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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
Zatímco v uplynulých letech jsem se na tomto místě loučil se zimou a vítal jaro, můžu si to po dlouhé době odpustit
s konstatováním, že zima je stále ještě tady (psáno 7. března). Snad to prospěje i přírodě…
Jsem rád, že letošních třeskutých mrazů využili členové sboru dobrovolných hasičů k vytvoření ledové plochy na
hřišti za kulturním domem. Věřím, že to ocenila především špičská mládež.
V loňském roce jsem Vás na tomto místě informoval o tom, že panu Aleši Andrysovi byl udělen ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy
(který obdržel 25. června 2017) za dovršení 120 bezplatných odběrů krve. Dne 6. listopadu 2017 převzal ZLATOU
MEDAILI profesora MUDr. Jana Jánského za 40 bezplatných odběrů pan Pavel Románek. Ochota dobrovolníků darovat krev pro zdraví a často i pro záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík a
uznání celé společnosti. A pro některé z nás to může být třeba i příklad hodný následování!
Právě probíhá období předvelikonočního půstu!? Už třetím rokem jsou velikonoční svátky prodlouženy o Velký
pátek. Tak si je užijte! 


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky



Pohledem na zasněženou krajinu s naší obcí v pozadí se definitině loučíme s uplynulou zimou.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
ZVOLILI JSME PREZIDENTA, UŽILI SI ZIMY A NYNÍ ZVELEBÍME SVÉ NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ

V závěru roku byla opravena cyklostezka mezi lávkami na “Kačeně“.

Ve dnech 12. a 13. ledna se uskutečnila volba prezidenta ČR.

Opravy kulturního domu pokračují v letošním roce výmalbou stropu a opravou sociálního zařízení.

Cihlová hřbitovní zídka bude letos opravena za přispění dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 700 tisíc korun.
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V mrazivých únorových dnech bylo díky hasičům zprovozněno za KD kluziště pro hokejové nadšence i pro dovádění dětí ze školky.

ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT...
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. 3. 2018 usnesením
5/1-18 neschválilo pořízení změny Územního plánu Špičky na základě podnětu podaného dne 15. 9. 2017 paní Ludmilou Rohelovou
a Miroslavem Pernickým.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. 3. 2018 usnesením
6/1-18 schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Špičky za rok 2017 se závěrem: Při přezkoumání hospodaření obce
Špičky za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. 3. 2018 usnesením
7/1-18 schválilo výsledky inventarizace k 31.12. 2017.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. 3. 2018 usnesením
8/1-18 schválilo Účetní závěrku MŠ Špičky k 31. 12. 2017. V roce
2017 činily náklady 1 215 803 Kč a příjmy 1 216 840 Kč. Příspěvek
obce na provoz MŠ byl v roce 2017 ve výši 256 000 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. 3. 2018 usnesením
10/1-18 schválilo Účetní závěrku obce Špičky k 31. 12. 2017. V roce
2017 byly příjmy ve výši 23 974 508 Kč a výdaje ve výši 13 508 268 Kč.
Z toho byla, na straně příjmů i výdajů, daň z příjmů ve výši
4 780 210 Kč. Zůstatek na účtu k 31. 12. 2017 byl u KB ve výši
20 242 623,21 Kč a u ČNB 10 188 902,98 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. 3. 2018 usnesením
18/1-18 schválilo Smlouvu o dílo na opravu elektroinstalace v sociálním zařízení KD Špičky s firmou Podešva Martin ELEKTRO za cenu
59 900 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. 3. 2018 usnesením
19/1-18 schválilo Smlouvu o dílo na stavební úpravy – soc. zařízení
KD Špičky s firmou BETY - stavby, izolace a služby, s. r. o. za cenu
291 724 Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. 3. 2018 usnesením
20/1-18 schválilo Smlouvu o dílo na opravu hřbitovní zdi – I. etapa
s firmou DEMSTAV group, s. r. o. za cenu 2 690 471 Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. 3. 2018 usnesením
21/1-18 vzalo na vědomí stanovisko finančního výboru k požadavku
na úpravu platného Ceníku pronájmů a služeb s tím, že finanční výbor nenavrhuje jeho změnu.
Novou informační linku pro cestující spustil od 1. září 2017 krajský koordinátor dopravy KIDSOK na tel. 588 88 77 88. Pracovníci
koordinátora na ní budou odpovídat na dotazy o cenách, jízdních
řádech, průkazech umožňujících slevy, uznávání dokladů při přestupování atd., a to v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

