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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
V pátek 25. května vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních
údajů, které s sebou přineslo spoustu dalšího papírování a také další náklady. A samozřejmě mnohdy i nesmyslné
názory na to, co je a co není zneužívání osobních údajů, případně kde a kdy podléhají tyto osobní údaje ochraně.
V tisku se především objevovaly informace o výši případné pokuty; přitom právě tuto oblast si mohou jednotlivé
státy stanovit samy. Toto jistě potřebné opatření má jedinou chybu. Mělo vstoupit v platnost v době, kdy se ve velké
míře začala využívat výpočetní technika!
Obce Mikroregionu Hranicko tuto problematiku řeší společně a díky tomu jsou náklady přijatelné a výrazně nižší
než jaké byly nabízeny právními a poradenskými firmami. Obec navíc rozhodně nemá potřebu shromažďovat osobní údaje nad rámec svých zákonných povinností.
Za pár dní nastane čas školních prázdnin a dovolených. Tak to vše prožijte a přežijte ve zdraví a pohodě.
A ještě jedna malá poznámka (pozvánka?!). Pokud naše ženy budou pořádat znovu ,,Gastrofestival“, rozhodně ho
navštivte! Nebudete litovat! (viz foto níže a str. 11)


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
NEZAPOMÍNÁME NA TRADICE A POKRAČUJEME VE ZVELEBOVÁNÍ NAŠÍ OBCE

Také před letošními Velikonocemi se ve Špičkách klapotalo.

V květnu přibyla u školky nová plakátovací plocha s vývěskou.

V květnu byly branky dětského hřiště u kulturního domu natřeny a vybaveny novými sítěmi.

V dubnu byla dokončena oprava toalet v kulturním domě.

V neděli 6. května se členové SDH zúčastnili mše sv. Floriana, patrona hasičů.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
VZPOMNĚLI JSME NA VÁLEČNÉ HRDINY A MYSLELI JSME I NA NAŠE DĚTI

V pondělí 7. května se uskutečnilo pietní setkání k uctění památky obětí II. světové války.

Plot u dětského hřiště byl díky manželům Vyhnánkovým (se souhlasem majitelů plotu) ve spolupráci s dětmi krásně vyzdoben.

V rámci měsíce bezpečnosti měly děti ve školce přednášku o práci hranické městské policie.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
HŘBITOVNÍ ZÍDKA PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU OPRAVOU

V květnu byla zahájena I. etapa opravy hřbitovní zídky. Po odstranění cihlové zídky měl být mikropiloty stabilizován původní základ, ale ten byl v převážné míře tvořen kameny prosypanými hlínou. Proto je nutné vytvořit nový železobetonový základ stabilizovaný mikropiloty do hloubky 4,5 m.

JAK DÁLE V ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V minulém vydání PROMĚN jste byli informováni o smlouvě, kterou obec Špičky v roce 2017 uzavřela s firmou PROJEKTY VODAM
Hranice na zpracování studie pro řešení čistění odpadních vod
v obci Špičky.
V první části studie, která byla dokončena a předána obci v prosinci
2017, byl proveden návrh dvou variant technického řešení. V první
je řešena gravitační splašková kanalizace s přečerpáváním, která je
zakončena centrální čistírnou odpadních vod. Druhá varianta řeší
čistění odpadních vod vybudováním domovních čistíren pro jednotlivé nemovitosti, případně pro několik nemovitostí.
V současné době pokračují práce na rozpracování řešení čistění odpadních vod domovními čistírnami.
V jarních měsících proběhly návštěvy jednotlivých nemovitostí s cílem získat informace o stávajícím stavu a také získat podklady pro
návrh technického řešení a vypracování projektové dokumentace
pro podání žádosti o dotaci.
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Dokumentace bude obsahovat:
* doplnění o podrobnosti, které umožní vypracovat položkové
rozpočty,
* položkové rozpočty pro obě varianty,
* soupis parcel dotčených při realizaci čistění domovními čistírnami,
* souhlas vlastníků parcel dotčených při realizaci čistění domácími
čistírnami.
S realizací čistění odpadních vod domácími čistírnami souhlasilo
87 majitelů z počtu 103 čísel popisných, 4x byl podepsán nesouhlas
a některé nemovitosti teprve budou projednány.
Následně bude zpracován ,,Odborný posudek“ zpracovaný osobou
s osvědčením o autorizaci oboru ,,vodohospodářské stavby“.
	
