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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
Vstoupili jsme do letního období, stále ještě v rouškách, i když se přísná hygienická opatření pomalu omezují.
Stále však nemáme vyhráno, protože v některých lokalitách se opět zvýšily počty nově nakažených.
Koronavirová pandemie však nepostihla jen zdraví občanů. Výrazně je postiženo celosvětové hospodářství,
které se bude vzpamatovávat několik let, což samozřejmě bude mít vliv na naši životní úroveň. Ale jsem optimista. Lidstvo už zvládlo složitější období.
Na tomto místě si dovolím poděkovat všem, kteří při nedostatku ochranných roušek obci a občanům vypomohli svépomocnou výrobou. Je ironií, že kraj, který se prezentoval jako zachránce před nákazou, obce před
dvěma měsíci oslovil s tím, aby vyplnily formuláře s požadavkem na ochranné pomůcky. Čas běží a pomůcky či
jakékoliv sdělení k našim požadavkům nikde!
Za chvíli zde máme školní prázdniny, i když je někteří žáci a studenti mají již nyní. Nastává i doba dovolených,
které nebudeme jako obvykle trávit jen v cizině. Ale naše republika je krásná a mnozí ji objevíme díky přetrvávajícím cestovním omezením…


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

KALUŽE DĚTI ZPRAVIDLA MILUJÍ. PLATÍ TO I VE ŠPIČKÁCH
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
VYLEPŠILI JSME PODMÍNKY NA HŘIŠTI I NA TOALETÁCH A ZBAVILI SE NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ



Box na vybavení hřiště za KD dosloužil. Nový kovový snad odolá sportovním aktivitám naší mládeže.



Zřejmě i karanténa se zasloužila o nárůst velkoobjemového odpadu.

Hřiště za kulturním domem získalo
zvýšené ohrazení a brzy budou zavěšeny i nové sítě.

Letos se koledníci vydali na předvelikonoční klapotání v rouškách.

Pravidelná jarní kontrola místních vodotečí odhalila zanesenou propust pod silnicí I/35. Odstranění nánosu bylo projednáno s Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR.
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OBCE ŠPIČKY

I malé zatékání na toaletách u velkoplošného hřiště dokázalo poničit podlahu. Opravu provedla
firma DEHON.

ŠPIČKY - SOUHRNNÝ PŘEHLED PRAKTICKÝCH INFORMACÍ

V rámci 3. varhanního festivalu vystoupili ve
farním kostele houslistka Iva Kramperová a varhanní virtuos Pavel Svoboda, kteří koncertují na
světových podiích. Nádherný zážitek. Ve Špičkách pro třicet posluchačů…

Věnec k uctění obětí 2. světové války byl položen
u pomníku padlých bez pietního shromáždění.

CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT...
Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na
tel. č.: 777 698 876 nebo e-mailu: t.bibrlik@regionhranicko.cz
Informační linku pro cestující spustil od 1. září 2017 krajský
koordinátor dopravy KIDSOK na tel. č. 588 88 77 88. Pracovníci koordinátora na ní odpovídají na dotazy uživatelů integrovaného dopravního systému, a to v pracovních dnech od
7 do 15 hodin. Cestující se zde dozvídají o cenách, jízdních
řádech, průkazech umožňujících slevy, uznávání dokladů při
přestupování atd.
Jízdní řády veřejné linkové dopravy platné v Olomouckém
kraji od 1. 1. 2018 naleznete na oficiálních stránkách KIDSOK
(Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje): www.kidsok.cz

Policie ČR žádá občany, aby o pohybu podezřelých osob či
vozidel neprodleně podávali informaci Policii ČR na bezplatnou
linku 158 nebo přímo na linku OO PČR Hranice: 581 601 690.
Podněty, návrhy a připomínky lze rovněž zasílat elektronickou
poštou na adresu: pcr.oo.hranice.podatelna@pcr.cz
Letní harmonogram svozu komunálního odpadu:
10. 7. 2020, 24. 7. 2020, 7. 8. 2020, 21. 8. 2020, 4. 9. 2020,
18. 9. 2020, 2. 10. 2020, 16. 10. 2020 a 30. 10. 2020
Průzkumné práce v rámci přípravy výstavby Vodního díla
Skalička budou v lokalitě „Kačena“ prováděny formou geofyzikálních měření, která představují velmi šetrnou nedestruktivní
metodu nevyžadující vjezd těžké techniky na pozemky. Tyto
průzkumné práce jsou plánovány na období květen – říjen
2020.

