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Projekt „Supíkovice 2012“ v naší obci.

S úklidem a pracemi v naší obci pomáhají od 1.6.2013 účastníci projektu: “Šance pro 
nezaměstnané ze Supíkovic – rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání“. 

Tito zaměstnanci nejsou financováni z obecního rozpočtu, ale z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního 
rozpočtu ČR, a pracují pro obec na plný úvazek. 

V letošním roce byla aktivita této skupiny směrována především na práci s křovinořezy, 
sekačkou a motorovou pilou při údržbě veřejné zeleně v obci, jako například při úpravě kolem 
vodní nádrže „Vajont“, kde došlo k celkovému prořezání a vykácení náletových dřevin a keřů.

Dále se skupina spolupodílela na rekonstrukci dětských atrakcí v MŠ, opravě a nátěrů 
dřevěných soch v parku a na celkové opravě obecního altánu ve spodní části obce. Za zmínku 
stojí také jejich velký podíl na úpravách okolí historické stavby „Vápenka“ a při obnovení 
kapličky „Boží muka“ u vodní nádrže „Vajont“. 

Část této cílové skupiny si za asistence lektora praktického výcviku zdokonalovala své 
znalosti zednické a kamenické při zbudování opěrné zdi, zděného příkopu a pokládce 
obrubníků u budovy „Pompe“. Dále při vyzdění a vyspárování hřbitovní zdi na místním 
hřbitově a pokládce mozaiky na toaletách malého sálu kulturního domu. K osvojování těchto 
dovedností docházelo také při opravě omítek ve sklepě OÚ, nebo u zhotovení špalet budovy 
tělocvičny ZŠ a dále při opravě schodů u kulturního domu.

V neposlední řadě musím připomenout jejich podíl na výrobě a betonáži stavidla 
rybníčku u OÚ, opravě cesty k vodní nádrži „Vajont“ a zhotovení lesního brodu nad vodními 
zdroji v lesní části obce Supíkovice.

 Smysl tohoto projektu vidím především v tom, že můžeme nabídnout práci velkému 
počtu dlouhodobě nezaměstnaných lidí a zároveň využít tuto pracovní sílu k efektivní údržbě 
veřejného prostranství v obci. Jejich práce je pro nás velkým přínosem, a tímto bych jim chtěla 
poděkovat za jejich snahu a úsilí.
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