Jízdní řády veřejné linkové dopravy platné v Olomouckém kraji od
1. 1. 2018 naleznete na oficiálních stránkách KIDSOK (Koordinátor
integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje), tedy zde:
www.kidsok.cz.
Stoly a židle, kterými byl vybaven kulturní dům, si mohou občané
pro soukromé účely i nadále zapůjčit na OÚ. K těmto účelům bylo
z původního vybavení ponecháno 20 ks stolů a 100 ks židlí.
Ministerstvo financí oznámilo, že zvýšilo limit pro evidování tržeb
venkovskými spolky ze 175 000 Kč na 300 000 Kč. Úlevy pro venkovské spolky a neziskové organizace přináší změna metodiky elektronické evidence tržeb (EET). Toto rozhodnutí odpovídá tomu, co
požadoval Svaz měst a obcí ČR. Do limitu příjmů se už nemusí, jak
tomu bylo dosud, započítávat bezhotovostní příjmy (např. pronájem
ploch a zařízení placený bankovním převodem). Metodické informace Finanční správy, která spadá pod Ministerstvo financí ČR, jsou
k dispozici na: http://www.etrzby.cz/cs/novinky 1076.
Kraj prodloužil termín: Olomoucký kraj spustil 24. října příjem
žádostí o kotlíkové dotace. V současné době došlo k prodloužení
termínu pro jejich podání do 30. dubna 2018. Informace a formuláře
jsou na: www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.
Webový portál rodinné politiky Olomouckého kraje
www.rodinajeOK.cz byl spuštěn se začátkem školního roku. Nově
vzniklý web zaměřený na rodinnou politiku kraje nabízí občanům
srozumitelnou formou přehled prorodinných aktivit celého území
regionu.
Územní plán obce Špičky je zveřejněn na:
https://www.mesto-hranice.cz/spicky
Územní studie zástavby lokality Z6 Územního plánu obce Špičky,
kterou projednalo zastupitelstvo obce na svém zasedání 4. 3. 2015,
je zveřejněna na: http://www.mesto-hranice.cz/cs/mapa-hranic/
uzemni-plany-obci-orp-hranice/spicky.
Informace týkající se výstavby vodního díla Skalička naleznete
na webové stránce: http://skalicka.pmo.cz/. Stránky by mělo Povodí
Moravy pravidelně aktualizovat.
Pozemkové mapy s pozemky dotčenými výstavbou Vodního
díla Skalička předalo Povodí Moravy všem obcím, na jejichž katastru by mělo být vodní dílo realizováno. V případě zájmu o náhled
do těchto map se mohou vlastníci dotčených pozemků obrátit na
starostu obce Špičky.
Hranické TV regionální zpravodajství vysílá na satelitu ASTRA 3B:
- v pátek v 18:40 a 22:40 hod.
- v sobotu v 02:40, 06:40, 10:40 a 14:40 hod.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
Policie ČR žádá občany, aby o pohybu podezřelých osob či vozidel neprodleně podávali informaci Polici 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.
Firma T-mobile spustila v naší obci vysokorychlostní bezdrátový internet. Vysoká kvalita a stabilita signálu je řešena po síti 4G LTE. Základní cena je 399 Kč včetně DPH měsíčně za 20 Mbit/s. Cenu antény 1 151 Kč včetně DPH lze rozložit do měsíčních splátek ve výši
50 Kč. V případě zájmu: Miroslav Pochobradský, tel. 606 087 303,
miroslav.pochobradsky@osobne.t-mobile.cz.
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OO PČR Hranice za rok 2017 pro naši obec uvádí:

V roce 2017 došlo v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Hranice v teritoriu obce Špičky ke spáchání jednoho trestného činu, a to
proti majetku. Ve stejném období zde byly řešeny 3 přestupky, kdy
jeden byl proti veřejnému pořádku, jeden proti občanskému soužití
a jeden byl spáchán v dopravě.
V průběhu roku 2017 byly průběžně prováděny dopravně bezpečnostní akce, zaměřené na odhalování a odstranění hlavních příčin
vzniku dopravních nehod, tj. alkohol a nepřiměřená rychlost zejména
v obci.
Upozorňujeme občany, že popelnice bez žetonu nebo s teplým
popelem nebude EKOLTES při svozu vyprazdňovat. O těchto popelnicích je na OÚ po svozu předáván protokol.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky      

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ...
Termín úhrady poplatků za komunální odpad a poplatků za chované psy za rok 2018 je do 31. 5. 2018
Sběr objemných odpadů proběhne opět s pomocí dvou kontejnerů
(před hasičskou zbrojnicí a u váhy střediska ZOD), které budou přistaveny v pátek 20. 4. 2018 ve 14.00 hod.
Do odpadu patří: velkoobjemový odpad bez nebezpečných složek, vyřazený nábytek, podlahové krytiny, koberce apod.
Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 21. 4. 2018
v době od 10.00 do 11.00 hod. u autobusové zastávky.
Do odpadu patří: nádoby se zbytky škodlivých látek (plechovky, kanystry, plastové nádoby od barev, ředidel a chemikálií),
oleje, olejové filtry, barvy, rozpouštědla, staré chemikálie, olověné akumulátory, vyřazené elektrospotřebiče, staré pneumatiky
apod.
Kontejner na sběr biologicky rozložitelného odpadu je umístěn
na obvyklém místě u střediska ZOD. Odvoz bude prováděn po naplnění kontejneru ke zpracování do výrobny kompostu.
Do tohoto odpadu patří: větve a listí ze stromů a keřů, tráva ze
sečí, dřevní štěpka z čistého dřeva, kůra a piliny z čistého dřeva, rostlinný odpad ze zahrad a domácností!
Do odpadu nepatří: kmeny a pařezy, travní drny, demoliční dřevo, komunální odpad, zbytky jídel, hnůj a močůvka.
Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční ve dnech
16. až 20. dubna 2018 na chodbě budovy obecního úřadu.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
- veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (min. 1 m2, ne odřezky a zbytky)
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- domácí potřeby (nádobí, skleničky – zabalené v krabici)
- přikrývky, polštáře, deky
- obuv (nepoškozená v párech)
- kabelky, batohy
- hračky (nepoškozené a kompletní)
- menší elektrospotřebiče
- knihy a časopisy
Věci, které do sbírky nepatří:
- ledničky, televize, počítače
- matrace, koberce
- znečištěný a vlhký textil
Spolek žen Vás zve na Gastrofestival,
který se uskuteční 19. května 2018.
Pietní vzpomínka obětí II. světové války se uskuteční
v pondělí 7. května 2018.
Sraz účastníků je v 18.45 hod. u budovy obecního úřadu.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

