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ZASTUPITELSTVO OBCE:
USNESENÍ č.1/2012
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 9. 2. 2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1.

Inventarizační zprávu za rok 2011

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Revokaci bodu č. 1 v usnesení č.6/2011- záměr prodeje části pozemků uvedených ve
smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.09/5726/2011
Souhlas se stavbou a s dočasným užíváním a vstupem na pozemky uvedené v tomto
souhlasu
Smlouvu o budoucí darovací smlouvě- předmětem smlouvy je budoucí darování části
pozemků uvedených v čl. 1 této smlouvy o předpokládané výměře dle zpracované
projektové dokumentace pro stavbu Kunětička k.ú. Supíkovice ( č.stavby 5726-5ZO7)
Bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1479 výměra 8 m2, parc.č. 326/3 výměra 3 m2,
parc.č. 1184 výměra 15 m2 a parc.č. 1185 výměra 7 m2, na Olomoucký kraj , Správa silnic
Olomouckého kraje)
Podání žádosti o dotaci z POV 2012 dotační titul č.1 – výstavba chodníků v obci Supíkovice ,
výše dotace 500 000,- Kč s vložením stejného podílu
Rozpočet pro rok 2012 jako vyrovnaný příjmy ve výši 8 734 300 Kč výdaje ve výši
8 734 300,- Kč
Dodatek č.9 ke smlouvě o službách ze dne 2.1.2002- Technické služby Jeseník a.s.
Vývoz komunálního odpadu (popelnic) 1 x za 14 dní s platnosti od měsíce dubna do září 2012
Pronájem pozemku parc.č. 553/1 v k.ú. Supíkovice od Úřadu pro zastupovaní státu ve
věcech majetkových

10. Výběr dodavatele stavebních prací Ing. Jaromír Knotek, Stavitelství Velké Kunětice –
rekonstrukce bytů v domě čp. 178 na základě předložených cenových nabídek.
11. Smlouva o dílo číslo 01/03/2012 – Rekonstrukce bytů Supíkovice – zhotovitel Ing. Jaromír
Knotek Stavitelství Velké Kunětice
12. Pořizovatele projektové dokumentace na výstavbu nových úseků chodníku v obci- Ing. Milan
Marcinov Jeseník
13. Smlouvu o dílo číslo II/01/2012 zpracování dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí
a ke stavebnímu povolení na dílo Stavba chodníků v obci Supíkovice- zhotovitel Ing.
Marcinov Milan , Jeseník
14. Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
1. Návrh ing. Zubera Mariana k úpravě rozpočtu pro rok 2012 – snížení příspěvku na
činnost FC Tatranu Supíkovice o částku 10 000,- Kč a dále snížení částky o 10 000,Kč v kapitole - Ostatní záležitosti kultury SPOZ (3399) a tuto částku přesunout do
kapitoly příspěvek pro Požární ochranu– dobrovolná část (5512)

Zastupitelstvo obce pověřuje :
1.

Starostu obce k podpisu souhlasu se stavbou a s dočasným užíváním a vstupem na pozemky
(Kunětička , v k.ú. Supíkovice č.stavby 5726)
2. Starostu obce k podpisu smlouvy o budoucí darovací smlouvě částí pozemků uvedených
v čl.1 této smlouvy o předpokládané výměře dle zpracované projektové dokumentace pro
stavbu Kunětička k.ú. Supíkovice ( č. stavby 5726-5Z07)
3. Starostu obce k podpisu smlouvy o dílo č. II /01/2012 – zhotovitel : Ing. Milan Marcinov,
Jeseník – předmětem smlouvy je dokumentace k výstavbě chodníků v obci Supíkovice
4. Starostu obce k podpisu smlouvy o dílo č. 01/03/2012 – Rekonstrukce bytů Supíkovicezhotovitel Ing. Jaromír Knotek, Stavitelství Velké Kunětice po uplynutí zákonné lhůty pro
odvolání
V Supíkovicích dne 9.2.2012