za Projekty Vodam s. r. o. Ing. Jarmila Kitzbergerová

ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT...
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením
5/2-18 schválilo závěrečný účet obce Špičky za rok 2017. V roce
2017 byly příjmy ve výši 23 974 505,53 Kč a výdaje byly ve výši
13 508 268,48 Kč. Z toho byla, na straně příjmů i výdajů, daň z příjmu ve výši 4 780 210 Kč. Na účtech u KB a ČNB bylo k 31. 12. 2017
30 431 526,19 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením
17/2-18 vzalo na vědomí analýzu současného stavu ochrany osobních údajů v obci Špičky.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením
18/2-18 schválilo Směrnici pro práci s osobními údaji s platností od
25. 5. 2018.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením
8/2-18 schválilo, v souladu s § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších úprav, § 55 odst. 1 stavebního zákona, za požití § 47 odst. 5 stavebního zákona, § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších úprav, Zprávu o
uplatňování územního plánu Špičky za období 2014 - 2017.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením
23/2-18 schválilo Smlouvu o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů s Mikroregionem Hranicko.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením
10/2-18 schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč Slezské diakonii Český Těšín, středisko Eden Nový Jičín, na úhradu nákladů sociálních
služeb.

Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na:
777 698 876 nebo na: t.bibrlik@regionhranicko.cz.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením
11/2-18 schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč Fondu pro opuštěné
a handicapované děti a mládež Mořkov na úhradu nákladů 10. setkání postižených a opuštěných dětí Moravskoslezského, Zlínského
a Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením
24/2-18 schválilo příspěvek Mikroregionu Hranicko na úhradu nákladů analýzy současného stavu ochrany osobních údajů obce a MŠ
a úhradu činnosti pověřence na základě smlouvy s obcí a MŠ v roce
2018 v celkové výši 10 720 Kč.

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 uživatelů integrovaného
dopravního systému v pracovních dnech od 7 do 15 hodin. Cestující
se zde dozvědí o cenách, jízdních řádech, průkazech umožňujících
slevy, uznávání dokladů při přestupování atd.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením
12/2-18 schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč Charitě Hranice na
úhradu nákladů sociálních.

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.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením
13/2-18 schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč Lince bezpečí Praha
na úhradu provozních nákladů.

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.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením
14/2-18 schválilo Smlouvu o dílo na ,, Opravu komunikace – Špičky“
s IDS Valašské Meziříčí za cenu 836 157,25 Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením
15/1-18 schválilo Ing. Karla Trlicu jako technický dozor stavebníka
při realizaci stavby – Oprava komunikace Špičky, a pověřilo starostu
obce uzavřením smlouvy na TDS za cenu 10 000 Kč + DPH, případné vícepráce za cenu 450 Kč/hod.

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.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením
16/2-18 schválilo koupi pozemku parcelní číslo 63/18 v k.ú. Špičky
o výměře 58 m2 za cenu 2 320 Kč, a pověřilo starostu obce uzavřením smlouvy s Lubomírem Rýparem, Olšovec 117.

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.
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ŠPIČKY - PRAKTICKÉ INFORMACE O DĚNÍ V OBCI A OKOLÍ
Územní plán Špičky je zveřejněn na:
https://www.mesto-hranice.cz/spicky
Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 – 2017 je
na: www.obec-spicky.eu.
Územní studie zástavby lokality Z6 Územního plánu obce Špičky, kterou projednalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
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.

