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OZNÁMENí
O dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad Supíkovice podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona Č. 344/1992 Sb. o
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Jeseník (dále jen .katastrální úřad") č.j. 00-9/2008-811 oznamuje, že v budově
Obecního úřadu Supíkovice, v místnosti k tomu obcí určené, v období od 5.9.2011 do
16.9.2011, vždy v pracovních dnech Po od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
hod., Út od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod., St od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do
17:00 hod., Čt od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod., Pá od 8:00 do 13:00 hod,
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na
digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v
katastrálním území Supíkovice obce Supíkovice. Ve dnech 5.9.2011, 7.9.2011,12.9.2011 a
14.9.2011 v době od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. bude veřejnému
nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude
požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen
"zaměstnanec obce"). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti
zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho
vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního
operátu na katastrálním pracovišti.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto
skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k
nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna;
jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 27 písm.g) katastrálního
zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa
zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu
neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich
zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 13 katastrálního
zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se
zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15
dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného
katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3
katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních
údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast
vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení
platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 13.10.2011
nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách , je katastrální úřad oprávněn
vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto vyznačí v katastru.
Po nabití právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní
(§ 17 odst.1 katastrálního zákona)
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální
operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2
katastrálního zákona).

SRPDŠ:
Rád bych Vás v těchto řádcích informoval o akcích, které supíkovické SRPDŠ pořádalo
a bude pořádat v rámci projektu Supíkovice se umí bavit.
Jak bylo zmíněno v minulém občasníku probíhají v obci tři akce díky úspěšné žádosti o
finanční dotaci z fondu mikroprojektu v euroregionu Praděd financovaného
z prostředků evropské unie. Za účasti dětí ze základní školy v polském Bodzanowě
proběhla dne 4.6.2011 v prostorách parku akce u příležitosti oslav dětského dne.
Hned v úvodu musím říci, že poprvé v šestileté historii této akce se počet návštěvníků
přehoupl přes číslovku 200. Při analýzách jak je to možné jsme došli ke třem faktorům,
které toto zapříčinily. Za prvé standardně kvalitní zajištění akce ze strany pořadatelů.
Za druhé mezinárodní věhlas, vždyť akci navštívilo asi čtyřicet dětí a rodičů
z Bodzanowa a konečně třetí faktor a tím bylo počasí. Všem, kteří byli nějakým
způsobem zainteresováni v jednotlivých faktorech velice děkuji.

Jednotlivá vystoupení byla vydařená a každý návštěvník si jistě našel tu svou oblíbenou
atrakci. S přibývajícími hodinami se dětský den pozvolna přehoupl do večerní taneční
zábavy. Vlahá noc přála všem přítomným a poslední návštěvníci opouštěli prostory oslav
dětského dne v první nedělní hodině.
Jen skončila tato akce již se celý realizační tým soustředí na další akci, která bude mít
v Supíkovicích premiéru a tou bude „noční procházka pohádkovým lesem“. 27.8.2011 od
19.30 hodin budou na děti a jejich doprovod čekat na trase různé pohádkové bytosti.
V cíli trasy bude připraveno i občerstvení pro případ, že by někomu během cesty mezi
hejkaly, vodníky, čarodějnicemi či vílami vyschlo v hrdle.
Dětský den se polským návštěvníkům natolik líbil, že již nyní máme přislíbenou účast ve
zhruba stejném počtu jako na akci první. Nezbývá než zajistit zbývající dva faktory
potřebné k úspěchu této akce.
Přeji krásné prázdniny

předseda SRPDŠ

VÍTE ŽE:

VÍTE ŽE:

V době, kdy se každý zaklíná dotacemi a na aktivity spojené s rekonstrukcí drobných
stavbiček se vyžadují všemožné povolení a vyjádření, tak v této době se podařilo dvěma
fyzicky zdatným seniorům, paní Marii Strýčkové a panu Adolfu Hondlovi, navrátit
zašlou krásu sakrální stavbičce stojící na křižovatce polních cest od Vajontu a od
hřiště. Jejich přičiněním byly ruině zaceleny rány na těle uštědřené během let
přehlížení. Na dokonalé tělo byl pořízen nový kabát společně se zastřešením. Již nyní
těsně před dokončením, byť trochu schovaná v křoví, je příjemnou kulisou
frekventované vycházkové trasy.
Za technické a finanční podpory obecního úřadu se dvěma lidem podařilo zachránit
kousek supíkovické historie pro budoucnost.
V okolí Supíkovic bylo těchto staveb snad pět či šest, ale díky „údržbě“ jsou patrná jen
torza a to pouze pro lidi, kteří ví kde hledat.
Jsem rád, že se paní Strýčkové a panu Hondlovi záchrana kapličky povedla a chci jim
touto cestou poděkovat a vyslovit obdiv.
Bican Roman

Mateřská škola:

V měsíci červenci se rozběhla avízovaná rekonstrukce mateřské školy. Krajský úřad
zařadil rekonstrukci školky v Supíkovicích mezi úspěšné akce v programu obnovy
venkova olomouckého kraje. Po výměně oken a dveří v celé budově se stavební práce
orientují na opravu fasády.
Další práce proběhnou v prostorách sociálního zařízení, kde dojde k výměně dětských
WC mís a umývadel. Práce prováděné uvnitř budovy jsou plánovány na období prázdnin.
Vnější plášť se bude opravovat částečně již za provozu školky. V dnešní době je to
celkem běžná praxe a firmy mají velké zkušenosti se zajištěním bezpečnosti v okolí
staveniště.
Od zmíněné rekonstrukce si slibujeme snížení provozních nákladů hlavně v zimních
měsících, zvýšení komfortu pro děti a v neposlední řadě, díky novému zevnějšku i
pohodové prostředí v areálu mateřské školy.

.
OBEC:
Po letech očekávání se blíží doba kdy se započne s rozsáhlou opravou mostu 455- 002.
Most přes Kunětičku v blízkosti firmy Kámen Becke projde kompletní rekonstrukcí,
během které bude zcela uzavřen. Objízdná trasa povede v těsné blízkosti mostu a
průjezd přes provizorní přemostění bude řízen semafory.
Po dokončení modernizace mostu bude nově vedle vozovky i výškově oddělený pruh
vyhrazen pro bezpečný pohyb chodců.
O této rekonstrukci se mezi zainteresovanými subjekty hovoří již v roce 2007. Výšší
moc v podobě povodní v různých regionech, však vždy tok financí odvedla na jiný, akutní
problém. Nyní, ale činnost okolo mostu naznačuje, že čas rekonstrukce nastal.

VÍTE ŽE:
Obec obdržela, jako člen mikroregionu zlatohorsko( Supíkovice, Zlaté Hory,
Mikulovice, Písečná, Hradec – Nová Ves, Velké Kunětice) z programu obnovy venkova,
který vypisuje olomoucký kraj, vybavení pro pořádání kulturních akcí.
Jedná se o stan a soupravy lavic. Obec se rozhodla pro zpřístupnění tohoto vybavení i
občanům obce. V případě zájmu ze strany občanů je v letních měsících nutné jen
včasná rezervace a zajištění finanční hotovosti ve výši 500,-Kč za pronájem stanu,
500,-Kč za pronájem soupravy lavic. Pronájem není míněn jako zásadní zdroj příjmu pro
obec. Každá věc má svou životnost a poplatky za pronájem nám umožní případnou
obnovu tohoto zařízení. Stan o rozměrech 10x4 metry je ideální prostředek jak se
bránit rozmarům počasí při plánování „zahradní slavnosti“