ROZVOJ OBCE
VYSVĚTLENÍ PROBLEMATIKY DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
1. Úvod
V obci Špičky se připravuje výstavba soustavy domovních čistíren
odpadních vod (DČOV), která pro obyvatele obce zajistí bezpečnou likvidaci splaškových odpadních vod. Vedení obce tak chce
napomoci občanům v řešení této problematiky a využívá přitom
skutečnosti, že se změnila zavedená praxe, kdy pro bezpečné
a ekologické čištění odpadních vod byla poskytována finanční pomoc pouze na systémy založené na vybudování nové splaškové
kanalizace zakončené v čistírně odpadních vod, kde jsou čištěny
odpadní vody z celé obce. Poprvé v říjnu 2016 byl vypsán dotační
titul, který umožnil podporu „decentralizovaného čištění odpadních
vod“, což je metoda, u níž jsou splaškové odpadní vody čištěny přímo v místě jejich produkce – tedy u rodinných a bytových domů.
U obytných objektů jsou umístěny domovní nebo malé čistírny odpadních vod, ve kterých je čištěna odpadní voda a vyčištěná voda
je pak odváděna buď do stávající jednotné kanalizace nebo do vodoteče (pokud je v blízkosti k dispozici), popřípadě může být i zasakována.
Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na téma „Domovní čistírny odpadních vod“ č.11/2016 byla ve velmi krátké době
„rozebrána“, což svědčilo o velkém zájmu o tento způsob řešení problematiky čištění odpadních vod a proto byla v roce 2017 vypsána
podobná výzva č.17/2017. Podmínky pro příjem žádostí o podporu
jsou podobné jako ve výzvě č.11/2016, ale je zde k dispozici větší
objem finančních prostředků.
Ke konci roku 2017 nechala obec Špičky vypracovat srovnávací studii, z níž vyplynulo, že investiční náklady na vybudování soustavy
DČOV jsou výrazně nižší než budování nové splaškové kanalizace
a centrální čistírny odpadních vod.
Uvedené skutečnosti tvoří zdůvodnění toho, proč se vedení obce
Špičky rozhodlo pro popsaný způsob „decentralizovaného čištění
odpadních vod“. Předložený text kromě úvodního vysvětlení obsahuje stručný popis navrhovaného řešení a popis postupu projekční
firmy a jejího kontaktu s obyvateli obce.
2. Popis navrhovaného řešení
Návrh decentralizovaného čištění odpadních vod přináší značnou
úsporu na budování kanalizační sítě, což je hlavní výhoda tohoto
řešení. Na druhou stranu se mnohde hledí na decentralizovaný
způsob čištění odpadních vod s nedůvěrou pramenící z několika
důvodů. Asi nejfrekventovanějšími námitkami jsou nedůvěra k obyvatelům domů jako k provozovatelům DČOV. Tyto pochybnosti by
měly být rozptýleny způsobem společného provozování, kdy je pro
všechny DČOV určena kvalifikovaná a zaškolená obsluha využívající mimo jiné signalizaci chodu všech DČOV a celkovým návrhem
čistíren, kdy budou nastaveny přísné parametry pro kvalitu čištění,
které bude dodavatel DČOV muset splnit.
Návrh DČOV počítá s tím, že stavebníkem a vlastníkem čistíren
odpadních vod bude minimálně na deset let obec, ale navíc bude
zajišťovat i provozování a to buď vlastními zaškolenými pracovníky

nebo si najme odbornou firmu. Tato obsluha bude odborně provozovat DČOV v obci pro všechny napojené nemovitosti. Tím bude zaručeno, že nedojde k situaci, že některé DČOV budou provozovány
pečlivě v souladu s provozním řádem a jiné kvůli nedbalosti nebo
neznalosti majitelů špatně. Dalším velmi důležitým momentem, který zvyšuje spolehlivost čistícího procesu, je to, že v čistírnách budou
osazeny sondy, které budou sledovat různé parametry chodu DČOV
a budou tyto údaje dálkově vysílat provozovateli. Ten tak bude okamžitě obeznámen s eventuální poruchou některé DČOV a bude moci
okamžitě zasáhnout a opravit příslušné zařízení.
Decentralizované čištění odpadních vod tak bude fungovat pro jednotlivé domy bez toho, aby jejich obyvatelé měli starost o provozování čistíren. Pro majitele nemovitostí je ale důležitá informace
o tom, že kvůli provozování DČOV je nutno zabezpečit pro obsluhu
přístup k DČOV a to kdykoliv. Provozovatel bude kromě odborné
erudice vybaven potřebným nářadím a mechanizací pro provozování. Dále bude třeba, aby měl zásobu běžných náhradních dílů. Není
třeba připomínat, že je vhodné, aby všechny DČOV byly od jednoho
výrobce, protože to při pořizování umožní získat množstevní slevu,
ale zejména pro obsluhu bude výhodné, že bude perfektně ovládat
danou technologii, a že i pro náhradní díly bude jeden dodavatel.
V projektu bude navrženo rozmístění všech DČOV tak, aby byly co
nejkratší kanalizační přípojky, a aby bylo možno vyčištěné odpadní
vody pouštět bez problémů do stávající kanalizace nebo do vodoteče. K tomu bude třeba důkladné pochůzky a projednání s majiteli
napojovaných nemovitostí. Přípojky elektrické energie pro provoz
DČOV budou vybudovány z napojovaných nemovitostí. Čistírny
budou navrženy tak, aby k nim byl přístup s fekálním vozem, který
bude po naplnění kalového prostoru odvážet přebytečný kal. U novostaveb, které již DČOV provozují, se počítá pouze s umístěním
telemetrie, která bude sloužit pro měření a dálkový přenos dat.
3. Postup prací
Pro obec Špičky byla firmou PROJEKTY VODAM s. r. o. se sídlem
Hranice, Galašova 158, vypracována v prosinci 2017 studie řešící likvidaci splaškových odpadních vod. Studie obsahovala návrh
a srovnání dvou variant řešení, tzv. centrálního řešení – tedy vybudování nové splaškové gravitační kanalizace s dvěma čerpanými
úseky pro překonání problémů různých povodí zakončenou čistírnou odpadních vod pro 300EO ve variantě 1 a ve variantě 2 decentrální řešení spočívající v návrhu DČOV u každé nemovitosti.
V nejbližší době budou zahájeny práce na další fázi přípravy budování soustavy domovních čistíren odpadních vod – tedy na dokumentaci, kterou předepisuje Výzva č.17/2017. Tato dokumentace
bude navazovat na odevzdanou studii, bude doplněna do podrobností umožňující vypracování položkového rozpočtu. K dokumentaci bude třeba doložit souhlasy vlastníků stavbou dotčených parcel
– tedy parcel, na kterých bude umístěna DČOV, ale i parcel, přes
které povede kanalizační přípojka a potrubí odvádějící vyčištěnou
odpadní vodu.
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Na tuto dokumentaci naváže odborný posudek autorizované osoby,
který by měl konstatovat, že vybraná varianta řešení – tedy systém
DČOV, je pro obec nejefektivnějším řešením likvidace splaškových
odpadních vod.
Uvedené materiály – tedy dokumentace, odborný posudek a souhlasy vlastníků dotčených parcel se stavbou, jsou podklady, které
budou přílohou žádosti o poskytnutí podpory podle výzvy č.17/2017
v rámci Národního programu Životní prostředí.
Na tuto první fázi přípravy pak naváže fáze druhá – projekční a inženýrská. V jejím rámci budou vypracovány tři stupně dokumentace,
z nichž první bude sloužit pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas, druhá pak pro stavební povolení nebo ohlášení stavby a třetí
pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a její realizaci.
V rámci umístění DČOV a obstarání souhlasů vlastníků dotčených
parcel budou probíhat pochůzky v terénu, kdy pracovníci firmy
PROJEKTY VODAM s. r. o. navštíví jednotlivé nemovitosti, vysvětlí
obyvatelům danou problematiku a provedou návrh osazení DČOV
a kanalizačních přípojek, případně provedou geodetické zaměření
pro prověření spádových poměrů. Vlastníci nemovitosti potvrdí svůj
souhlas s realizací projektu na formulář daný Státním fondem životního prostředí ČR a na situaci s projednaným zákresem. Jeden originál podepsaných dokladů bude ponechán vlastníkovi, druhý bude
doložen do projektové dokumentace.

