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Dostává se vám do rukou další vydání Občasníku, tentokrát již za krásných jarních až letních dní.
Teploty posledních dní aktivovaly všechny druhy sekacích zařízení zelených ploch v zahradách
rodinných domů. Obec nezůstává v tomto snažení pozadu. Je naší snahou, co nejrychleji umravnit
co největší plochy zeleně za pomocí křovinořezů a sekaček. Nyní někdo může namítnout, že ne
všude je tráva již pokosená. Musím přiznat, místa s neposekanou zelení opravdu ještě někde
v obci existují, nicméně zaměstnanci obce se snaží zajistit co možná nejrychleji nápravu těchto
nedostatků.
Fakt, proč tato situace nastává, je v nových pravidlech pro rok 2011, které stanovil úřad práce
v Jeseníku v souvislosti s projektem VPP. První pololetí byl nedostatek financí v pokladně úřadu
práce. Došlo tedy k situaci, že obec zaměstnala pouze dva nové pracovníky a to do konce měsíce
června. Žádosti o pracovníky podané obcí na úřadu práce pro druhé pololetí byly již v prvním
jednání zredukovány.
Řešením těchto problémů by mohlo být využívání Veřejné služby. Problém je v tom, že jen malá
část pracovníků zapojená v tomto programu je místních. Službu nám, k mé velké spokojenosti,
pomáhají zajišťovat pracovníci z Velkých Kunětic. Zatím co místní jezdí za touto prací mimo
obec.
Snahou vedení obce je maximálně využít nabídek úřadu práce pro vytvoření pracovních míst.
Bohužel nabídky a podmínky se s příchodem druhého pololetí stále upravují a ani úřad práce
v Jeseníku nám není schopen zaručit konečné počty pracovníků uvolněných pro obec Supíkovice.
Věřím, že se nám podaří jarem povzbuzenou veřejnou zeleň zkrotit a uvést obec do stavu
přijatelného pro většinu obyvatel.
Dne 21.5.2011 proběhl v Supíkovicích Tradiční svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Rád bych tímto způsobem poděkoval všem lidem,
kteří si nabádání k nevytváření dočasných skládek na místech svozu, vzali
k srdci a odpad dovezli skutečně až v době určené rozpisem. Celý svoz
proběhl nepoměrně rychleji a nepořádek, který přes noc na některých stanovištích
přece jen vznikl byl jen slabým odvarem toho co se odehrávalo při svozu v letech
minulých.
O to víc mě těší průběh letošního jarního svozu, protože jsem byl konfrontován
s názory, že výzva k občanům se nesetká s pochopením a skládky vzniknou i letos.
Jsem rád, že mohu argumentovat letošním jarním svozem a jeho průběhem.
Děkuji

ZASTUPITELSTVO OBCE:

USNESENÍ č.3/2011
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 19.5.2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Aktualizaci webových stránek obce
2. Informaci k vyhodnocení žádosti o dotace
3. Stížnost občanů- petice- vyjádření po době 4 měsíců ke změnám na pozemku

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Pronájem pozemku parc.č. 532/1 výměra 2 930 m2 žadateli p. Doležel Zdeněk od 1.6.2011
do 31.12.2014 za cenu 0,20 Kč/m2.
2. Pronájem zbývající části pozemku parc.č. 536/1 o výměře 957 m2 p. Kyselové Svatavě od
1.6.2011 do 31.12.2014 za cenu 0,20 Kč/m2
3. Prodej pozemku parc.č. 1046/3 výměra 452 Kč m2 za cenu 10 Kč/m2 pozemku a do kupní
smlouvy zahrnout náklady spojené s převodem ve výši 1.500,- Kč , celková cena pozemku
4 520,- Kč + 1.500 ,- Kč = 6 020,- Kč
4. Záměr prodeje pozemku parc.č. st. 416 – žádost Telefonica O2 Czech Republic.a.s.Praha
5. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření bez výhrad
6. SFRB – podklady – nové znění Pravidel (nové znění „de minimis“ + rozšíření o PO) , dále
přijetí úvěru ve výši 1.mil. Kč, zajištění úvěru směnkou a zástavou pohledávek
z nájemného společnosti ARARA spol. s.r.o. Praha a pověření starosty k podpisu
smluvních dokumentů.
7. Obecně závazné vyhlášky č.1/2011 – o místním poplatku ze psů , OZV č.2/2011 – o
místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů,OZV č.3/2011 – o místním poplatku za provozování
výherních hracích přístrojů nebo jiná technická zařízení , OZV č.4/2011 – o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství včetně příloh , OZV č.5/2011 –o pohybu psů na
volném prostranství včetně přílohy,
8. Výběr dodavatele pro POV 2011 – Oprava budovy mateřské školy čp. 36 – vybrána firma
Stavitelství Knotek, 790 52 Velké Kunětice čp. 146, dále pověření starosty k podpisu
smlouvy o dílo
9. Poskytnutí půjčky k financování přidělené dotace pro SRPDŠ Supíkovice ve výši 285 000,Kč
10. Rozpočtové změny dle přílohy
11. Převedení kladného výsledku hospodaření školy za rok 2010 do rezervního fondu –
z hlavní činnosti částka 7 763,58 Kč , z doplňkové činnosti částka 19 158,75 Kč
12. Přijetí pracovníků na veřejně prospěšné práce pro rok 2011 v počtu 11
13. Usnesení