ÚZEMNÍ PLÁN:
V roce 2012 započaly práce na pořízení nového územního plánu pro obec Supíkovice. V současnosti
platný územní plán byl zastupitelstvem schválen 24.4.2003 a v průběhu let byl upraven dvěmi
změnami.
Díky změnám v legislativě musí všechny obce přistoupit do roku 2015 k aktualizacím územních plánů
( zapracovat do dokumentu nové právní předpisy a zajistit shodu s novými platnými zákony a
vyhláškami). Zastupitelstvo zvažovalo zda přistoupit k aktualizaci či k pořízení nového dokumentu.
Proces aktualizace neumožňuje legislativní aktualizaci a změnu územního plánu uskutečnit v jednom
procesu. Bylo rozhodnuto o pořízení plánu nového. Nyní se začínají zpracovávat podklady
všeobecného charakteru určující ráz obce jako celku. Následné kroky, připomínky občanů a
vyjádření kompetentních institucí budou probíhat po celý rok 2012. Nový územní plán obce
Supíkovice je velice obsáhlý dokument a jeho zpracování a schvalování potrvá minimálně do poloviny
roku 2013.
Již nyní má obec vytipováno několik změn na využití některých ploch nebo budov.

Snad nejdůležitější chystaná změna se bude týkat změn spojených s rozšířením ploch určených
k individuální výstavbě. K podávání připomínek ze strany občanů budete v dostatečném časovém
předstihu vyzváni. Připomínky budou na obecním úřadu evidovány a předávány zpracovateli plánu.
Opodstatněné připomínky budou zapracovány do konceptu územního plánu.

Definice územního plánu:
Územní plán je druh studie, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání
území v krajině a jejího využití. V Česku je územní plán vyhotovován na základě stavebního zákona
183/2006 Sb, má formu opatření obecné povahy a vydává ho zastupitelstvo obce.
Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvalé
udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí,
hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit
potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.
Územní plán je vyhotovován na základě vlastních podkladů a rozborů daného území.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA:
Ve dnech 6.1. až 8.1.2012 proběhla na území naší obce celostátní Tříkrálová sbírka pořádaná
Charitou Javorník.
Občané Supíkovic vhodili do „charitní“ pokladničky 7 976,-- Kč, což je bezmála stejně jak v
předchozím roce.
Děkujeme všem, kteří otevřeli dveře svých domovů a dle svého uvážení a možností přispěli.
Celkem se na Jesenicku nasbírala částka 420 211,-- Kč.
Výtěžek sbírky je využíván na charitní projekty a to převážně v regionu, kde byl vybrán. Charita
v Javorníku dostane k dispozici částku ve výši 273 137,-- Kč, která bude použita na bezbariérové
úpravy sociálních zařízení v Domově pokojného stáří v Javorníku.
Poděkování i uznání patří koledníkům - dětem, které navzdory chladnému zimnímu počasí obětavě
pochodovaly dům od domu a neúnavně až do ochraptění opakovaly „My tři králové jdeme k Vám …“
V převleku za tři krále Vás navštívili Vlaďka Doležalová, Hanka Mašková, Anička Vyhlídalová,
Martin Bican,, Kryštof Pokorný a Erik Königsmark.

Hana Mašková

VÍTE ŽE:
Již druhým rokem probíhá intenzivní jednání směřující k rozsáhlé opravě koryta říčky Kunětičky.
Po převodu povinností se správou toku z instituce ZVHS na Povodí Odry se poněkud přibrzdil
proces příprav opravy břehů a koryta Kunětičky.
Muselo dojít k úpravám smluv, přehodnocení finanční náročnosti a reálnosti projektu. Firma
zajišťující projektovou a administrativní stránku akce v roce 2011 soustředila své úsilí na vydání