Pochůzky v terénu jsou naplánovány na konec měsíce března, po
zveřejnění tohoto článku v místním zpravodaji. Přesný termín bude
vyhlášen týden předem v rozhlase. V případě nezastižení majitele
nemovitosti mu bude ponechán v poštovní schránce lísteček s telefonním kontaktem pro možnost sjednání individuální schůzky.



Ilustrační foto: ukázka společné obecní čistírny odpadních vod.

NEJBĚŽNĚJŠÍ DOTAZY, KTERÉ BYLY PRACOVNÍKŮM ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KLADENY OBČANY
V JINÝCH MÍSTECH, KDE BYL PODOBNÝ PROJEKT VYPRACOVÁVÁN – A ODPOVĚDI NA NĚ:
Je možno do DČOV vypouštět i dešťové vody, např. ze střešních svodů?
Ne, to možné není, ale pro jímání těchto vod použitelných například pro zálivku zahrady nebo další účely, je možno využít starý septik nebo
žumpu, samozřejmě, po vyčištění.
Jaké starosti bude mít občan, jehož nemovitost bude zahrnuta do systému decentralizovaného čištění odpadních vod?
Bude záležet na tom, jaký model provozování bude zvolen, ale předběžně je dohodnuto, že obec Špičky zajistí odborného provozovatele
domovních čistíren odpadních vod, který bude nejen sledovat chod všech DČOV pomocí telemetrického systému, ale bude rovněž zajišťovat veškerý servis DČOV – tedy případné opravy poruch, odvoz přebytečného kalu z DČOV a řadu dalších provozních úkonů. Na základě
smlouvy s provozovatelem pak bude prakticky jedinou starostí majitele nemovitosti platit sjednaný poplatek za prováděné služby a umožnit
provozovateli přístup k čistírně odpadních vod. Majitel nemovitosti rovněž umožní napojení domovní ČOV na přívod elektrické energie ze
svého domu.
Jaká je životnost DČOV, zajišťování náhradních dílů v budoucnu?
U DČOV je pro různé komponenty různá životnost. Například životnost nádrže a potrubí bude minimálně 50 let, u membrán dmýchadel je
životnost 1,5 až 2 roky. Bude ale záležet i na kvalitě provozování.
Budou se odebírat vzorky vyčištěné vody k rozborům, v jakém intervalu, kdo to bude zajišťovat?
Předpokládá se (minimálně v prvním období provozu) odběr vzorků dvakrát do roka s tím, že odběry a rozbory bude zajišťovat provozovatel.
Jak DČOV funguje?
Odpadová voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru, kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořeny podmínky na
částečné biologické odbourávání fosforu. V této části dochází k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a rozkladu biologického tuhého znečištění. Neprovzdušňovaný aktivační prostor je rozdělený několika vnitřními dělícími stěnami tvořícími vertikálně přetékavý
labyrint, v kterém je zřízená vnitřní cirkulace. Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru prostoru s nízko zatěžovanou
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aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do
provzdušňovacího systému dodávají membránové kompresory nebo dmychadla s bočním kanálkem (vysokotlakové ventilátory), které jsou
umístěné mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemně bublinkující aerační elementy. Tlakový vzduch dodávaný membránovými kompresory je možné i regulovat pomocí řídící jednotky (mikroprocesorem), díky které může čistírna
pracovat v různých režimech podle zatížení. Dalším stupněm čištění je separace, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného
kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do stávající kanalizace, vodního toku, do vsaku nebo se recykluje a usazený kal se vrací do
systému přečerpáváním ze dna usazovacího prostoru do neprovzdušňovaného resp. provzdušňovaného prostoru. V usazovacím prostoru
se nachází omezovač přítoku, který umožňuje využít vestavěný retenční prostor v čistírně v případě nárazově přítékající odpadní vody
a zabraňuje přetížení čistírny. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je z aktivace odtahován do kalového prostoru, který je dimenzován na
zdržení minimálně 150 dní. Kal bývá vyvážen k likvidaci na větší komunální ČOV.
Co když vypadne dodávka elektrické energie, bude zajištěný náhradní zdroj?
Krátkodobý výpadek dodávky elektrické energie DČOV neohrozí a dlouhodobé výpadky v řádu dnů nejsou běžné.
Jak se pozná porucha na DČOV?
Případná porucha čistírny je signalizována zvukově a světelně se specifikací příčiny na displeji. Dále je možnost přenosu všech dat pomocí
SMS, včetně havarijních hlášení až na čtyři telefonní čísla (např. majitel, servisní technik, dispečerské centrum apod).
Jak bude DČOV přizpůsobena hloubce vtoků a bude jen obsypaná nebo obetonovaná?
Hloubka vtoku do DČOV se pohybuje v rozmězí 0,7 m –1,2 m, lze jít až do hloubky 2,2 m. DČOV je samonosná plastová nádrž, kterou lze
v místech bez vysoké hladiny spodní vody osadit na betonovou podkladní desku a obsypat, přičemž není potřeba obetonování.
Nebude DČOV zapáchat a nebude způsobovat hluk?
Provoz dobře provozované DČOV je bez zápachu a není ani hlučný.
Co se do DČOV může vypouštět, bude potřeba nějak měnit saponáty, prášek na praní apod.?
DČOV jsou v souladu s požadavky moderního bydlení – umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí. Do DČOV nelze vypouštět odpadní vody ze zdrojů, kde byl používán drtič odpadu, oleje, odpady z různých dílen, garáží, hospodářských objektů apod. DČOV mohou uškodit i žíraviny. Před zprovozněním DČOV obdrží vlastníci napojovaných
nemovitostí provozní řád, ve kterém bude problematika látek, které mohou a nemohou být vypouštěny, popsána. Součástí provozního řádu
bude i doporučení, jaké čistící prostředky je možno používat, aby nedošlo k narušení funkce DČOV.
Bude mít DČOV stejnou účinnost čištění jako velká centrální DČOV?
Ano, vyčištěné vody z DČOV, která je dobře provozovaná, mají prakticky stejné parametry jako vody vyčištěné na velké ČOV.
Je nějakým způsobem zajištěná bezpečnost poklopů DČOV tak, aby do nich nemohly spadnout děti či zvířata?
Poklopy DČOV jsou pochůzí a předpokládá se, že budou vybaveny zámkem.