Hranické televizní regionální zpravodajství vysílá na satelitu
ASTRA 3B :
- pátek 18:40 a 22:40 hod.
- sobota 02:40, 06:40, 10:40 a 14:40 hod.
Upozorňujeme občany, že popelnice bez žetonu a s teplým popelem nebude EKOLTES při svozu vyprazdňovat! O těchto popelnicích je na OÚ po svozu předáván protokol.
V roce 2017 bylo v obci Špičky vytříděno a předáno k využití 10,733 tuny odpadu, za které obec obdržela od společnosti
EKO-KOM 39 928,50 Kč.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

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.
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
Nevzhledné a rezavé kontejnery na plasty od Ekoltesu byly nahrazeny
novými, zapůjčenými společností EKO-KOM.

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ OD 1. ČERVENCE 2018
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních
pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených
lhůtách, a to:
* v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
* do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených
lhůtách:
* u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(ORP),
* v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 (ORP),
* u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své
telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána
informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
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Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do
24 hodin pouze u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72,
Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či
úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho
vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra,
zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při
převzetí cestovního pasu.

ŠPIČKY - PRAKTICKÉ INFORMACE
ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ OD 1. ČERVENCE 2018
Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního
poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
* občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního
osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
* aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
* dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
* občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,
* lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších
lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
* občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl. m. Praze úřady městských
částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
* občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána
informace o možnosti převzetí dokladu,
* převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4
(metro C - stanice „Pražského povstání“).
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo
u Ministerstva vnitra,
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra.
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22)
(nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
který si občan uvede do žádosti, za správní poplatek 100 Kč
(nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1 000 Kč.
KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá
o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra, vybírá se
část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
JARNÍ OBDOBÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Konečně jsme se rozloučili se sychravým obdobím a radostně přivítali všemi očekávané jaro a slunné dny. Proto jsme si hned s dětmi
zopakovali a naučili se různé druhy jarního kvítí a všeho, co se týká
probouzející se přírody. 			
Na konci měsíce března jsme navštívili náš oblíbený zámek v Lešné, kde jsme si poslechli o velikonočních tradicích a také si společnými silami vytvořili krásný velikonoční výrobek a výzdobu. Dokonce
jsme se ocitli ve škole z minulého století a seznámili se s tehdejším
systémem vyučování. Na ukázku děti dostaly nádhernou sbírku různorodého hmyzu a udělaly si společný výrobek pro radost.		

Dne 6. dubna k nám přijel cirkus. Nejen, že děti viděly zábavný program a krásné vystoupení plné tajemství a kouzel, ale mohli jsme
se všichni pomazlit s medvídkem mývalem a dvěma malými pejsky.
V tomto měsíci také přijelo za dětmi všemi oblíbené divadlo Leonka, které dětem předvedlo pohádku s názvem „Kroužek a Proužek“,
u které si děti zazpívaly při hře na kytaru, zacvičily si a od srdce se
zasmály. A jelikož je duben považován za měsíc bezpečnosti, využili jsme ochotného přístupu strážníka městské policie, který nám
v naší MŠ udělal velmi poučnou a významnou přednášku o bezpečném chování na komunikaci, seznámil nás s obsahem a náplní své
práce a na závěr jsme si mohli prohlédnout jeho služební výstroj
i služební vůz včetně sirény (viz foto na str. 3) .
Pro završení tohoto měsíce jsme zvolili oslavit všem známý svátek
„pálení čarodějnic“, na který se děti velmi těšily a hlavně připravily.
Protože nám nikomu nejsou čáry ani kouzla cizí, uvařili jsme si čarodějný puding, snědli jsme pár hmyzích pochoutek a v převlecích
za správné čaroděje a čarodějnice jsme si všichni parádně zatančili
a zasoutěžili.

Dne 2. května proběhl v naší mateřské škole tradiční zápis. Ve stejném měsíci se u nás děti zúčastnily společného, ale také individuál-
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ního fotografování u našeho již dlouho známého fotografa. Ten nás
vyfotil jak skupinově, tak i jednotlivě pro naše budoucí školáky, kteří
už na podzim zasednou do lavic. Poté následoval výlet do Valašského Mezičíří – přímo na Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou, kde jsme se dozvěděli, jak se dělají výrobky ze skla, různorodé vázičky, skleničky, talíře. Tato exkurze nám pomohla zodpovědět
otázky, které se týkají skleněných produktů. Nakonec si děti mohly
na sklo i něco namalovat speciálními barvami.