Webový portál rodinné politiky Olomouckého kraje:
www.rodinajeOK.cz byl spuštěn se začátkem minulého školního roku. Web zaměřený na rodinnou politiku kraje nabízí
občanům srozumitelnou formou přehled prorodinných aktivit
celého území regionu.

Připomínkové řízení k jízdním řádům železniční osobní dopravy bude ukončeno 10.7.2020. Provozovatel dráhy, Správa
železnic, zveřejnil návrh jízdního řádu veřejné osobní železniční dopravy na www.idsok.cz/jizdni-rady/navrhy-jizdnich-radu.
Případné připomínky a požadavky, se zdůvodněním, dodejte
na OÚ do 3.7.2020.

Územní plán obce Špičky je zveřejněn na:

https://www.mesto-hranice.cz/spicky

V roce 2019 bylo do bílého kontejneru u MŠ vloženo 1 489 kg
textilních výrobků a použité obuvi.

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 –
2017 je na: www.obec-spicky.eu
Informace týkající se výstavby vodního díla Skalička naleznete na webové stránce: http://skalicka.pmo.cz/

Firmě EKO-KOM bylo vloni předáno 10,185 tuny vytříděných
odpadů, za něž obec obdržela 40 935,50 Kč.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Z POHLEDU EKOLOGIE I EKONOMIKY
TŘÍDÍME SPRÁVNĚ PLASTY?
Na tuto otázku ať si každý občan odpoví sám. Co k tomu potřebuje? Stačí nahlédnout vkládacím otvorem do kontejneru.
První, co uvidí, je mnoho nezmáčknutých plastových lahví od nápojů. To ale neznamená špatné vytřídění. Pouze zvyšování
nákladů na odvoz plastů, protože obec pak hradí i přepravu vzduchu.
CO DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU PATŘÍ:
– fólie (též potravinářské, stretch fólie – nesmějí však být mastné nebo silně znečistěné zbytky jídla)
– igelitové sáčky (pokud možno bez papírových etiket)
– igelitové tašky
– obaly od drobných balených potravin – s recyklační značkou na obalu, někdy jde o kombinaci plastu a aluminiové fólie,
které patří do směsného odpadu
– sešlápnuté PET lahve – lahve obalené smršťovací fólií s vyznačením druhu nápoje této folie zbavte, jinak nepůjde PET
recyklovat
– plastové kelímky od mléčných výrobků bez zbytků jídla
– plastové vaničky od zeleniny a ovoce
– nádoby od kosmetiky a čistících prostředků – pokud nepatří do nebezpečných
odpadů
– PET lahve od jedlých olejů (pouze důkladně vymyté, bez známek mastnoty)
– plastové jídelní termoboxy (po odstranění zbytků jídla a mastnoty)
– polystyren (ne stavební)
– plastové nápojové kelímky
– plastové obaly od CD a DVD
– plastové síťky od ovoce
– kartáče na nádobí a kartáčky na zuby – jen rukojeti
CO DO NĚJ NEPATŘÍ:
– obaly se zbytky jídla nebo čistících prostředků
– plastové tuby od pleťových masek, tuby od zubní pasty
– PET lahve se zbytky mastnoty
– molitan (houbičky na nádobí)
– stavební polystyren
– objemné plastové předměty (např. zahradní židle)
– podlahové krytiny, PVC
– novodurové trubky
– silonové punčochy
– gumové rukavice




Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Zde jsme měli v PROMĚNÁCH 1/20 bohatý seznam připravených spolkových a společenských akcí. Ale bohužel.
Mimořádná opatření, která měla zabránit (a snad zabránila) šíření epidemie, je zrušila. Snad se situace už definitivně
uklidní a my budeme společně na podzim realizovat tradiční akce spolků a obce. Už teď se těším, že je budu moci
v PROMĚNÁCH 3/20 vyjmenovat.