Jarmila Kitzbergerová, Vodam Hranice

Ilustrační obrázek: Biologická čistírna odpadních vod.
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ÚZEMNÍ PLÁN A PERSPEKTIVA (NE)ROZVOJE OBCE ŠPIČKY
Nejenže naše obec stárne (i kvůli prodlužující se délce života), ale
pomalu se také snižuje počet špičských obyvatel. Tato skutečnost
má vliv nejen na celkové příjmy z RUD (rozpočtové určení daní), ale
také na perspektivu udržení stávajících ,,služeb“, které jsou v naší
obci dostupné.
Díky neústupnosti při jednáních s Jednotou se podařilo zatím udržet
chod provozovny se smíšeným zbožím bez požadovaného finančního příspěvku z obecního rozpočtu. Zda tomu tak bude i v budoucnosti, rozhodne výše tržeb, která je zcela jistě odvislá i od počtu
obyvatel.
Pro zachování plnohodnotného chodu mateřské školy však musel
být příspěvek z obecního rozpočtu pro rok 2018 navýšen na 320
tisíc korun. A to se domnívám, že tato částka bude muset být, po
zápisu dětí a jejich nástupu do MŠ od 1. září, ještě navýšena. Proč
tomu tak je? Ve školce ubývá počet dětí, což má dopad na výši
příspěvku na mzdy a z nich vyplývající odvody (sociální a zdravotní) od Olomouckého kraje. A k tomu ještě došlo v závěru roku
2017 k zákonem danému navýšení mezd pedagogických pracovníků. Takže si můžeme vybrat. Buď zkrátit provozní dobu mateřské školy(!?) nebo zvýšit příspěvek z obecního rozpočtu a provoz
mateřské školy v požadovaném rozsahu zachovat. Nebude se při
případném dalším snížení počtu dětí v MŠ uvažovat o jejím uzavření?! Já si to osobně nedovedu představit, protože naše malá obec
toho mladým lidem nemá moc co nabídnout. Ale třeba se mýlím
a mladé rodiny školku v obci nepotřebují a raději vozí děti do školek
v jiných obcích.
Jsme společně schopni úbytku obyvatel naší převážně upravené
a funkční obce zabránit? A lze to zajistit bez možnosti výstavby rodinných domů, aby mladí lidé, kteří by se chtěli ve Špičkách usadit,
nekupovali pozemky na výstavbu a nemovitosti v okolních obcích?!
Naše obec byla první, která měla v rámci ORP Hranice (obec s
rozšířenou působností), po nabytí účinnosti novelizovaného zákona, zpracovaný a zastupitelstvem schválený územní plán. Lokalitu
,,Draha“, kde jsou pozemky ve vlastnictví obce Špičky, jsme pro
nestabilitu podloží museli jako naprosto nevhodnou a rizikovou pro
zástavbu zcela opustit. Následně bylo, v návaznosti na územní plán,
zastupitelstvem schváleno zpracování zástavbové studie v lokalitě
Z6, což je jižní okraj zastavěného území obce.
Sedmnáct rodinných domů venkovského typu na ploše necelých
dvou hektarů rozhodně nelze považovat za megalomanii, ale pouze
za prostor, který by umožnil mladým lidem toužícím po bydlení ve
svém zůstat v naší obci, případně se do obce přistěhovat.
Po zpracování územní studie byly vlastníkům dotčených pozemků
a částí dotčených pozemků zaslány dopisy s žádostí o vyjádření
k možnosti a způsobu převodu vlastnictví na obec Špičky. Většina
oslovených bohužel neodpověděla. Následně někteří vlastníci a
spoluvlastníci prodali své pozemky Zemědělskému a obchodnímu
družstvu se sídlem v Černotíně. V říjnu 2017, na základě usnesení
zastupitelstva obce, byly vlastníkům dotčených pozemků a částí pozemků zaslány dopisy s nabídkou na uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí za cenu 100 Kč/m2 s žádostí o dodání odpovědi na obecní
úřad do 8. prosince 2017. Pro usnadnění odpovědi byly vlastníkům,
kteří nebydlí ve Špičkách, zaslány obálky s adresou obecního úřadu
a známkou. Celkem bylo obesláno 21 vlastníků a spoluvlastníků,
z nichž 12 zaslalo své stanovisko k navrhovanému řešení. Osm je
ochotno smlouvu uzavřít, z toho jeden za jinou dohodnutou (v od-