územního rozhodnutí. V roce 2012 se snaha firmy Terra – pozemkové úpravy s.r.o. zaměřila na
stavební povolení a finalizaci administrace stavby.
Pokud má být snaha úspěšná a finance se mají dostat až do koryta Kunětičky je nutné, aby se
žádost o stavební povolení dostala na příslušný úřad co nejdříve. Po několika výrobních schůzkách,
na kterých bylo majitelům pozemků, přímo dotčených zamýšlenou stavbou, vysvětleno proč je
nutné neotálet s rozhodnutím o povolení vstupu na pozemek, souhlasu se stavbou nebo s podpisem
smlouvy o smlouvě budoucí. Je situace taková, že již zbývají jen jedinci, kteří zmíněné dokumenty
zkoumají.
Pokud má vše dopadnout zdárně je nutné, aby se vyjádření majitelů pozemků dostalo na úřad brzy.
Při jednání s vrcholnými představiteli Povodí Odry nám obchodní ředitel ing. Vlček sdělil, že jaro
2012 je termín kdy nejpozději musí započít stavební práce.
Všem obyvatelům obce Supíkovice, sousedícím s tokem Kunětička, bude jistě zamýšlená akce
prospěšná a rekonstrukce koryta se zvýšením jeho kapacity na tzv. dvacetiletou vodu v budoucnu
lépe ochrání majetek v okolí toku.

VODOVOD:
V minulém občasníku jsem si liboval nad průběhem podzimu v našem regionu. Uběhly dva měsíce a
suchý podzim se projevuje na vydatnosti přítoků do obecních vodojemů.
Úbytek spodní vody není problém pouze Supíkovic, tento fakt zaznamenali i ostatní obce
provozující své vodovody. Společnost JVS s.r.o. nám potvrdila, že v těchto mrazivých dnech
dochází, po suchém podzimu, k určitému poklesu spodních vod v celém regionu.
Vodovod ve správě obce má vodojemy o celkovém objemu 300 m3. Součet deklarované vydatnosti
přítoků do nádrží je skoro 4 litry za sekundu. V lednu však přítoky vykazují pokles o cca 10 – 15%.
Vydatnost vodních zdrojů v obci Supíkovice je při běžném provozu dostatečná pro pokrytí potřeb
obyvatel Supíkovice (spotřeba 55 003 m3 za rok 2011) i Velkých Kunětic (spotřeba 38 532 m3 za
rok 2011). V současné době se provedlo opatření, které umožní v suchém období přečerpávat vodu
z velkého vodojemu „Louka“ do vodojemu „ Les“. Přečerpáváním vody se zajistí dodávka vody pro
domy v horní části obce napojené na samostatnou vodovodní větev zásobující vodou cca 12 domů.
Přečerpávání vody nikterak neohrozí dodávky vody ostatním odběratelům.
Zpráva o stavu vody v obecním vodovodu nemá za cíl vyvolat paniku, protože není důvodu, pouze se
snažíme osvětlit situaci spjatou s jednou z nejzákladnějších potřeb. Fakt, že v posledních letech
se o vodě hovoří jak na lokálních úrovních tak i na úrovních mezinárodních, svědčí o celosvětovém
problému s pitnou vodou.

HASIČI:
SDH Supíkovice pořádá ve velkém sále ND v Supíkovicích v sobotu 18. února 2012 od 20:00 hod.
SPOLEČENSKÝ PLES. Slosovatelné vstupné : 70,-Kč. Doprovodný program a občerstvení zajištěno.
Hudba : TONIGHT.

SRPDŠ:
Poslední den roku 2011 byl ve školní tělocvičně vyhrazen turnaji ve stolním tenise.