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
1. Přijetí OZV č.5 /2011- znění vyhlášky přepracovat

Pár slov k usnesení III/2011.
Vrátím se ještě jednou k půjčkám ze SFRB. V pátek 20.5.2011 starosta obce podepsal
smlouvu se Státním fondem rozvoje bydlení(SFRB). Situace je taková, že po doložení
posledního podpisu (cca do konce měsíce května) je možno začít fyzicky žádat o úvěry a
tyto po schválení čerpat.
Pokud tedy určím časový harmonogram, tak peníze by se mohly dostat k fakturám
žadatelů v druhé polovině měsíce června.
Jelikož je v pravidlech stanoven 50% podíl SFRB,bude se postupovat tak, že
z předloženého dokladu, případně faktury bude vždy uhrazeno právě jen 50% částky.
Zbývajících 50% je stavebník povinen zaplatit z jiných zdrojů.
Kompletní znění Pravidel Obce Supíkovice o použití prostředků z úvěru na opravy a
modernizaci bytů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády
č. 396/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů naleznete na webových stránkách obce
(menu-obecní úřad-dokumenty-pravidla obce Supíkovice) nebo k nahlédnutí na Obecním
úřadě.
Zastupitelstvo schválilo pět ze šesti návrhů obecně závazných vyhlášek(OZV).
Tři z přijatých OZV již v obci platily a zastupitelé pouze upravovali text v souladu se
změněnou legislativou. U OZV „o odpadech“ se specifikovala kategorie občanů, kteří
jsou osvobozeni od placení poplatků. OZV zabývající se volným pohybem psů po obci je
nově rozšířena o povinnou přílohu ( mapu) vyznačující území, na které se OZV vztahuje.
Po krátké, ale bouřlivé diskuzi byla zastupiteli odmítnuta vyhláška zabývající se
nočním klidem a zákazem nedělního používání hlučných strojů. Vyhláška určovala
dobu nočního klidu, od 22.hodiny do 6. hodiny ranní. V návrhu vyhlášky byla dále
zapovězena práce s hlučnými stroji (křovinořez, motorová pila, sekačka, cirkulárka )
v neděli od 8.00 do 20.00 hodin.

.
OBEC:
Žádáme občany v souvislosti s funkčností veřejného rozhlasu o podání připomínek
k jeho funkčnosti. Systém je v provozu zhruba deset měsíců. Firma, která tento
systém instalovala již v počátcích upozornila na fakt, že může dojít k různé kvalitě
slyšitelnosti. Tímto vyzýváme občany, aby případné problémy sdělili na OÚ nebo na
telefon 733426649. Po třech týdnech situaci vyhodnotíme, oslovíme firmu a budeme
podněty občanů řešit. Firma bude řešit, kvalitu zvuku na co největším území obce a
odstraní případné rušivé zvuky během vysílání.

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE

Činnost sociálně – kulturní komise získává konkrétní obrysy.
Po úspěšných tanečních následovala akce ve školní družině základní školy.
19.4.2011 se zde pletly velikonoční košíky.
Akce se zúčastnily maminky s dětmi, ale i někteří tatínkové a práce šla všem pěkně od
ruky. Účast byla hojná a tak paní Macháčková, které mockrát děkujeme za odbornost a
ochotu s jakou nám pomáhala, měla co dělat, aby se mohla každému chvíli věnovat.
Nicméně košíky se všem moc povedly a doufám, že se na dalším pletení košíků zase
sejdeme.
Doleželová B.

Z připravovaných akcí je potřeba zmínit návštěvu Dne květů v Otmuchowě 2.7.2011.
Tímto žádáme zájemce o účast na této akci, aby se přihlásili nejpozději do 17.6.2011 na
obecním úřadě.Termín přihlášení prosím dodržte.
Je nutné zjistit, jak velký zájem o tuto akci bude a zda budeme schopni naplnit
autobus. Nabídka zúčastnit se zájezdu bude vyvěšena i ve Velkých Kuněticích formou
plakátu.
Další z chystaných akcí je návštěva vánoční Vídně. Jelikož je tento zájezd složitější na
organizaci zmiňujeme se o něm již v těchto horkých dnech. Socialně-kulturní komise již
eviduje osm přihlášených. Neváhejte a zajistěte si již nyní den relaxace v době adventu
zajímavým zájezdem.

OSLAVENCI
Kameníková Marie
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Srdečně blahopřejeme !!!

