SUPÍKOVICKÝ OBČASNÍK 15

Informace pro občany!!!

Přerušení dodávky elektřiny v obci Supíkovice
dne 21.4.2011- čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin.
Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na
zařízení distribuční soustavy. Žádáme občany o pochopení pro toto
nezbytné omezení a doporučujeme provést předem potřebná opatření k
zamezení případných škod na zařízení a majetku.

MVDr.Zbořil Rudolf oznamuje, že pravidelné povinné očkování psů
proběhne v Supíkovicích v sobotu 7.5.2011.
Stanoviště budou na autobusových zastávkách. ČMPK
8.-9. hodina,
Národní dům 9.-10. hodina,
Kolonky
10.-11. hodina

Cena : hromadné očkování – 100,- Kč
očkování u majitele – 120,- Kč,
očkování mimo očkovací den, u majitele nebo v ambulanci
Česká Ves – 150,- Kč
odčervení 1 tableta (10 kg) – 30,- Kč
odblešení dle váhy – pipeta do 15 kg – 110,- Kč
kontakt: tel.: 736 233 255

.
OBEC
první čtvrtletí roku 2011 uteklo jako voda a je tu čas pravidelného odečtu
vodoměrů, který provedli zaměstnanci obce. Od 6.4.2011 bude možno na Obecním
úřadě uskutečnit platbu vodného za I. čtvrtletí 2011

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE
František Hrubín :
Na jaře
Na jaře, když kvete sad, na světě je každý rád.
I já jsem rád, že mohu pár řádky přispět do našeho Občasníku. Tak, jako
je pro každého březen spojen s knihou, jiný nostalgicky vzpomíná na oslavy MDŽ.
Někdo si připomene Jana Ámose, tak my jsme žili kursem společenského tance
pod vedením p. Sochora. Celý březen jsme pilně trénovali a 1.4.2011 proběhla, a
to nebyl apríl, závěrečná prodloužená.
Byl jsem mile překvapen, jakou měla tato akce ohlas. Už teď můžu slíbit,
že se pokusíme v této akci pokračovat. Tímto bych chtěl poděkovat p. Maškové za
výborný nápad a p. Ing. Hozovi B. za zapůjčení aparatury a živou hudbu.
Chtěl bych Vás také informovat o záměru našeho výboru, uspořádat
zájezd do vánoční Vídně. Vzhledem k náročnosti této akce bychom chtěli zjistit,
zda-li by byl mezi Vámi o ni zájem. Případní účastníci se mohou nezávazně
přihlásit na OÚ osobně, nebo na telefonním čísle 584 432 142.
Další akce již ve zkratce :
- kurs pletení košíků
- Den květů – Otmuchow
- Čaje o páté
- Klub seniorů
- Diskotéka pro teenagery
Jak vidíte, akcí není málo a záleží jen na Vás, kolik jich proběhne. Takže
závěrem bych Vám všem chtěl popřát slovy meteorologa : „ Pěkné dny a slunce
v duši.“
Ing. Zuber Marian

NAŠI OSLAVENCI
Strnková Marie
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Srdečně blahopřejeme !!!

SRPDŠ
19.3.2011 proběhla tradiční akce sdružení „Josefovská zábava“. Oslavy svátku
Josefů, Pepíků, Jožků jsou tradičně velkolepé a to nejen v Supíkovicích. Není
žádnou výjimkou, že se u příležitosti jejich svátku pořádají různé kulturní
sešlosti.
Tak se stalo,že v jeden termín, letos přímo na svátek Josefa se bavili lidé
v Supíkovicích , Písečné i Červené Vodě. To mírně pořadatele zneklidňovalo.
Dorazí do Národního domu dostatek lidí, aby vytvořili tu správnou atmosféru, na
kterou jsme u Josefovských zábav zvyklí?
Dnes mohu říci, že obavy byly liché. Po 22. hodině již příchozí jen s problémy
hledali volná místa u stolů. Mohu s potěšením konstatovat, že lidé mají o podobné
akce zájem bez ohledu na to, zda je pořadatelem SRPDŠ či Sbor dobrovolných
hasičů.
Úderem půlnoci se rozběhlo losování tomboly. Za pořadatele bych rád poděkoval
všem sponzorům, díky kterým se podařilo shromáždit do tomboly 46 cen!
Určitým zadostiučiněním byl závěr losování, kdy hlavní cenu vyhrál dlouholetý
sponzor všech akcí pořádaných sdružením. Za jeho podporu děkujeme a k výhře
blahopřejeme!
S Vámi ostatními se těšíme na shledání při příští akci SRPDŠ Supíkovice.
Bican Roman předseda sdružení