V.ročník Supíkovického míčku se poprvé pořádal za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje. Hrací
stůl, poháry a drobné upomínkové předměty, to jsou hlavní položky jejichž pořízení hradil
Olomoucký kraj.
Po deváté hodině započala registrace hráčů a hráček.
Konečný počet zúčastněných sportovců 48. Nejsilnější kategorie byla kategorie muži. Letos
poprvé na turnaj zavítali borci z Vidnavy, naopak se nezúčastnili kvalitní hráči z Velkých Kunětic.
Malou lstí se do kategorie muži dostali i dva (nyní mohu říci borci) z Písečné, kteří ačkoli nedosáhli
věkové hranice 15 let předvedli při registraci, že se dokážou trefit do míčku a úspěšně jej
přehodit přes síťku. Na základě této zkoušky přistoupila „komise rozhodčích“ k povolení této
výjimky a hráče zařadila do nejpočetnější skupiny mužů. Posléze pořadatelé zjistili, že trenér
zmíněných hráčů pozapomněl sdělit fakt o kvalitách hráčů. Stalo se co nikdo neočekával,
jedenáctiletí borci z Písečné prošli celým pavoukem turnaje a ve finále obsadili druhé a čtvrté
místo.Objevili se i ojedinělé protesty ze stran poražených dospělých, naštěstí se vše vyřešilo
k oboustranné spokojenosti a vítězné trojici tleskala plná tělocvična.
Kategorie elite měla v letošním ročníku mírný nedostatek hráčů a tak byla doplněna dobrovolně
určenými hráči z řad mužů. Zápasy v této skupině nabídly kvalitní podívanou při dlouhých dech
beroucích výměnách. Kategorie ženy je skupina žen, které se nebojí vzít raketu do ruky a se svými
sokyněmi poměřit síly u zeleného stolu. Jen škoda, že ostych brání více ženám zapojit se do
turnaje. Pořadatelé doufají, že další ročníky budou v kategorii ženy obsazeny více než tomu bylo
v V.ročníku.
Z pohledu organizátorů se celá akce vydařila a již nyní se zabýváme přípravou dalšího již VI.
Ročníku. Všem zúčastněným bych rád poděkoval za účast a váhavé chci vyzvat – neseďte doma
přijďte se protáhnout.
Výsledky V.ročníku turnaje Supíkovický míček:
Kategorie muži: 1. Martin Hladký, 2. Tomáš Lužík, 3.Malaník Jakub
Kategorie ženy: 1. Markéta Hladká, 2. Radka Popelková, 3. Martina Nováková
Kategorie elite: 1. František Hladký, 2. Zdeněk Šťastný, 3. Antonín Foltýn

FENOMÉN LEGO:
Vlastivědné muzeum Jesenicka připravilo výstavu pro malé i velké.
Kouzelný svět modelů, herna pro malé tvůrce i představení úspěchů
studentů jesenického gymnázia na světové soutěži First Lego
League.
Jeseník a stavebnice LEGO patří již několik let k sobě. Jasným důkazem toho jsou úspěchy,
kterých už pravidelně dosahují studenti jesenického gymnázia na soutěži First Lego League, v níž
nemají na domácí scéně konkurenci a pravidelně se účastní i mezinárodních kol této celosvětové
soutěže. Nyní ale bude po čtvrt roku spojeno se světem LEGO kostek i Vlastivědné muzeum
Jesenicka, které ve výstavních prostorech Vodní tvrze připravilo výstavu Fenomén LEGO. Ta
umožní veřejnosti seznámit se s mistrovstvím stavitelů ze sdružení KOSKTKY.ORG, kteří vytvářejí
své modely podle skutečných staveb. Na výstavě tak bude k vidění např. Národní muzeum v Praze,
nádraží v Hradci Králové, zámek Bojnice, slavná vila Tugenhadt nebo dvoumetrový parník Mark
Twain. Pokud si budete chtít vyzkoušet svou vlastní fantazii nebo nechat své potomky zažít radost
z tvoření, je pro vás připravena herna s hracími stoly a kostkami, které VMJ zapůjčila firma LEGO
Trading. Během slavnostní vernisáže a také 17. a 23. 2. vystoupí v muzeu studenti jesenického
gymnázia a předvedou, jak probíhají soutěže ve First Lego League. Výstava otevírá veřejnosti své

brány v úterý 14. 2. 2012 v 18.00 slavnostní vernisáží, jejíž součástí bude i vystoupení Zdeňka
Korčiána s přednáškou na téma „Život je hra“ a JAZZOVÉHO dua Hanousek (saxofon) – Friedl
(kontrabas). Do 20. května 2012 bude výstava otevřena denně od 9 do 19 hodin.