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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ZE ŽIVOTA V OBCI
NEZÁLEŽÍ NA TOM, S ČÍM JSI PŘIŠEL, ALE S ČÍM ODCHÁZÍŠ
„Cesty Páně jsou nevyzpytatelné.“ Takto bych označil životní
situaci, která nastala v mém životě. Od 1. července AD 2020
nastává změna v duchovní správě farností spravovaných
z Hustopečí nad Bečvou. Takže tato změna se dotýká také
farnosti Špičky. Já odcházím do Hranic jako farář a děkan.
Prožil jsem společně s Vámi osm krásných roků. Nechtěl
bych to přejít jenom tím, že řeknu: „Na tyto roky nikdy nezapomenu.“ Byl to pro mě opravdu krásný čas a hlavně
– bylo to mé první samostatné místo a tedy, jak to kněží
s nadsázkou označujeme, „první láska“, na kterou prostě nejde zapomenout. Tomu jistě budete mnozí rozumět. Navázal
jsem spoustu osobních vztahů a přátelství a za to bych Vám
chtěl poděkovat. Od začátku jste mě pěkně přijali jako svého,
že jsem si vůbec nepřipadal jako cizí. Byl bych moc rád, kdybyste takto přijali i mého nástupce P. Václava Fojtíka.
Vrátím se ještě k tomu číslu osm. Osmička má svou biblickou symboliku, odpovídá řádu nadpřirozena. V Bibli se
toto číslo objevuje především v časových údajích. Jedním
z chanukových zázraků bylo, že jediná zachovaná lahvička
rituálně čistého oleje hořela v menoře osm dní – nikoli sedm,
na zdůraznění, že událost nesouvisí s přírodními zákony (Časopis Šavua tov 59/5768, str. 2). Osmý den je prvý den po neděli, a tedy začátek dalšího týdne, často pak i začátek nového
období. I pro mě se otevírá nová etapa života a také v tom
spatřuji něco, co z lidského pohledu je nepochopitelné. Nikdy
jsem nemyslel ani neusiloval o žádné vyšší místo. Proč zrovna
já? Jak to řekl sv. Jan XXIII.: „Jenom Ty, Pane, znáš odpověď.“
Číslo osm – v latinské podobě „oktáva“ se používá k označení
posledního ročníku studia na gymnáziu; pro mě poslední rok
s Vámi jako duchovní správce. Tak jako studenti po maturitě
pokračují dále na vysoké škole, i přede mnou budou nové úkoly, povinnosti a zodpovědnost. Proto prosím o modlitbu. Oktávou se také v hudbě nazývá interval osmi tónů, ze kterých se
tvoří akord. Akordy mohou být durové – na poslech jsou jakoby zakulacené, uzavřené (tedy pro ucho líbivé) anebo mollové
– na poslech jsou jakoby ostré, otevřené. Mollové akordy se
používají k vyjádření smutku, ale je v nich jakási otevřenost,
očekávání a naděje pro nové a lepší skutečnosti. A toto vlastně
právě prožívám. Na jedné straně je těžké opustit lidi a místa,
kde jsem si zvykl a byl rád, na straně druhé je očekávání toho,
co tato změna přinese nového a věřím, že i krásného.
Jako administrátor excurrendo jsem byl do farnosti Špičky
ustanoven od 1. VII. AD 2012. V těchto letech bylo ve Špičkách 31 křtů, 6 svateb a 37 pohřbů. Svátost biřmování přijalo
10 biřmovanců.
Co se týče oprav: od roku 2012 se postupně udělala nová
venkovní fasáda, byla udělána nově elektroinstalace, topení a osvětlení interiéru. Také se celý kostel uvnitř vymaloval.
V roce 2017 byly do zrestaurované varhanní skříně pořízeny
nové varhany a v roce 2019 čtyři nové zvony. Velké Pán Bůh