Jako nejlepší ukončení školního roku jsme zvolili výlet do zábavného dětského centra Galaxie ve Zlíně. Děti si užily velkou legraci
v podobě trampolíny, nafukovacího hradu, různých skluzavek či prolézaček. Výlet byl plný zábavy, smíchu a aktivit. Na cestu zpátky
jsme se posilnili voňavými smaženými řízky, které pro nás nachystaly hodné paní kuchařky. Děti si výlet krásně užily.		
Koncem května jsme opět navštívili zámek v Lešné, kde si pro nás
připravili pohádku O Popelce, ve které děti pomáhaly princezně třídit
hrách a fazole, najít poztrácené korále a prsten a upéct dort.
Den dětí jsme prožili v Hranicích na hřišti, kde si pro nás zábavu
přichystali strážníci městské policie. Den byl plný her, soutěží, diskotéky a předvádění policejního psa v akci při policejním zásahu.
Ještě před ukončením letošního školního roku máme s dětmi v plánu plno dalších aktivit, na které se moc těšíme.Čeká nás návštěva
divadla Leonka s pohádkou Skřítek Vítek, opékání špekáčků pro
rodiče a děti, tradiční sportovní olympiáda se spoustou disciplín,
hledání ztraceného pokladu, vyhodnocení celoročního sbírání obrázků a loučení s předškolními dětmi, které již na podzim usednou
do školních lavic. Doufáme, že nám bude počasí přát a sluníčko hřát
a my si všechny naplánované činnosti užijeme plnými doušky.


Michaela Bolfová, učitelka MŠ Špičky

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
ČARODĚJNICE VOLILY MISS 2018
V pondělí 30. dubna byl ve Špičkách čilý letecký provoz. Konal se
totiž tradiční slet čarodějnic všeho věku. Nejstarší účastnici bylo
66 let. Té nejmladší bylo několik měsíců a část akce prožila ve svém
kočárku. Sraz byl jako obvykle u márnice. Celkem se sletělo okolo padesáti čarodějnic. Pak nás čekal průlet celou vesnicí. Počasí
předčilo všechna očekávání. Bylo slunečno a příjemně teplo. A tak
poprvé v historii byla přistávací plocha připravena na travnatém hřišti pod mateřskou školou.
Čarodějnice Jiřinka a Adriana připravily různé soutěže pro děti.
Ve stejných disciplínách změřili své síly i dospělí. Všichni se dobře
bavili. Pak došlo k vyhlášení nejhezčí čarodějnice v kategorii dětí.
Protože všechny byly moc krásné, vyhrály všechny a za odměnu dostaly sladkou medaili. V kategorii dospělých udělujeme titul
MISS čarodějnice. Letos byly výsledky takové: II. vicemiss se stala
Renata Pavelková, titul I. vicemiss obdržela Martina Krutilková a titulem MISS čarodějnice 2018 se celý rok bude pyšnit Radka Vašinková. Vítězkám bylo předáno čarodějnické čestné uznání a láhev
šumivého moku.

ŠPIČSKÝ GASTROFESTIVAL BYL ÚSPĚŠNÝ
Zajímavým způsobem oslavil ženský spolek ve Špičkách 15. výročí
obnovení své aktivní činnosti. V sobotu 19. května se v sále kulturního domu uskutečnil nultý ročník Gastrofestivalu. Mé počáteční
obavy byly ty tam, když jsem vstoupil do sálu, kde bylo k dispozici
devět degustačních míst s připravenými kulinářskými výtvory špičských (špičkových) kuchařek, ke kterým se připojil i hospodář mysliveckého spolku a místostarosta obce Radek Novotný. Návštěvníci
mohli za přijatelné ceny ochutnat téměř čtyřicet teplých, studených,
sladkých, masových i bezmasých jídel výborné chuti. Nabídku do-

Oblíbené hity nám celé odpoledne i večer hrál DJ Kořistka. Připravena byla čarodějná polévka, klobásky z udírny a různé omamné
lektvary. Když odbila půlnoc, všechny čarodějnice už byly ve svých
doupatech.
Ať se ve stejném počtu sejdeme i příští rok!


