na placená
pracovní místa místostarostou protěžována. Chci tedy veřejně určit jasná pravidla pro případné uchazeče o
zařazení do projektu VPP. Kandidáti na placené pracovní místo se budou v budoucnu vybírat v první řadě z klientů
veřejné služby a na základě prokázané ochoty kvalitně pracovat. Tato podmínka je jednou z řady ne však jedinou.
Jelikož jsou celorepublikově stanovena podobná pravidla (tzv. motivační prvek) je nutné tyto možnosti využít a
odměnit lidi ochotné pracovat.
Závěrem chci říci, že problémy s výkonem a celým systémem V.S. není pouze zde v Supíkovicích, ale je to problém
vyskytující se všude na Jesenicku a v celé ČR. Na druhou stranu jsou vyjádření pana ministra plná optimismu a
chvály. Někde je chyba.
Roman Bican

EBERESCHE:
Startujeme projekt Návrat jedlého jeřábu na Jesenicko
V roce 2011 avizovalo občanské sdružení EBERESCHE záměr, v následujících letech iniciovat a vysazovat v regionu
původní odrůdu moravského jeřábu sladkoplodého. Chtěli bychom ji vrátit do krajiny, do sadů, vysadit podél cest,
nabídnout je i jednotlivcům do jejich zahrad.
Jedlé jeřabiny (ve zdejším nářečí Eberesche, odtud jméno našeho sdružení), jsou jesenickou krajovou specialitou
s rozmanitým využitím. Jedlý jeřáb (Sorbus aucuparia, var. Dulcis moravica) má svoji domovinu na lichtenštejnském
panství Ostružná v Jeseníkách. Kolem r. 1805 jej zde vyšlechtili místní rolníci a zásluhou knížecího lesníka Franze
Kraetzla se během 2. poloviny 19. století rozšířil do celé Evropy jako ovocný strom plodící i v horských nebo
studených oblastech.
Sdružení podalo k realizaci záměru žádosti o dotace. Prozatím nás podpořily Lesy ČR, s. p., na výsledek výběrového
řízení dotací Olomouckého kraje ještě čekáme.
Eberesche o.s. se pustilo již v předjaří do práce. Počátkem března odebral spolupracovník o. s. Vitaregio, které je
partnerem projektu, rouby a začalo se s roubováním. Úspěšnost roubování byla takřka stoprocentní. Budeme tak mít
pravděpodobně vlastní stromky pro výsadbu, která je naplánována v katastru obce Ostružná, tedy tam, kde to
všechno začalo. Jde o výsazení aleje 45 jeřábů na mezi podél místní komunikace do Petříkova a 5 stromků u kapličky
při této silnici. U kapličky by mělo časem vzniknout posezení s výhledem na Jeseníky. Obec Ostružná přistoupila
k projektu velmi vstřícně a stala se jeho druhým partnerem. Již nyní s námi spolupracují i další subjekty či
jednotlivci: Ing. M. Kopecký, majitel Lesní školky Jeseník, který věnoval podnože pro roubování a další subjekty či
jednotlivci.
Druhou letošní aktivitou bude mapování současného výskytu sladkoplodého jeřábu na okrese Jeseník. Na počátku
jsme znali dva mateční stromy, postupně se jejich počet rozrůstá. Výstupem by měla být jednak mapa zachycující
každý jednotlivý strom, jednak – pokud seženeme finance - brožura o jeřábu, jeho historii s botanickým popisem a
návodem na jeho pěstování. Její součástí bude i řada receptů na zpracování jeřabin. Hlavním garantem této fáze
bude již zmíněné sdružení Vitaregio, jehož členové mají bohaté zkušenosti s mapováním starých krajových ovocných
odrůd v projektu „Ovocné stezky“.
Aby se nám ale mapování podařilo, potřebujeme pomoc: obcí, škol, lesníků, místních nadšenců a všech, kdo vědí o
těchto takřka vymizelých stromech. Máte na zahradě sladký jeřáb nebo víte, kde ve Vašem okolí roste? Chcete
pomoci při mapování či projekt podpořit prací při výsadbě nebo finančně? Prosím, ozvěte se nám – i s případnými
dotazy. Kontaktními osobami jsou Bohumila Tinzová – mob.: 737984970, e-mail: b.tinzova@archives.cz nebo Radim
Lokoč – email: kontakt@ovocne-stezky.cz
A co dál? Sázet, sázet a sázet! S mottem „Zasaď si svůj jeřáb“ oslovujeme Vás, obce v Jeseníkách, školy, občanská
sdružení i jednotlivce, přidejte se k nám. V Javorníku sázeli již v dubnu: město dalo k dispozici pozemek, rodičové