OSLAVENCI
Leden
Vévodová Marta
Kubíčková Marie
Kalinko Pavel
Holeszová Karolína
Zelená Helena

81 let
80 let
83 let
81 let
81 let

Únor
Plívová Miroslava
Stochová Marie

84 let
82 let

Srdečně blahopřejeme !!!

Fc Tatran Touax Supíkovice
Rozpis jarní části soutěže okresní přebor muži.
Supíkovice –Velké Kunětice
17.3.
15.00 hodin
Zlaté Hory – Supíkovice
25.3.
15.00 hodin
Supíkovice – Mikulovice B
31.3.
16.00 hodin
Lipová-lázně – Supíkovice
7.4.
15.30 hodin
Vápenná – Supíkovice
14.4.
16.30 hodin
Supíkovice – Černá Voda
21.4
16.30 hodin
Bernartice – Supíkovice
28.4
16.30 hodin
Supíkovice – Stará Červená Voda
5.5
16.30 hodin
Řetězárna – Supíkovice
13.5.
10.15 hodin
Supíkovice – Javorník B
19.5.
16.30 hodin
Bělá – Supíkovice
26.5.
16.00 hodin
Supíkovice – Skorošice
2.6.
16.30 hodin
Písečná B – Supíkovice
10.6.
14.00 hodin
Supíkovice – Jeseník B
16.6.
16.30 hodin

VÍTE ŽE:
V sousední obci konkrétně ve Staré Červené Vodě existuje ekofarma Rybár? Ekologicky
hospodařící zemědělská farma v podhůří Rychlebských hor. Hospodaří v k.ú. Černá Voda, Rokliny,
Stará Červená Voda a Nová Červená Voda. Je zaměřená na chov krav bez tržní produkce mléka,
odchov zástavového skotu, chov koní, agroturistiky, produkci vlastních krmiv a údržbu krajiny.
V roce 2001 začali s chovem anglického plnokrevníka a hned první odchované hříbě ESRISK ve svém
prvním dostihu vyhrál cenu společnosti Imerys v Karlových Varech. Druhé hříbě MIRISK se stal
šampionem ČR dvouletýchhřebců pro rok 2006.
V sobotu 21.1.2012 se uskutečnil v prostějovském Národním domě XVII. Galavečer českého turfu a tím
byla definitivně ukončena dostihová sezóna 2011. Ekofarma Rybár obdržela ocenění pro nejlepší
tříletou klisnu a nejlepšího koně domácího chovu. Navíc se ekofarma Rybár stala vítěz mezi

chovateli anglického plnokrevníka v ČESKÉ
REPUBLICE za rok 2011. Tyto ocenění získali
s klisnou ORPHAN.
Rád bych touto cestou poblahopřál k úspěchu !!