zaplať patří Vám všem štědrým dárcům, panu starostovi
Ing. Vladimíru Zamazalovi a zastupitelstvu obce, Pavlovi Vaculovi (technickému administrátorovi hranického děkanátu)
a Ing. Josefu Vaculovi.
Děkuji ministrantům, zvláště sourozencům Novotným, kteří
vždy s radostí a věrně sloužili při oltáři Páně. Děkuji kostelníkům – zažil jsem tři. Velký dík varhaníkovi. Jsem vděčný také
za květinovou výzdobu a za úklid kostela – nic se neudělá
samo a za každou službou stojí konkrétní lidé. Pán Bůh zaplať!
Nechci se loučit, protože sice budu v Hranicích, ale přesto nad
Vámi budu stále jako děkan bdít. Jedna moudrost říká: „Nezáleží na tom, s čím si přišel, ale s čím odcházíš.“
Odcházím se srdcem plným vděčnosti Pánu Bohu, že jsem
mohl být knězem u Vás – neodcházím s prázdnou, ale bohatý tím vším, co jsme prožili a udělali – děkuji Vám za vše
moravským: Pán Bůh zaplať! Přeji všem Boží požehnání
a ochranu Panny Marie.


Žehná P. František Antonín Dostál

PODĚKOVÁNÍ ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA
Tohle poděkování patří člověku, který v naší obci žije již tři roky
a my ho přesto do této chvíle neznali. Patří člověku, který byl
v pravý čas na pravém místě. Patří člověku, který bez váhání jednal pohotově, čímž našemu synovi zachránil život. Patří
člověku, který se nebál nebezpečí.
Byla neděle 10. května a náš syn se vydal se svou kamarádkou na procházku. Na konci vesnice, na obecním pozemku,
je nečekaně napadl roj včel. Během krátké chvíle se kolem
našeho syna objevilo několik stovek včel, které na něj zaútočily. V tom okamžiku jeho křik uslyšel a poté uviděl Martin
Kulišťák, který našemu synovi pomohl a tím ho zachránil.
Situace byla natolik vážná, že jsme museli k ošetření syna volat rychlá záchranná služba, které asistovala letecká záchranná služba, neboť náš syn byl pobodán více než 200 včelami.
A přesto, že i Martin byl včelami pobodán, celou dobu, než
se na místo dostavila RZS, pomáhal nám ošetřovat Honzíka
a vytahovat mu z těla desítky jedovatých žihadel.
„Martine, i kdybychom Ti tisíckrát poděkovali, nikdy to nebude
stačit a nikdy to nevyváží to, co jsi pro nás udělal. Děkujeme!“						
Na závěr bychom chtěli požádat ty, jež o celé věci šíří lživé
informace, aby se zamysleli nad svým chováním. Nikdo z Vás
na místě nebyl, tak jak můžete tvrdit, že se věc udála jinak.
Honzík už si tak prošel „peklem“ a Vaše lži mu tímto ještě víc
ubližují.



Honzíkovi rodiče Martina a Zdeněk
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CO NOVÉHO V MIKROREGIONU
ŠKOLY NA HRANICKU ZVYŠUJÍ KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ DÍKY PROJEKTU MAP II
MAS Hranicko z.s. realizuje v období od listopadu 2018 do července 2022 projekt MAP II. Jeho cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v regionu, a to podporou spolupráce zřizovatelů, škol
a ostatních aktérů ve vzdělávání, společným informováním,
rozšiřováním znalostí a strategickým plánováním partnerských
aktivit pro řešení místních problémů a potřeb.
Do projektu se zapojily všechny základní a mateřské školy
Hranicka, včetně základních uměleckých škol. Celkem 35 škol
z regionu se účastní série vzdělávacích aktivit zaměřených na
podporu a rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj
kompetencí v digitální oblasti, podporu polytechnického vzdělávání a kariérového poradenství a dalších kompetencí nezbytných pro kvalitní vzdělání.