8

OBCE
OBCEŠPIČKY
ŠPIČKY

povědi neuvedenou) cenu. Zbývající čtyři uzavření dohody odmítli.
Nejpodstatnější je, že zamítavé stanovisko zaslalo i ZOD v Černotíně, které je vlastníkem strategických pozemků, bez nichž nelze
realizovat ani část případné zástavby dle studie Z6.
Bohužel! Občané veřejná zasedání zastupitelstva nenavštěvují
nebo je účast na zasedání minimální. Rozvoj obce není jen záležitostí zastupitelů a případná diskuze by mohla přispět k osvětlení
problematiky rozvoje obce a hledání společné cesty k jejímu řešení.
Po čtyřech letech provede Úřad územního plánování, Městský úřad
Hranice, jako pořizovatel ÚP Špičky, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
kontrolu a následně předloží zprávu o uplatňování územního plánu
v uplynulém období. Tuto zprávu následně projedná na svém veřejném zasedání zastupitelstvo obce. Přijdou občané na toto projednávání, aby mohli na zastupitele vznést případný dotaz na jejich názor
na řešení stávajícího stavu?


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
CENÍK pronájmů a služeb platný od 1. 10. 2017
Kulturní dům

topné období

letní období

Sál s přísálím + bar (peklo)
Bar (peklo)
Klubovna I.patro

4 000 Kč / den
800 Kč / den
1 000 Kč / den

2 000 Kč / den
500 Kč / den
500 Kč / den

V případě, že předmět nájmu je předán před a po užití nájmu v jeden den, hradí
nájemce 50 % stanovené sazby.
Obecní úřad

topné období

Zasedací místnost
Kuchyňka
Zasedací místnost + kuchyňka

1 000 Kč / den
200 Kč / den
1 200 Kč / den

letní období
800 Kč / den
200 Kč / den
1 000 Kč / den

V případě, že předmět nájmu je předán před a po užití nájmu v jeden den, hradí
nájemce 50 % stanovené sazby.
Předání pronajatých prostor
Výše uvedené prostory je možné převzít den přede dnem nájmu dle dohody se
správcovou.
Předání prostor zpět správcové bude provedeno do 16 hod. následující den po dni
nájmu, pokud nebude se správcovou dohodnuto jinak.
V případě nerespektování doby zpětného předání správcové se cena nájmu zvyšuje
o 50 % stanovené sazby.
Předání a zpětné převzetí pronajatých prostor bude doloženo předávacím
protokolem, který správcová předá na OÚ.
Technické zázemí-hřiště

2 000 Kč / den

U výše uvedených pronájmů hradí soukromé osoby k ceně pronájmu i cenu za
spotřebu elektrické energie !
Sušárna ovoce
Pronájem do 24 hod
Pronájem nad 24 hod

200 Kč / den + spotřeba el.energie
200 Kč / den + 10 Kč za každou další hod.+ spotřeba el.

Zapůjčení inventáře
Stoly
Židle

1-3 dny

4-7 dnů

20 Kč / ks
10 Kč / ks

30 Kč / ks
15 Kč / ks

Hlášení obecním rozhlasem
Ve stanovený den-pondělí
V pracovní den
V dny pracovního volna

bezplatně
50 Kč / jedno hlášení
75 Kč / jedno hlášení

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
POVÁNOČNÍ VYCHÁZKA
Většina z nás tráví vánoční svátky v rodinném kruhu, kde nechybí
spousta dobrého jídla a pití. Aby naše výčitky z konzumace různých
dobrot nebyly tak velké, uspořádali jsme hned po svátku svatého
Štěpána společnou vycházku. Sraz byl na autobusové zastávce,
kde se postupně sešlo více než padesát lidí a několik psů.
Ve 13 hodin jsme se společně vydali směrem na Hluzov. U lomu
byla krátká přestávka na občerstvení z vlastních zásob, pak jsme
pokračovali na vyhlídku u Kostelíčka. Hranice jsme měli před sebou
jako na dlani. Ač jsme do stanoveného cíle došli všichni, naše kroky
se pak rozdělily. Jedna skupina se do Špiček vrátila stejnou cestou,
ta druhá – čítající asi 12 lidí – si vybrala pohodlnější návrat. Pokračovala do restaurace Sparta a před 15. hodinou přijel linkový autobus,
kterým se do Špiček svezli.
V místním pohostinství už bylo připraveno výborné pohoštění: horká
polévka s játrovými knedlíčky, vařené a pečené maso s chlebem.
Nechyběla ani sladká tečka ke kávě: domácí vánočky a cukroví.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ještě před začátkem svátků vánočních došlo v budově obecního
úřadu k zapečetění dvou pokladniček zástupci arcidiecézní charity z Hranic. Poté se 30. prosince koledníci mohli setkat v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně s Mons. Janem Graubnerem,
který všem požehnal. Zájemci pak mohli být přítomni na Tříkrálovém koncertě, který se tradičně koná v Brně a pravidelně ho přenáší
i Česká televize.
V naší obci vyrazily dvě skupinky koledníků v sobotu 6. ledna, tedy
přímo na svátek Tří králů. Počasí nám přálo. Připomínalo spíš časné předjaří. Nás to těšilo, jelikož jsme nemuseli mrznout jako vloni.
Obyvatelé Špiček jsou opravdu štědří. Celkem se vybralo 12 943 Kč.
Je to zase o několik stokorun více než minule. Všem dárcům patří
velký dík.
Odměnu si zasloužili i ti, co celé dopoledne obcházeli dům od domu
naši obec. Charita Hranice jim umožnila zhlédnout film Zootropolis:
město zvířat, který se promítal v KD ECHO v Lipníku n. B. Dále bylo
pro všechny zajištěno koupání na plovárně v Hranicích. Vstupné na
obě akce bylo symbolické.