OBEC

Zastupitelstvo obce na svém II.zasedání v roce 2011 rozhodlo, že obec
Supíkovice podá žádost o úvěr poskytovaný Státním fondem rozvoje bydlení ve
výši 1 000 000,-Kč.
Žádost byla odeslána do Olomouce kde byla zaregistrována a odeslána do Prahy,
kde proběhne její definitivní schválení.
Podle vyjádření pracovnic v Olomouci je obec Supíkovice ve skvělé finanční
kondici a nic nebrání tomu, aby úvěr byl schválen. Jediným rizikem je fakt, že o
úvěr může požádat ve stejný čas i velké město a finanční prostředky uložené ve
SFRB tak mohou být vyčerpány jinou žádostí. Konečné rozhodnutí se obec dozví
v průběhu měsíce dubna.

Jelikož je o úvěr mezi občany zájem, otiskujeme část pravidel pro poskytování
úvěru.
Tato pravidla určují základní podmínky. Po konečném schválení žádosti budou
pravidla přístupná na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Detailní podmínky úvěru mezi obcí a občanem bude řešit úvěrová smlouva,
se kterou se seznámí každý žadatel o úvěr před jejím podpisem.

Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v obci
Supíkovice
S platností od získání úvěru na opravy a modernizace bytů má obec Supíkovice
možnost poskytovat fyzickým osobám na opravu nebo modernizace bytového
fondu v jejich vlastnictví nízkoúročené úvěry z finančních zdrojů poskytnutých
obci Supíkovice Státním fondem rozvoje bydlení.

a) Podmínky pro poskytnutí úvěru fyzické osobě:
Fyzická osoba:
 je starší 18 let,
 nemá peněžité závazky po lhůtě splatnosti vůči obci Supíkovice
 není v úpadku
 nemá záznam v rejstříku trestů,
 nepodniká ve stavebnictví

Další podmínky:
 opravovaná nemovitost je v katastrálním území obce Supíkovice
 žadatel doloží vlastnictví k nemovitosti výpisem z katastru nemovitostí
– ne starším než 1 měsíc.(Vystavíme na obci pomocí služby Czech POINT)
 žadatel předloží obci Supíkovice předpokládaný rozpočet opravy a ohlášení
opravy podané u stavebního úřadu, případně stavební povolení, kde se toto
vyžaduje,
 úvěr bude použit výhradně na opravu nebo modernizaci bytu, bytového
domu nebo rodinného domu, na jehož opravu, či modernizaci žadatel
uzavřel s obcí Supíkovice úvěrovou smlouvu. Úvěr je možno použít jen do
výše 50% nákladů akce
 příjemce úvěru nemůže sám sobě vystavovat daňové doklady k provedeným
pracím v rámci nákladů akce.

Úvěr se uzavírá se nejvýše na dobu 10 LET, nejpozději do 31.3.2021.
Úroková sazba z úvěru poskytnutého obcí Supíkovice činí 3 % ročně.
Dle rozhodnutí zastupitelstva obce Supíkovice bude možno jednotlivému žadateli
poskytnout úvěr nejvýše do částky 100 000,- Kč (jednostotisíc Kč.) V případě
manželů se poskytuje úvěr jen jednomu z nich.
V případě vyšší poptávky než jsou možnosti obce Supíkovice k jejich plnému
uspokojení bude při výběru postupováno takto:
Žádosti budou uspokojovány v pořadí dle data jejich podání včetně všech
náležitostí.
Obec Supíkovice uzavře smlouvu o úvěru s žadatelem poté, co žadatel předloží
rozpočet stavební akce, přičemž úvěr nesmí přesáhnout 50 % rozpočtu akce.
Zbývajících 50 % musí žadatel krýt z jiných zdrojů. V průběhu čerpání úvěru,
popř. po ukončení akce obec zkontroluje, zda vyčerpaná část úvěru nepřekročila
50 % skutečných nákladů.
K zajištění úvěru bude obec Supíkovice požadovat ručení 1-2 ručiteli, kteří
podepíšou Prohlášení ručitele
Počet ručitelů do 50 000,- Kč jeden ručitel, nad částku 50 000,- Kč dva
ručitelé.
Při nedodržení dohodnutého (i dodatečně) splátkového režimu bude účtován úrok
z prodlení ve výši stanovené dle NV č. 142/1994/Sb. a dlužník je povinen úvěr
včetně příslušenství splatit okamžitě.

VÍTE ŽE:
Hlášení obecního rozhlasu si můžete poslechnout ze záznamu na internetu
www.supikovice.cz v kolonce hlášení místního rozhlasu.