jak v roli rodiče komunikovat s pedagogy. Připravila také speciální seminář pro pedagogy na téma Rodiče versus škola.
Velmi zajímavá z pohledu rodičů se ukázala beseda pro veřejnost pod vedením speciální pedagožky Lenky Bínové
„I naše děti potřebují hranice,“ kterou jsme v Hranicích hostili
v únoru. Speciálně pro pedagogy Bínová připravila také velmi
úspěšný seminář na téma školní zralosti. Rodiče mohli navštívit besedu o Hejného metodě výuky matematiky pod vedením
Tomáše Blumensteina nebo některou z otevřených hodin v mateřských školách.
Během minulého podzimu a letošního jara se uskutečnilo
množství vzdělávacích aktivit pro pedagogy, například k polytechnickému vzdělávání pro MŠ a 1. stupeň ZŠ nebo v tématu matematických her
pod vedením Růženy Blažkové. V tomto období také
probíhala jednání pracovních skupin pro jednotlivé
gramotnosti s cílem SWOT
analýz pro rozvoj čtenářské
a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání a inkluzivního vzdělávání v regionu. K jednání
byli také přizváni ředitelé
základních a mateřských
škol z regionu Hranicko.
K tématu kontinuí pro čtenářskou a matematickou
gramotnost se sešli členové
pracovních skupin a zájemci z řad pedagogů společně
s Petrem Koubkem, Evou
Fanfulovou a Petrem Naskem z NÚV (nyní NPI ČR).
workshop s Milenou Mikulkovou o komunikaci mezi rodiči a školou
Za pozornost také stojí, že
V rámci projektu se pravidelně setkávají ředitelé základních odborná skupina „Informatika a robotika“ na svých pravidela mateřských škol za účelem řešení aktuálních potřeb a pro- ných setkáních vytvořila regionální digitální kontinuum.
blémů. Jednotlivé pracovní skupiny a jejich vedoucí pracují Některé aktivity projektu MAP II musely být kvůli koronavirona aktualizaci a rozvoji místního akčního plánování. Projekt vé krizi přesunuty, jako například plánovaný jednodenní fesdále umožňuje vznik lokálních metodických kabinetů a regionál- tival Den s knihou, série otevřených hodin v MŠ nebo série
ních školních vzdělávacích plánů, vzájemné sdílení zkušeností polytechnického vzdělávání. Doufáme ale, že se situace v naší
a přípravu společných projektů, ale také například workshopy zemi optimalizuje natolik, abychom všechny naplánované aktipro rodiče se zájmem o různorodé přístupy ve vzdělávání.
vity mohli co nejdříve realizovat, a pomáhali tak nadále zvyšoMinulý podzim se uskutečnila například beseda pro veřejnost vat kvalitu vzdělávání v regionu.
pod vedením zkušené sociální pedagožky Mileny Mikulkové 
Vladislava Závrská
o tom, jak v roli pedagogů komunikovat s rodiči a také naopak, 
hlavní manažerka projektu MAP II
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CO NOVÉHO V MIKROREGIONU
GRANTOVÝ PROGRAM PODPOŘÍ NA HRANICKU OSMNÁCT AKCÍ
Mikroregion Hranicko pokračuje ve své činnosti. I v letošním
roce podpoří díky Grantovému programu regionu Hranicko
osmnáct kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Mezi
podpořenými je i 17. troubená Svatohubertská mše, kterou organizuje Myslivecké sdružení Hejné Špičky. V letošním roce
mikroregion Hranicko zahájil projekt Podpora zaměstnanosti
na Hranicku, díky čemuž vzniklo deset pracovních míst na člen-

ských obcích mikroregionu. Tito zaměstnanci z řad ohrožených
skupin získali místo až na 19 měsíců. Pro obce připravujeme
různé dotační žádosti, výběrová řízení, administrujeme dotace.
Připravujeme opět společný kalendář a v srpnu se uskuteční
tradiční studijní cesta – znovu zavítáme na Jižní Moravu.


