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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se na úvod tohoto Občasníku zastavil u tématu, který jsem v minulosti
považoval za téma víceméně městské. Tím tématem je výskyt psích exkrementů na veřejných
prostranstvích. Často jsem slýchal, jak je v jarních měsících většina měst znečištěna
pozůstatky po venčení psů. Letos, při lednové oblevě jsem zjistil, že se pejskaři začali
objevovat i v Supíkovicích. Hlavní trasa chodníku byla doslova poseta hnědou hmotou.
Problém není jen na hlavním tahu obcí. Postraní ulice jsou tímto jevem zasažena stejnou
měrou.-Názor, že psi i volně pobíhající do vesnice patří již není dostatečně pádným
argumentem. Dalším faktorem je hledisko bezpečnosti. Setkání s volně pobíhajícím psem bez
dozoru, není nic příjemného a tvrzení dobíhajícího majitele, že jeho pes nekouše a maminku
s dítětem v náručí jen očuchává, je hodně provokativní.
Doba je taková, že psí mazel je součástí rodiny. Na druhou stranu lidé, kteří se psy nemíní
sdílet obydlí, nejsou povinni při každé vycházce kličkovat mezi výkaly, nebo čekat, kdy se
odněkud vyřítí zvědavý pes. Není nic jednoduššího, než po svém psu na vycházkách uklidit a
zajistit, aby se pes netoulal po obci bez dozoru.
Když každý majitel toto zajistí, předejde se mnoha konfliktům a nepříjemnostem. Z právního
pohledu tento problém řeší Obecně závazná vyhláška 3-2004, kterou schválilo zastupitelstvo
obce Supíkovice dne 16.12.2004.Celé znění OZV najdete na www.supikovice.cz
Bican Roman

ZASTUPITELSTVO OBCE

Mimořádné jednání zastupitelstva obce dne 13.1.2011 mělo na programu pouze tři body.
Úprava odměn neuvolněných zastupitelů podle nařízení vlády. Dále schválili zastupitelé
pronájem obecních pozemků. Tyto byly v minulosti již pronajímány a zájem o ně projevili
současní nájemníci. Pouze na pozemek p.č.1042 bylo více zájemců, proto se o tomto pozemku
bude jednat na příštím zastupitelstvu.

OBEC

O.P.S. Soužití 2005 Mikulovice, poskytovatel pečovatelské služby, nabízí občanům Supíkovic
terénní službu.
Prováděnými úkony pečovatelské služby se snažíme naplňovat individuální potřeby a cíle
klientů:a)pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a
svlékání, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty)
b)pomoc při zajišťování stravy (např.dovoz oběda, nákupy, příprava a podávání jídla)
c)pomoc při zajištění chodu domácnosti) např. úklid, praní, žehlení)

d)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např.doprovod k lékaři,
vyzvednutí receptu u lékaře, dovoz léků či bezplatné sociální poradenství
Podrobnější informace zájemcům poskytnou pracovnice Soužití 2005
Mgr. Štěpánka Beníčková ředitelka tel.584429143 klapka 260, nebo Bc. Zdeňka Macháčková
socialní pracovnice tel.584429143 klapka 202

V minulém Občasníku jsme Vás informovali o přípravách na Tříkrálovou sbírku. V současné
době již máme k dispozici výsledky sbírky v roce 2011.
Cituji z průvodního dopisu:
,,Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl pro naši Charitu Javorník příjemným překvapením.
Stejně, jako v předchozích letech, nezabránily ani letos rozmary počasí koledníkům ani
dárcům, aby otevřeli svá srdce a přispěli opět na dobrou věc. Navzdory všem odhadům se
podařilo vykoledovat krásnou částku 402 085,-Kč. To je o 28 700,-Kč více než v loňském
roce!
Poděkování si zaslouží nepochybně koledníci a koordinátoři letošní sbírky a rovněž Vy všichni,
kteří jste přispěli a pomáháte tak budovat naše charitní dílo. Ještě jednou DĚKUJEME!
Po rozdělení použijeme výtěžek sbírky na nákup automobilu pro DPS sv. Hedviky".
V Supíkovicích se v roce 2011 vybralo 8002,-Kč.