dětí z místní ZŠ získali grant na výsadbu a společně vysadili první jeřabinovou alej na Jesenicku. Zhruba v horizontu
pěti let, až začnou jeřáby plodit, bychom rádi iniciovali výrobu místních produktů z jeřabin. Takový likér či želé
nebo marmeláda z místního ovoce – to je ten správný suvenýr z Jesenicka!
Pojďte s námi do toho! Peníze nejsou to nejdůležitější, hlavní je chuť lidí ke spolupráci na smysluplném využití
místního potenciálu.
Eberesche o. s.
Bohumila Tinzová, předsedkyně
POMOZTE NÁM NAJÍT SLADKOPLODÉ JEŘÁBY NA JESENICKU
Odrůda jeřábu obecného ‘Moravský sladkoplodý‘ (Sorbus aucuparia var.moravica) je chutnou odrůdou klasických
sladkoplodých jeřabin, byla vyšlechtěna u nás na Jesenicku. Naším cílem je v rámci projektu Návrat jedlého jeřábu
na Jesenicko zmapovat stromy této odrůdy a přispět k její záchraně. Zapojit se může každý – vyplněním karty
výskytu a případné zaznamenání do mapy. Budeme vděční i za současné i případné historické fotografie.
Podle čeho se ‘Moravský sladkoplodý jeřáb‘ pozná?
Listy sladkých jeřabin mají pilovitý okraj pouze v horní části - půlce (někdy i jen třetině) listu, zatímco divoká
forma – jeřáb ptačí - se zubatí po celém obvodu listové čepele. Pokud si nejste jisti, ochutnejte dozrálé bobule.
Plody vypadají stejně jako u divoké formy, mají však příjemnou sladkokyselou chuť. Plody divokého jeřábu jsou
naopak nahořklé.

HISTORIE: Od Angely Drechsler z Jeseníků III
Na historii Supíkovic můžeme vidět průběh změny, kdy se z původních alodií stává jedna velká statkářská obec.
Předpoklady měla tato oblast stejné jako v Jeseníku. I tam byly pozemky s velkými hospodářstvími a stejně tak i
tady na Supíkovicku, rozlehlé statky a lesy, které pokrývaly celou oblast mezi Červenou Vodou a Mikulovicemi a
ostatními částmi obcí. Rozšíření alodia na statkářskou obec začalo již v roce 1300. Dobové záznamy „Liber fund“
popisují Supíkovicko jako oblast sedmi statků. Statky ležely v dolní části obce na pravé straně. Vesnice odváděla
biskupství desátky v podobě pozemků. Zde se ještě nehovoří o alodiu jako u jiných obcí v tomto spise, nicméně lze
předpokládat, že jisté alodium již existovat muselo. Vodní tvrz u silnice spojující Jeseník a Nisu, hospodářství
s dvorkem hned vedle, kultivovaná pole v okolí a nakonec les. Na pozemky navazující hostinec – Scholtisei a také
kostel, ovšem bez věnování, protože zde nesloužil žádný farář. Drobné statky tedy spadaly pod jedno – velké
hospodářství. Tato drobná hospodářství se společně starala o dobro celku.
V Registru censuum z roku 1400 se vesnice velmi rozrostla. 7 nových hospodářství leželo na levém údolí, tímto byla
dolní část vesnice kompletní. Nyní leželo 7 hospodářství na každé straně údolí. Na pravé straně byl posledním
stavením zámek s hospodářským dvorem a levé straně to byly pozemky s hospodářskými budovami. Po zdárně
přečkaných husitských válkách pokračoval rozvoj vesnice. Celkově už obsahovala 28 hospodářství, která byla
podřízená statkáři.
Z roku 1571 se dochoval soupis práv a povinnosti tehdejšího statkáře Christopha Bafora von Holofuß v knize
pozemků. Již v této době byla vesnice jako taková již sjednocená (horní a dolní část), nicméně ještě v tomto spise
hovoří Holofuß jako o sedlácích „ horní vesnice“. Vidíme, že až k sjednocení a tedy „dokončení“ vesnice bylo potřeba
bezmála 300 let. Vesnice bývala vždycky obydlená, na rozdíl od okolních vesnic, které po husitských nájezdech
ležely po staletí v troskách a až teprve v 16. století se začaly pomalu zase zvedat z prachu. Jak se dozvídáme ze
soupisu Holofuße byly Supíkovice v době císařských daní odhadované na 850 tolarů.
O majetek vesnice se staralo 8 zahradníků, kteří pomáhali s prací, kromě jich to byl ještě švec, chovatel koz, včelař,
kovář, hostinský a vrchní mlynář, jejichž usedlosti byly upřednostňovány a museli také pro statkáře (pána celého
velkého statkářství) pracovat. Sedláci museli obyčejně obstarávat práci na hospodářství, buďto koňmo nebo pěšky,
za což byly placeni, případně byli odměňováni jídlem. Všechno bylo snesitelné, jelikož zde platilo německé venkovské
právo.
Brzy po tomto soupise předává otec Bafor statek a vesnici Supíkovice svým synům. Achilles přejímá dolní vesnici,
Christoph převzal horní vesnici. Ale již 1580 prodávají oba synové své dědictví biskupství, které zde vybudovalo
biskupský úřad, kterému podléhaly i ostatní vesnice v okolí. Za dob zemské reformy 1780 zaniklo biskupství
Supíkovice a majetek byl rozdělen malostatkářům. Kolonie dostala v návaznosti na bývalé jméno „Gisse“ jméno
„Geißlersfeld“. Zámek, starý hrad s věžemi a vodní tvrz zanikly úplně.
Supíkovice byly vždycky čiště německé, teprve v 1918 sem přišlo 7 Čechů. 1921 měly Supíkovice 1130 obyvatel v 161
domech a Geißlerfeldsko mělo 401 obyvatel v 56 domech.
V současnosti je v Supíkovicích 235 čísel popisných a 710 přihlášených obyvatel