Marcela Tomášová, manažerka mikroregionu

MIKROREGION SPOLUPRACUJE NA PŘÍPRAVĚ LÁVKY A CYKLOSTEZKY
napojení cyklostezky ze silnice u Vápenky

studie lávky přes Bečvu u obce Ústí
Mezi velké akce, do kterých je mikroregion zapojen, je realizace díla Cyklostezka Bečva – k. ú. Černotín, k. ú. Ústí, a to obě etapy tohoto díla – Lávka
i Cyklostezka. Na akci se podařilo získat značnou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury a pokud vše půjde podle plánů, mělo by se začít
v září stavět. I když jsou Špičky na druhé straně Bečvy a na kopci, jistě se najdou nadšenci, kteří budou novou cyklostezku využívat.

SOUTĚŽIT HASIČI NEMOHLI, TAK JE ALESPOŇ OBEC DOVYBAVILA

I v letošním zimním období se hasiči pilně připravovali na novou sezónu 2020. Bohužel celosvětová epidemie způsobila, že veškeré soutěže byly až do
konce června zrušeny. Výkonný výbor okresu Přerov zrušil pro letošní rok soutěže velkých cen dospělých i mládeže. Jednotka sboru byla letos dovybavena reflexními vestami s nápisem Hasiči a přenosnými radiostanicemi pro komunikaci mezi ostatními jednotkami a KOPISem.

Za SDH Špičky Marek Hložek
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PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠPIČKOVÁ ŠKOLKA „V OBRAZECH“
V pondělí 16. března jsme po dohodě se zřizovatelem z důvodu prevence šíření nemoci COVID-19 uzavřeli MŠ. S kolegyněmi
jsme ušily 300 roušek, uklízely školku, sklepní prostory a s rodiči a dětmi komunikovaly pomocí uzavřené skupiny na facebooku.
Pro děti a blízké jsme připravily rodinnou stopovačku v přírodě. Také jsme se radovaly ze schválené dotace ministerstva životního prostředí na vybudování přírodní zahrady ve výši 500 000 Kč.

šití roušek

dopisy pro děti

úklid sklepů

rodinná stopovačka s různými úkoly

Dne 25. května jsme provoz mateřské školy obnovili a užívali si krásných jarních dnů venku v přírodě. Špičková poloha naší
školky nám umožňovala volný pohyb bez cizích lidí a tedy i bez roušek.

dětmi oblíbené lození na stromy v remízku

8
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pouštění letadélek na hřišti

PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

výuka v přírodě

výroba koláže z květin

sportování na hřišti

dětský den

hrátky s chůvou Haničkou Strnadlovou

malování v přírodě

poznávání léčivek

výroba bezového a jitrocelového sirupu

9
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PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

den zdraví se zdravotní sestřičkou

„jogínci“ u mlýna v Partutovicích

pasování na školáky

lesní pedagogika v Bohuslávkách

dočasné působiště na obecním úřadě

poslední letošní výlet na dopravní hřiště v Lipníku n. B.