SRPDŠ:
Pátek 14.1.2011 proběhlo divadelní představení „Agentura Drahoušek…aneb sňatky všeho
druhu. Pořadatelé byli mile překvapeni tak velkou návštěvou. Diváků se sešlo v pátek do sálu
Národního domu na pět desítek. Divadelní kus určený pro dospělé v sobě nese vždy kus
rizika, zda se diváci dostaví. Po představení si návštěvu pochvalovali i herci z Mikulovic. Jak
výběr hry, tak i herecké výkony, přispěli k příjemně strávenému pátečnímu podvečeru.

Dne 12.2.2011 od 9.00 hodin proběhne v tělocvičně ZŠ Supíkovice 4.ročník Supíkovického
míčku- turnaje ve stolním tenise. Letos jsou vyhlášeny tři kategorie, ženy, muži a kategorie
,,elite". Po loňském vydařeném 3.ročníku očekávají pořadatelé opět hojnou účast všech
sportuchtivých lidí. Kategorie začínají na věku 15let a končí na hranici 102 let, k tomuto
omezení organizátoři přistoupili proto, že v jejich řadách není žádný kvalifikovaný lékař.
Omlouváme se všem, kteří se vlivem svého věku nevejdou do žádné kategorie a všechny
ostatní srdečně zveme.

HASIČI:
Pozvánka na ples SDH:
Dne 19.2.2011 pořádá SDH Supíkovice tradiční Hasičský ples v ND Supíkovice. Můžete se
těšit na dobrou zábavu, taneční vystoupení, bohatou tombolu, tradiční bramboráky.
Těšíme se na Vaši účast, čímž podpoříte činnost hasičů v obci.
Poskočil Stanislav, starosta SDH Supíkovice

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE:
TANEČNÍ KURZY

Pod vedením pana Sochora. Kurz je určen pro všechny věkové kategorie. Předpokládaný
termín je po 20. únoru. Kurz obsahuje 5 lekcí + 1 lekci prodloužené. Cena 800,- Kč za lekci.
Cena pro jednotlivé páry bude závislá na počtu přihlášených párů. Přihlásit se můžete na OÚ
v Supíkovicích nebo na tel. čísle 584 432 142. Místem konání velký sál ND v Supíkovicích.

NAŠI OSLAVENCI
Únor:

Plívová Miroslava
Juřenová Ludmila
Stochová Marie

83
93
81

Všem srdečně blahopřejeme !!!

VÍTE ŽE:

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv
1. Tímto nařízením se ruší vyhláška 111/1981 Sb. o čištění komínů.
2. Nové nařízení vlády zmírňuje požadavky na četnost provádění kominických prací a
umožňuje provádět čištění spalinových cest od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW

svépomoci a stanovuje podmínky pro bezpečné provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví životů uživatelů a jejich majetků.
3. Ukládá povinnost provádět pravidelné kontroly – kontrola spalinové cesty
/1 x ročně/ odborně způsobilou osobou,která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.
4. Revize spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je :
a) revizním technikem komínů
b) revizní technik komínových systémů /specialista BP/
c) revizní technik spalinových cest
a provádí se v těchto případech :
a) před uvedením spalinové cesty do provozu /ke kolaudaci/ nebo po každé
stavební úpravě
b) při změně druhu paliva
c) při výměně spotřebiče paliv nebo novou instalací
d) po požáru komína
e) při poškození komína /praskliny, trhliny …/
Toto nařízení vlády je nevymahatelné, ale v případě, že dojde k poškození majetku nebo
zdraví, mohou se pojišťovny částečně nebo úplně zříci plnění škodní události, při zásahu
hasičů v případě požáru může být udělena pokuta několika desítek tisíc, případně může dojít
k trestnímu stíhání.