Dnem 7.4.2011 končí cyklus vývozu popelnic každý týden. Další svoz
tedy bude následovat 21.4.2011. Čtrnáctidenní perioda bude od
dubna do konce měsíce září.

Dne 21.5.2011 proběhne v Supíkovicích Tradiční svoz
velkoobjemového odpadu firmou Marius Pedersen ( M.P.).
Stanoviště budou tři: zastávka ČMPK, za Národním domem, zastávka
kolonky.
Časy svozu budou upřesněny v následujícím Občasníku.
Již nyní však hrozí riziko v podobě sankcí za nedodržování podmínek svozu.
Podmínky stanoví, že občané odpad dopraví na sběrné místo v den svozu a
pracovník firmy si od nich odpad převezme a roztřídí podle kategorie
nebezpečnosti.
V minulosti se stávalo, že v předvečer svozu se vytvořily na třech místech v obci
nepěkné skládky. Nezřídka došlo k tomu, že odložené kapaliny se ještě před
naložením na speciální vozidlo rozlily a tím zcela zmařily záměr ekologické
likvidace nebezpečného odpadu.
Dalším nešvarem těchto skládek jsou nájezdy sběračů kovů, kteří ve snaze
dostat se k hledané surovině neváhají vzniklé skládky rozhrabat po okolí.
Následně pak firma, která svoz zajišťuje musí odpad pracně třídit a uklízet
vzniklý nepořádek. Tím se zvyšuje časová náročnost akce v Supíkovicích a vzniká
časový skluz pro ostatní obce. Ti vyžadují vysvětlení po představitelích firmy,
proč nedodržují dohodnuté termíny. Firma M.P. následně žádá o vysvětlení
zástupce obce.
Přednosti svozu velkoobjemového odpadu jsou v Supíkovicích znát. Ubylo černých
skládek a na zahradách se nehromadí zbytečné harampádí. Pokud však chceme
s firmou M.P. i nadále spolupracovat, je potřeba zajistit základní pravidla
spolupráce.

Služba pro občany, kteří nebyli opětovně zastiženi sčítacími komisaři v místě
jejich bydliště a doposud tedy neobdrželi sčítací archy. Jsou tři možnosti kde si
můžete archy vyzvednout. Na pobočce České pošty v Supíkovicích, obecním úřadě
v Supíkovicích nebo na jesenické pobočce ČSÚ (budova IPOS K.Čapka č.10)
Prázdné sčítací formuláře
v rámci dodatečného sečtení
si můžete vyzvednout v místnosti OÚ
od 5.dubna do 14. dubna 2011
Úřední hodiny
Pondělí : 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.
Úterý : 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hod.
Středa : 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek : 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hod.
Pátek : 8:00 – 13:00 hod.

Dámy a pánové,
dovolte několik řádků k aktivitám sdružení Silezika. Jedná se o takzvanou nestání
neziskovou organizaci (NNO), která byla založena 5. 1. 2009. NNO bývají někdy
označovány jako třetí neboli neziskový sektor. Naše cíle nejsou politické ani
ekonomické – nemáme zájem kandidovat do politických uskupení a náplní naší
činnosti není ani vytvářet zisk, který převezmou vlastníci, jak tomu bývá u
klasických firem.
Nechceme přitom být ani typičtí pomahači – nepomáháme potřebných, drogově
závislým ani jinak rezignovaným lidem. Naše cíle jsou poněkud prozaičtější.
Skrývají se pod výrazem „ekonomická relokalizace“, neboli „obnova místních
socio-ekonomických vazeb“. Jak tušíte, takové zaměření je v příkrém rozporu
s dnes masivně provozovanou ekonomickou globalizací. Dobře si vybavuji, jak jsem
před několika málo lety v prodejně v České Vsi poprvé zahlédl česnek, jehož zemí
původu byla Čína. Napadlo mě co většinu z nás, totiž otázka, jak se může vyplatit
dovoz takového artiklu z druhého konce planety a přitom je možné vypěstovat ho
100 metrů od této prodejny? Takový systém zabezpečování zboží denní potřeby,
který zbytečně plýtvá značným množstvím energie, likviduje pracovní místa zde a
ničí život jako takový považujeme za hospodářský, společenský a ekologický
nesmysl. To, že je takový způsob dodávek potravin rentabilní poukazuje na to, že
něco není v pořádku.
Existuje několik výpočtů, podle kterých patří euroamerický způsob získávání
potravin k energeticky a materiálově nejnáročnějším oblastem moderního
lidského života vůbec. Naproti automobilu si totiž potraviny – zboží dovážené
z velkých vzdáleností – pořizujeme každý den. Pokud tedy chceme být součástí
řešení spíš než součástí problému, jak zní známé rčení, zaměříme se v naší
činnosti právě na to, abychom se dokázali z dnes běžného způsobu zásobování
potravinami co nejvíce vymanit.
Za tímto účelem minulý rok zjara naše členka zakoupila v Supíkovicích od rodiny
Erteltů rozlehlý dům č. 2. s přilehlými pozemky. Tuto nemovitost poskytuje jako
zázemí pro činnost začínající organizace.
Z dosavadních aktivit Sileziky zmíníme zejména zabezpečování tzv. veřejné
služby v Supíkovicích (lidé na sociálních dávkách po odpracování 30 hodin měsíčně
dostanou od státu určité navýšení příjmu). Zastupitelstvo vyhovělo naši žádosti a
od dubna 2010 veřejnou službu zřídilo, za což jí patří náš dík.
Kromě potřeb obce zabezpečují účastníci veřejné služby zejména práci při
zakládání „jedlého parku“, o kterém se zmíním níže. Na podzim minulého roku
rovněž vysadili základ meze kolem horního toku Kunětičky nad Vajontem.
V průběhu roku 2010 se nám ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus Jeseníky a
javornickou Ester podařilo získat prostředky z evropských fondů pro projekt,
jehož účelem je vytvořit pracovní místa v oblasti výsadby mezí, alejí či remízků