Bohužel jsme byli kvůli koronaviru nuceni zrušit spoustu akcí, včetně plánované školky v přírodě. Vymyslely jsme s kolegyní náhradní řešení. Domluvily jsme si v MŠ Černotín zapůjčení lehátek a při našem pobývání na obecním hřišti zde hodláme s dětmi
první dva týdny v červenci i pod přístřeškem přespávat. Máme zde skvělé zázemí – toalety, sklad, elektřinu, pergolu, sportovní
náčiní i nářadí. Myslím, že děti budou naprosto nadšené a bude to pro ně zážitek. Pak už budeme jen doufat, že se všechny
práce stihnou do konce prázdnin.
Děkuji mnohokrát všem rodičům za přízeň, shovívavost a nabídky pomoci a všem přeji hezké léto.
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Zuzana Stejskalíková, ředitelka MŠ Špičky
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PROTEST PROTI VLÁDNÍMU OPATŘENÍ
OBCE SE JELY BRÁNIT DO PRAHY
Mimořádná situace si vyžaduje mimořádná opatření a já na
tomto místě nebudu hodnotit postup vlády při stanovení hygienických pravidel, ale pouze se zmíním o finančních dopadech opatření ve vztahu k obcím, městům a krajům. Velkorysé
prohlášení o finanční pomoci postiženým (občanům, živnostníkům, malým firmám) zůstaly mnohdy pouze v úrovni prohlášení s tím, že na tato opatření navíc vláda použila i prostředky,
které vzala obcím. Tato skutečnost vyvolala odpor, který vyústil
ve společnou akci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních
samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR.
Šestadvacátý květen
2020 byl vyhlášen
„Černým dnem pro
obce a kraje“. Součástí tohoto protestu, ke kterému se
připojila i naše obec,
bylo zveřejnění prohlášení s požadavkem na poslance
a senátory, aby byla
přijata opatření k navrácení finančních
prostředků obcím
a krajům a také vyvěšení černé vlajky
na budově obecního
úřadu.
V úterý 16. června se na Malostranském náměstí v Praze
uskutečnilo setkání starostek a starostů, primátorů, hejtmanů
(ti za ANO samozřejmě chyběli) a senátorů, kteří podpořili požadavek na kompenzaci pro obce a města ve výši 1 200 Kč na
občana. Ze setkání vzešla deklarace, která byla následně předána poslancům Parlamentu ČR. Po dlouhé diskuzi byl ještě
téhož dne, dle informace sdělovacích prostředků, kompenzační příspěvek schválen.
Je však nutné si uvědomit, že toto je pouze nepodstatná část financí ovlivňujících rozpočty obcí. Jejich největší objem tvoří podíl sdílených daní na základě rozpočtového určení daní (RUD),
které výrazně ovlivní propad výroby, ekonomiky a následně
i vybraných daní.
Snížení daňových příjmů z RUD je již v naší obci zřejmé při
porovnání daňových příjmů za měsíc květen. Oproti roku 2019
jsou v letošním roce nižší o 36,7 %. A predikovat další vývoj by
bylo na úrovni věštění ze skleněné koule. Ale dobře již bylo…


Svaz měst a obcí ČR
Sdružení místních samospráv ČR
Spolek pro obnovu venkova ČR
vyhlašují na

úterý 26. května 2020

ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE
Poslanecká sněmovna v úterý 26. května rozhodne o dopadech zákona o kompenzačním
bonusu na samosprávy. Poslanci mohou podpořit návrh Senátu, který požaduje, aby
kompenzace byly vypláceny bez dopadu na rozpočty samospráv, anebo potvrdit původní návrh
Vlády ČR, který určuje, že kompenzace mají být vypláceny ze sdílených daní s výrazným
dopadem na rozpočtové určení daní (RUD).
Opakovaně jsme jako představitelé samospráv deklarovali, že obce, města a kraje jsou solidární
se státem v této nelehké době. Samosprávy udělaly a stále dělají dost pro to, abychom
tuto výzvu společně zvládli. Podpora ohroženým OSVČ, společníkům malých firem či
rodinných firem je správné rozhodnutí. Ovšem dopad zákona o kompenzačním bonusu jen
na rozpočty obcí dosáhne až -12 mld. Kč navíc nad očekávaný propad sdílených daní. Jsme
přesvědčeni, že tyto kompenzace mají být hrazeny ze státního rozpočtu nástroji mimo
dopad na RUD.
Vyzýváme Vládu ČR, poslance a senátory, aby přijali taková opatření, která
navrátí tyto finance zpět do rozpočtů samospráv.
Na podporu této iniciativy proto vyhlašujeme společný tichý protest samospráv a žádáme
obce, města a kraje, aby jej podpořily
vyvěšením černé vlajky
na obecních / městských / krajských úřadech. Dejme za samosprávy společně najevo, že ve
snaze udržet investice v našich obcích a krajích jsme zůstali sami. Je naším společným úkolem
pomoci rozhýbat regionální ekonomiku, ovšem tak výrazný zásah státu s dopadem na obecní a
krajské rozpočty nemohou samosprávy samy zvládnout. Formu protestu záměrně volíme jako
tichou, která adekvátně odpovídá současné situaci. O podporu tohoto tichého protestu
rovněž žádáme všechny kraje v České republice.
Děkujeme za Vaši podporu s vírou, že poslanci tuto formu protestu pochopí a samosprávy
podpoří.
František L u k l, v.r.
předseda SMO ČR