HISTORIE: O zřícení letadla nad Hembergem 1937
Od Rudolfa Kretschmera
Kdo si ještě dobře vzpomíná na minulost Supíkovic, nezapomene také na tragickou událost, která se
odehrála 11. 9. 1937 odpoledne okolo půl páté na Hembergu.
Tohoto mlhavého oblačného sobotního odpoledne obyvatelé zaslechli zvuky motorů letadla nad
vesnicí. Kvůli špatnému počasí ovšem nebylo nic vidět. V horní vesnici se v tento čas ozvalo zařvání
motorů a chvíli na to bylo slyšet, jak praskají stromy. Po chvíli, ale nebylo už slyšet vůbec nic a
kvílení motorů ustalo. Co se stalo?
Cvičební stroj německé Luftwaffe ztratil orientaci v hustých oblacích. Na palubě to asi zjistili a
snažili se udělat smyčku a letět zpět na sever. Tento pokus se ovšem nezdařil a stroj narazil asi
100 metrů pod vrcholem kopce Hemberg do země. Palubní pozorovatel stihl ještě krátce zařvat
„Vidím stromy!“. Letadlo pravděpodobně typu KLEMM 35 se při nárazu naprosto zničilo. Srazilo
koruny stromu a čumákem narazilo přímo do kopce. Kapitán letadla byl ihned mrtvý, jeho
spoluposádka byla vážně zraněná. Pan Adolf Kunze, syn naší dlouholeté porodní báby, byl zrovna na
houbách a přišel jako první k místu katastrofy. Byl to on, kdo zavolal pomoc z vesnice. Tak mohli
být oba ranění poměrně rychle převezeni do nemocnice v Jeseníku. Pro kapitána, ale přišla pomoc
příliš pozdě. Místo neštěstí ihned zajistilo české vojsko.
Kusy letadla se po pár dnes snesly do vesnice a byly na kamiónech odvezeny. Letadlo nechtěl český
stát dlouho vydat, protože se myslelo, že se jednalo o špionážní akci .
Z německého originálu „Saubsdorf“ přeložila Hana Filipčíková

INZERCE:
Společnost DIGI Czech Republic vznikla v roce 2006 jako součást skupiny RCS&RDS. Za dobu
svého působení si získala velké množství spokojených zákazníků, především díky bohaté nabídce
televizních programů za bezkonkurenční ceny.
Naše služba je poskytována na celém území České republiky.
Co Vám můžeme nabídnout
Naším cílem je zprostředkovat ve Vaší domácnosti vybrané televizní programy ve velmi dobré
kvalitě.DIGI TV přichází s programovou nabídkou 56 programů za bezkonkurenční cenu 260 Kč
za měsíc. Pro podrobný přehled programů, prosím přejděte na adresu www.cz.digi.tv.
A co více!
DIGI TV nabízí možnost sledování na dvou televizích samostatně – nezávisle (s dualboxem či
dalším partner boxem), a to stále za stejnou cenu 260Kč při jednorázovém aktivačním poplatku
650 Kč, tzn. 130Kč za 1TV.
DIGI TV Vám umožní sledování Vašich oblíbených filmů, dokumentů, zpravodajství, zábavných
pořadů aj. bez ohledu na to, kde se nacházíte. Nemusíte hradit cenu za zařízení - zdarma Vám jej
zapůjčíme a přímo u Vás doma nainstalujeme.
Pokud ještě nejste naším zákazníkem a rozhodnete se naši službu využívat, nabízíme Vám 3 měsíce
zdarma (únor, březen a duben roku 2012). Registrace však musí být vytvořena v termínu 1.2.29.2.2012, proto neváhejte a objednejte si naši službu.

DIGI SPORT ( www.digisport.cz )
V polovině roku 2010 platforma DIGI TV v rámci České republiky zařadila do svého bohatého
programového balíčku velmi atraktivní a diváky velmi ceněný sportovní kanál DIGI SPORT, který
jako jediný na českém trhu přináší divákům nejlepší fotbalovou ligu světa anglickou Premier
League. Jen DIGI SPORT Vám přinese nezapomenutelné fotbalové zážitky nejen z anglické ligy
ale i ostatních světových fotbalových soutěží.
Exkluzivně na DIGI sport








anglická Premier League
italská Série A
francouzská Liga 1
americká fotbalová liga
ATP turnaje
švédská hokejová liga
gymnastika

Tento sportovní program je součástí základního balíčku – neplatíte tedy žádné další poplatky