SRPDŠ
Dne 31.4. proběhla akce pro místní dětský potěr „ Pálení čarodějnic“.
Akce se zúčastnilo na třicet malých čarodějů a čarodějnic. Tato akce je pořadateli
vnímána jako generálka na akci větší a tou bude oslava Dne dětí, která proběhne dne
4.6. od 14.hodin v areálu Parku.
Soutěže pro tento den připravily učitelky z mateřské i ze základní školy.
Po zvládnutí všech soutěží se většina zúčastněných odebrala na místo, které je po
několik let v květnu vyhrazeno „ Májce“. Otcové, bratři, milenci, synové a dědové,
z historického hlediska budeme toto seskupení nazývat „místní mládenci“, se chopili lan,
žebříků, Májky a na první dobrou ji postavili. Odměnou jim byly ovace a potlesk
přítomných matek, sester, milenek, dcer a babiček, z historického hlediska budeme
toto seskupení nazývat „ místní děvčata“.
Počasí nám ještě dovolilo opéct špekáčky a pak hromobitím oznámilo, že je čas se
rozejít.
Pořadatelé děkují všem za účast a těší se na setkání 4.6. ve 14.oo hodin na akci dětský
den.
Letošní Dětský den bude probíhat za účasti dětí a dospělých z polského
Bodzanowa. Jelikož sdružení bylo úspěšné v žádosti o dotaci v rámci Euroregionu
Praděd, máme možnost rozvinout spolupráci se školním subjektem na polské straně.
Podrobnější informace naleznete na plakátech.
Bican Roman předseda sdružení

VÍTE ŽE:

Na obec došla nabídka uspořádání semináře se zaměřením na redukci váhy a zlepšení
zdravotního stavu. Nabídku zaslala firma „revoluční hubnutí“, která již v současné době
dvakrát měsíčně organizuje odborné přednášky v Mikulovicích, Zlatých Horách a
Jeseníku.
V rámci přednášky je prováděna diagnostika Vašeho zdravotního stavu. Tato procedura
je v rámci přednášky zdarma.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, min. počet je 10 účastníků !

Mateřská škola:
ŠKOLKA V JESKYNÍCH NA ŠPIČÁKU
S blížícím se koncem školního roku jsme se rozhodli, že si uděláme mini výlet do jeskyní
Na Špičáku.
Nejdříve jsme uvažovali o tom, že se na Špičák s dětmi projdeme, ale zjistili jsme, že
se nedostaneme přes ohradníky pro krávy, které jsou směrem ke Špičáku v cestě, což
je velká škoda. Nevím, jestli by nebylo v něčí moci nad tímto problémem trošku
popřemýšlet a pěší cestu ze Supíkovic směr Špičák zprovoznit.Tudíž jsme museli jet
autobusem tam i zpět.
Na tento výlet jsme se vydali s 20ti dětmi. Překvapilo nás, že v jeskyních, které jsou
pár km od vesnice, bylo z 20ti dětí pouze 5.
Prohlídka děti zaujala. Hlavně proto, že povídání bylo uzpůsobeno malým dětem a bylo
formou pohádky. Děti celou dobu čekaly na to, že uvidí netopýra. Naštěstí se jeden
ukázal až na konci prohlídky, ale díky aspoň za toho jednoho.
Od pracovnice jeskyně jsme se dozvěděli, že když chceme vidět netopýry, musíme
přijít na podzim nebo brzy z jara. Také nás upozornila na akci „noc netopýrů“, která se
koná každým rokem a letos vychází na 26. srpna. Děti i dospělí budou mít možnost vidět
různé druhy netopýrů, které žijí v jeskyni.
Po prohlídce nesměl chybět čas na to, aby si děti vypily a snědly všechny dobroty, které
si přinesly v batůžku.
A co nás ještě do konce roku čeká???
Chystáme se společně se školkou ve Velkých Kuněticích do Javornického zámku na
divadlo.
Dále se vypravíme na návštěvu školky v Písečné, která nás pozvala. Společně chystáme
strávit příjemné dopoledne na jejich zahradě při zábavných soutěžích.
Jako každý rok proběhne akce „odvážný předškolák“. Všechny děti, které odchází do
první třídy, mají možnost strávit jednu noc společně se svými kamarády a učitelkami ve
školce. Nikdy zde nechybí malá stezka odvahy a pyžamová diskotéka. Musím říct, že se
toto spaní ve školce vždy vydaří a děti na to rádi vzpomínají.
24. června se rozloučíme se školkou a budoucími prvňáčky. Uděláme si na zahradě
táborák……….no a pak pomalu HURÁ NA PRÁZDNINY!!!!!!!!!!!!!!
Závěrem bych chtěla vyzvat rodiče, kteří mají doma děti starší než dva a půl roku, aby
neváhali a přišli své děti zapsat do školky!!!!!!!!!
Přeji všem krásné dny
Lenka Závorová