Stanislav P o l č á k, v.r.
předseda SMS ČR

Veronika V r e c i o n o v á, v.r.
předsedkyně SPOV ČR

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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INVESTIČNÍ PLÁNY OBCE ŠPIČKY

Ve druhé polovině roku bude provedena oprava fasády a venkovních přístupů kulturního domu, na kterou se podařilo zajistit z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020 dotaci 1 100 000 korun.

Od 15. června je provoz MŠ dočasně přestěhován do prostor obecního úřadu, neboť školku čeká velká rekonstrukce. Stávající nezaizolované zádveří,
které sloužilo jako šatna, bude zbouráno a nahradí je větší a funkční šatna. Nevyhovující umývárny a toalety projdou také rozsáhlou rekonstrukcí a
budou zbrusu nové. Na zahradě přibude velká pergola, která bude sloužit jako přírodní učebna. Po problémech s kvalitou vody ve školce jsou již hotovy nové rozvody vody. Při vyklízení sklepa se ale objevil další problém - obrovská puklina ve stropu. Statik potvrdil, že se podlaha v herně propadá.
Panu starostovi se ale v celkem šibeničním termínu podařilo podat žádost o dotaci na rekonstrukci MŠ a před pár dny přišla z ministerstva financí
skvělá zpráva: obec získala na rekonstrukci přes dva miliony korun. Současně s opravou MŠ bude vybudována přírodní zahrada, na kterou se podařilo
ze Státního fondu životního prostředí zajistit dotaci půl milionu korun.

Zuzana Stejskalíková, ředitelka MŠ

ŠPIČKY BUDOU MÍT RYCHLÝ A STABILNÍ INTERNET
Máte již dost pomalého připojení k internetu nebo hůř: častých výpadků připojení? Chcete mít konečně rychlost internetu podobnou té,
jakou mají obyvatelé měst za cenu, na jakou jste zvyklí doteď? Tak
to mám pro vás skvělou zprávu: konečně si užijete IPTV, Netflix a
Youtube ve vysoké kvalitě.
Zastupitelstvo obce na konci loňského roku schválilo projekt realizace
optické sítě v naší obci. Podařilo se najít dodavatele, který tuto síť
vybuduje a bude spravovat. Je rozhodnuto, že se stavbou se začne
na začátku léta.
Technicky se jedná o to, že v obci budou po sloupech osvětlení rozvěšeny optické kabely, které budou účastníkům dovedeny až do domu.
Optický kabel je stále nepřekonaná technologie, kde v kabelu není

žádný vodič, ale pouze skleněné mikrovlákno, ve kterém putuje světlo
nesoucí informaci. Rychlosti mohou stoupnout desetinásobně a toto
řešení stále bude stačit. Samotné připojení do domu se pak bude řešit
individuálně po domluvě se zákazníky.
Síť bude provozovat společnost Náš-Net.org. Jejich stávající klienti
budou převedeni automaticky. Rychlost internetu je předběžně stanovena na 100 Mb download a 10 Mb upload za cenu 300 Kč. Pro
porovnání: stávající tarif na bezdrátové technologii u stejného poskytovatele je 300 Kč za 15/2 Mb.
Pokud máte zájem, napište na e-mail: bohac.dobry@seznam.cz nebo
zavolejte na tel. č. 728 767 230, kde podám další informace.

Petr Boháč, garant projektu
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