ŠPIČKAMI PROŠEL MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Počátky masopustu a masopustních obchůzek je třeba hledat
v předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Původně šlo o pohanské svátky – antické slavnosti, tzv. saturnálie, což byl jeden
z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského náboženství. Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí v úterý
před Popeleční středou (začátek půstu), což je 40 dní před velikonočními svátky.
Tradice masopustního ,,vodění medvěda“ je ve Špičkách od nepaměti. Několik let pomáhá hasičům při jeho zajištění i špičský spolek
žen, což má blahodárný vliv na počet účastníků průvodu.
V sobotu 10. února se na tradičním místě u hasičské zbrojnice sešlo
26 masek, které se za doprovodu osvědčeného harmonikáře Olina
Alexy vydaly na masopustní pochůzku obcí. Většina obyvatel Špiček vítala průvod nejen úsměvem, ale i koblihami a jinými dobrotami
a samozřejmě nechybělo něco výživnějšího na zahřátí.
Po několika hodinách náročného karnevalového reje se pestrý
průvod masek uchýlil do místní hospůdky ,,Na zastávce“, kde byla
připravena vaječná smaženice z klobás a 86 vajec získaných od
místních občanů. Dobrá nálada s písničkami při harmonice vydržela
až do pozdních večerních hodin. Tak zase za rok!


Eva Zamazalová, spolek žen
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
JAK JSME VE ŠKOLCE PROŽÍVALI ZIMU
Na začátku nového roku jsme si s dětmi povídali o zvířátkách a problémech, které je mohou potkat – například s potravou. Vyrobili jsme
společnými silami krmiva pro ptáčky a hned jsme je šli zavěsit na
stromy. Děti byly nadšené, že jsme mohli pomoci.

Jelikož milujeme zábavu, tanec i soutěžení, velmi jsme se těšili na
maškarní zábavu. A abychom se pouze nečinně netěšili, ale také
přispěli rukou k dílu ve školce, vytvořili jsme si klauny pro radost a
masky pro výzdobu. Když přišel ten očekávaný den, děti se ustrojily
do nádherných kostýmů a vesele si užily den v místním kulturním
domě kde je bavil náš dlouholetý kamarád, klaun Hopsalín. Děti si
zatančily i společně se svými rodiči a rozhodně neodešly bez odměny v podobě sladké dobroty a svítících nafukovacích balónků. Třešničkou na dortu byla závěrečná tombola, při které vyhrály spousty
rozmanitých dárků.

Počasí nám konečně začalo přát zimními mrazíky a bílou sněhovou
nadílkou a my se bavíme, jak se dá. Pokud sněží, chodíme bobovat na kopce nebo na školní zahrádku, kde využíváme k zábavě
i super klouzačku. Stavíme sněhuláky, malujeme do sněhu nebo
chodíme na procházky po okolí naší vesničky. Pokud se stane, že
nám sněhové podmínky nepřejí, využíváme a bavíme se i na zamrzlé ploše, a to nepotřebujeme ani brusle; hlavně že to klouže. Při
hodně nevlídném počasí také neztrácíme dobrou náladu, hrajeme
divadla, tvoříme, učíme se věci potřebné pro nástup do školy.
Také nás navštěvují oblíbená divadla. V měsíci únoru k nám zavítalo hned dvakrát. Nejprve nás potěšilo divadelní představení dvojice
s názvem Krajánek, které nám předvedlo naučnou zábavnou
a hlavně tradiční pohádku O kováři a draku Ohniváku. Zde se děti
seznámily jak s pohádkovým dějem, tak i s tradičními řemesly, které
jsou v dnešní moderní době již skoro zapomenutá a zcela výjimečná. Seznámily se s kovářským náčiním, které si mohly prohlídnout
a dokonce i vyzkoušet. Druhé představení nám zahrálo divadélko
Leonka s pohádkou Líná Evelína, která byla pro děti velmi poučná.
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Jelikož nám žádná zábava není cizí, ke konci února jsme si s dětmi
udělali ještě jeden karneval, tentokát pořádaný přímo u nás v mateřské škole. Děti si přinesly své vytoužené masky, opět si zahrály
a zasoutěžily a nechyběla ani pořádná diskotéka se stroboskopem.
Těmito aktivitami a zážitky začínáme pomalu ale jistě uzavírat zimní
období a velmi se těšíme na jaro, na zážitky prožité venku, na další
plánované akce, tentokrát už snad za slunečného a teplejšího počasí v podobě her, soutěží, vycházek, pozorování probouzející se
přírody, svátku pálení čarodějnic, olympiád, až po sázení kytiček či
pletení prvních jarních věnečků a mnoho a mnoho dalšího.
			