Změna lékaře v ordinaci Písečná
Od 1 .8 .2011 dochází ke změně v ordinaci praktického lékaře v Písečné. Dosavadního
lékaře MUDr. Martina Haška nahrazuje MUDr. Karel Slováček . S tím je spojeno
několik organizačních změn.V srpnu bude přechodné období/ je třeba,aby si
zaměstnanci MUDr. Slováčka v Písečné,Vidnavě a v Jeseníku vybrali dovolenou,dále
ordinace v Písečné bude zastupovat mikulovický obvod/,ordinační hodiny zůstanou
přibližně stejné.
Od září dojde k úpravě ordinačních hodin, které budou vypadat následovně :
Pondělí 7.00-12.00
13.00-18.00
Úterý
7.00-12.00
Středa
7.00-12.00
Čtvrtek 13.00-18.00
Pátek
7.00 – 12.00
Ordinace přejde na objednávkový systém. Akutní stavy budeme ošetřovat od 7.00 do
9.00, pak pouze objednané pacienty/kromě život ohrožujících stavů/.Telefonní číslo
ordinace zůstává stejné-584423091.Ordinace bude dovybavena EKG, ultrazvukovým
přístrojem k vyšetřování srdce a štítné žlázy, zřídíme stacionář k podávání infuzí.
Postupně převedeme zdravotní dokumentaci pacientů do elektronické podoby. Péči o
ležící, hůře pohyblivé a přestárlé pacienty budeme zajišťovat ve spolupráci
s ošetřovatelskou agenturou Charita Javorník. Především ale budeme navazovat na
mravenčí práci MUDr. Haška , který odbornou péči o pacienty v Písečné okolí
zabezpečoval neuvěřitelných 45 let!
MUDr. Martin Hašek vystudoval Lékařskou fakultu University Palackého v Olomouci
v letech 1957 až 1963. Po absolvování povinné vojenské služby , složení atestace
z vnitřního lékařství a po ukončení dvouletého „kolečka“ na interně a chirurgii
v Jeseníku nastoupil 1.2.1966 na místo obvodního lékaře v Písečné a České Vsi. V 80.
letech se účastnil a podílel konsultacemi
na tříleté výstavbě nového zdravotního střediska v Písečné. V r. 1993 se stává
soukromým lékařem . V této pozici setrval doposud. Za jeho práci , vzornou péči o
pacienty a nezvyklou věrnost regionu mu patří obdiv a veliké poděkování. Jeho
zkušeností a odborného rozhledu si velmi považuji a proto zůstane nadále
zaměstnancem ordinace ,bude mít pravidelný klinický den a návštěvní hodiny.
MUDr.Karel Slováček,Praktický lékař pro dospělé
Písečná,s.r.o.
Motto:
Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.

Dalajláma

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE:

Počátkem července se uskutečnil zájezd do polského Otmuchowa na tradiční léto
květů. Záměr komise byl propagován s dostatečným předstihem, přesto ještě deset
dnů před plánovaným odjezdem nebylo jasné zda se najde dostatek zájemců. Dokonce
se zvažovala varianta zrušení zájezdu pro nezájem.
Poslední týden se přihlásilo tolik lidí, že veškeré obavy pořadatelů o pohodlnosti občanů
Supíkovic byly rázem vyvráceny. Na plánovaný odjezd v sobotu v osm hodin se na
zastávkách shromáždilo na třicet účastníků zájezdu.
Prohlídka, nákupy nebo jen procházka po otmuchowských uličkách uspokojila většinu
z přítomných a návrat kolem čtrnácté hodiny proběhl bez vážných komplikací.

NARODILI SE
Zajac Vojtěch

OSLAVENCI
Heider Prokop
Chasák Bedřich
Svobodová Růžena
Vašutová Drahomíra
Šavelová Jaroslava
Zelený Zdeněk

88
83
90
83
75
82

Srdečně blahopřejeme !!!

OPUSTILI NÁS
Vobořil Jiří 73
Jakubová Jana 14
Novák Květoš 65
Machálková Anežka

83