(tedy v oblasti krajinně revitalizačních opatření) a při zakládání nízkoúdržbových
zahrad. Na pozemcích v okolí našeho sídla, kde dodnes pracují lidé z veřejné
služby, najdou na jeden rok zaměstnání 4 lidé ze Supíkovic a okolí. Pokud
postrádáte zaměstnání a je Vám do 25 let a nemáte dokončené učiliště nebo
máte 50 a víc let (tu vzdělání nehraje roli), přihlaste se!
Smyslem práce na zmíněných pozemcích je vytvořit stabilní nízkoúdržbový
produkční ekosystém, tedy zahradu, která nevyžaduje pro svou údržbu tolik
práce, jak ji vyžaduje zahrada klasická. Přístupu, který se zde snažíme aplikovat
se někdy říká „permakultura“ (od slov permanentní hospodaření).
Permakulturní přístup spočívá přibližně v tom, že při využívání krajiny se
pokoušíme navázat na její charakteristiky. Dnes se setkáváme spíš s tím, že si
vymezíme náš zájem (např. něco pěstovat, nebo si někde postavit dům) a tomu se
snažíme uzpůsobit místo, které máme k dispozici (pokud je místo zamokřené a my
na něm chceme dělat věci, které se s mokřinou vylučují, musíme ji odvodnit).
V přístupu o který nám jde, však nebudeme měnit místo ke svému obrazu, ale
promyslíme jeho využití tak, abychom co nejefektivněji navázali na to, co v něm
je. Pokud máme k dispozici místo suché, osadíme jej rostlinami s hlubokým
kořenovým systémem, aby byly schopny zabezpečit si vodu samy a my si ušetřili
práci se zavlažováním.
Pokud patříme k těm šťastnějším a vody máme dost, či disponujeme rovnou
pozemkem s vysokou hladinou spodní vody, jakou jsou ty pod Diklovkou, můžeme
si blahopřát. Pozemek, který nám poskytl Agroprodukt Supíkovice o rozloze cca
3 000m2 byl asi z třetiny silně podmáčen spodním vývěrem. Místo odvodňování
jsme zde vyhloubili několik jam. Možnosti využití drobných vodních ploch, či
jejich význam pro zdraví rozmanitost života a tak zdraví krajiny i zahrady je
téma na dlouhé povídání. Zde jen uveďme, že kromě velevzácných žab, které
žerou slimáky, zde můžeme pěstovat i rozmanitou vodní zeleninu, co je našim
cílem.
Za spolupráci a podporu děkujeme obci Supíkovice za poskytnutí mechanizace,
financí, spolupráci při volbě lokalit vhodných pro výsadbu a otevřenost,
společnosti Agroprodukt Supíkovice za pronájem pozemků, poskytnutou
mechanizaci a možná ještě větší otevřenost, ZŠ Supíkovice za spolupráci při
organizování akcí pro děti i využití zahrady ve výuce, společnosti Slezský Kámen
za poskytnutí materiálu i mechanizace a obecně prospěšné společnosti Gengel za
poskytnutí semen starých a polodivokých odrůd zeleniny, bylin a koření.
Mgr. Juraj Grňo