Michaela Bolfová, MŠ Špičky

MYSLIVCI SE LOUČILI S ROKEM 2017
V sobotu 30. prosince dopoledne se výjimečně otevřelo místní pohostinství. Scházeli se sem členové našeho mysliveckého spolku
kvůli poslední akci roku 2017 – myslivecké vycházce. Hlavním dopoledním sortimentem byla káva, čaj, chléb se sádlem a škvarky
z divočáka uloveného v naší honitbě. Takto posilněni jsme vyrazili
do revíru a ulovili jednoho zajíce a šestnáct bažantů. Naší hlavní náplní však nebyl lov, ale kontrola zásypů a krmelců, doplnění všeho,
co zvěř v této době potřebuje a možná také shození nějakého toho
„povánočního“ kila.
Teprve poté, co jsme odložili flinty, se v hospodě začalo čepovat pivo
a nalévat výborná slivovice. Přišli také naši přátelé, známí a rodinní
příslušníci. U zvěřinových specialit jsme společně probrali uplynulý
rok – všechny úspěšné i neúspěšné lovy. Odpolední posezení zpestřila bohatá tombola. Před půlnocí jsme se rozešli vstříc novému
roku 2018. Kéž by všem přinesl jen to dobré!

Za MS Hejné Špičky Radek Novotný

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
HASIČI BILANCOVALI A PLESALI
Letošní rok jsme zahájili bilancováním loňského roku na výroční
členské schůzi, kde jsme zhodnotili nejen sportovní sezónu, ale
i další činnosti našeho sboru. Únor byl více nabitý než předešlé roky.
Druhá sobota v únoru patřila končinám – Vodění medvěda. Letos
se sešlo nejvíce masek za posledních několik let. Je vidět, že tato
tradice je stále v povědomí a je třeba ji udržet. Doufejme, že příští
rok bude účast stejná, ne-li vyšší. Poděkování patří všem, co se
karnevalového průvodu zúčastnili.
Další sobota patřila tradičnímu hasičskému plesu. Jako každý rok,
i letos přišlo sněžení, které navodilo krásnou zimní atmosféru pro
všechny, kteří se vraceli v pozdních hodinách z plesu domů. Musíme
poděkovat těm, co přispěli cenami do bohaté tomboly. Poslední neděle v únoru patřila výroční okrskové schůzi, která se konala u nás
ve Špičkách. Za účasti zástupců 8 sborů, které tvoří okrsek Husto-

STOLNÍ TENIS VE ŠPIČKÁCH VZKVÉTÁ!
Ping-pongu se ve Špičkách opravdu daří. Obec vytvořila nadstandardní podmínky (3 stoly a vytápěné, velkoplošné prostory), hasiči
přispěli finančně a dospělí i děti projevují o hru vytrvalý zájem.

ŠACHISTÉ BUDOU TRÉNOVAT JINDY
Informujeme o změnách tréninku! Nově budou bývat každý čtvrtek
od 17.30 hodin: sudý týden ve Špičkách, lichý ve Skaličce pod vedením pana Jaromíra Vozáka. Doprava je zajištěna. Kromě kluků a
holek ze Skaličky a Špiček budou společně trénovat i mladí šachisté
z Hranic, což přispěje k větší úrovni a atraktivitě. Kroužek je zdarma
a to nejen tréninky, ale díky sponzorům jsou hrazeny i veškeré náklady na turnaje a šachové akce. Šachisté jsou registrováni pod TJ
Sokol Skalička D – Špičky. Během zimy se zúčastní několika prestižních turnajů a zahrají si i v rámci Okresní soutěže družstev s dospělými.

peče, byla zhodnocena celoroční práce: jak soutěž O pohár starostů
obcí okrsku Hustopeče, tak i taktická příprava, a byla shrnuta zásahová činnost za loňský rok. Této schůze se zúčastnili jak zástupci
jednotlivých obecních úřadů, tak i zástupce HZS.

Za SDH Špičky Marek Hložek
Skupina registrovaných hráčů (Trousil, Boháč, Frkal, Voldán, Šíbal,
Beran, Kuchař) nyní finišuje v soutěži okresního přeboru 5. třídy,
překvapivě se nachází na 2. místě v tabulce a sahá na postup do
vyšší třídy. V cestě jim stojí poslední dva zápasy s nejtěžšími soupeři, kteří taktéž bojují o postup. Kdo by to řekl, že hráči, kteří se k ping-pongu vrátili po 20 letech a doufali, že neudělají ostudu, budou nyní
měřit své síly s nejlepšími. Přejme si, aby jejich úsilí dosáhlo vysněného cíle, neboť skupinu v průběhu roku doplnili další neregistrovaní
adepti a nebylo by od věci zřídit ve Špičkách další soutěžní B-tým.
Ve středu, od 17 do 19 hod., stále dochází do KD 10 až 12 dětí, aby
si trochu zasportovali, zdokonalili se ve hře s celuloidovým míčkem
a především se dobře pobavili. Všichni se nejen náramně baví, ale
i zlepšují. Dne 28. prosince proběhl historicky první Špičkový vánoční turnaj neregistrovaných hráčů, kde nebylo poražených. Turnaj měl jen samé vítěze – vítěz většiny, zápasů, nejpřekvapivější
vítěz, hráč s největším zlepšením, mistr obranné hry atd. Ocenění
si odnesl každý. S některými hráči dětské kategorie se počítá jako
s posilami B-týmu pro příští rok. Co si přát více?
Ping-pong prožívá ve Špičkách dobré časy a přejme si, aby mu to
vydrželo co nejdéle. Ale proč by taky nemělo, za současných podmínek?

Martin Trousil
Nebojte se přijít mezi nás. Těším se na setkání s novými zájemci
o tuto královskou hru, která nás obohacuje i v běžném životě. Oslovte i spolužáky a kamarády. Šachu zdar!
				
Martin Čadra
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