Spolek žen Špičky

plňovala malá kavárna s několika druhy káv a také vinný koutek se
zajímavou nabídkou tuzemských vín.
Jediným mínusem byla malá účast místních degustátorů, kteří buď
nevěřili kuchařskému umění nebo měli spoustu práce se svými domácnostmi a zahradami. Věřím, že ve Špičkách vznikla nová tradice,
a že pro Gastrofestival zvolí špičské ženy termín, který umožní vyšší
návštěvnost.
P.S.: Součástí Gastrofestivalu byla i možnost nahlédnou do kronik,
které spolu s projekcí fotografií dokumentovaly bohatou činnost špičských žen za uplynulých 15 let..
				

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

MYSLIVCI ZACHRAŇOVALI SRNČATA PŘI SENOSEČI
V týdnu od 21. do 28 května probíhala v honitbě našeho mysliveckého spolu senoseč. Jelikož zrovna v této době kladou srny mláďata,
je potřeba je z luk „vytlačit“ do lesa, aby ztráty na budoucí srnčí generaci byly co nejmenší. Před rychle jedoucí zemědělskou technikou

nemají mláďata nejmenší šanci uniknout. Proto myslivci vždy večer
před sečením umisťují na louky tzv. plašiče. Dříve to byly obyčejné
tyčky, na kterých byl uvázán staniol, který se při vanutí větru blýskal
a srnčí zvěř se ho bála – tedy podobný princip, na jakém se např.
plaší špačci na třešni. Dnes již máme plašiče modernější. V našem
mysliveckém spolku používáme tzv. akustické. Princip spočívá
v tom, že na louky umístíme tyče s těmito plašiči, které vydávají
vysokofrekvenční tón, jež je srnčí zvěři nepříjemný a ta svá mláďata
odvede z luk do lesa. Díky tomuto zařízení jsme schopni zachránit veliké množství srnčích mláďat. Závěrem je nutno poděkovat
za spolupráci při plašení srnčí zvěře ZOD se sídlem v Černotíně.
Můžeme být příkladem toho, jak má spolupráce mysliveckého spolku
a zemědělského družstva fungovat.


Radek Novotný, hospodář mysliveckého spolku Hejné
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V OBCI ŠPIČKY
HASIČKÁM SE DAŘILO LÉPE NEŽ MUŽŮM

ZDEJŠÍ STOLNÍ TENIS MÁ SOLIDNÍ ZÁKLAD

Soutěžní rok začíná obvykle okrskovým kolem, ale družstva mužů
a žen si zkusila i pár závodů před ostrým startem sezóny. První
okrskové kolo se konalo 19. května v Černotíně. Na místním fotbalovém hřišti se sešlo sedm mužstev mužů, dvě družstva žen a sedm
družstev mužů nad 35 let. Po první disciplíně 100 metrů překážek
nebylo ještě rozhodnuto, kdo pojede do okresního kola. Pouze
v kategorii žen bylo vidět, že si loňskou formu přeneslo družstvo
z Milotic. Až požární útok určil postupující do okresního kola.
Prvenství v obou kategoriích ukořistily Milotice, když vyhrály požární
útok jak v mužích, tak i v ženách. Pouze v mužích nad 35 let vyhrály
Hustopeče. Naše družstvo mužů skončilo celkově druhé a muži nad
35 let obsadili 7. místo.

Ping-pong ve Špičkách má za sebou první sezónu. A můžeme
směle prohlásit, že vydařenou po všech stránkách. Obec vytvořila nadstandardní podmínky, hasiči přispěli finančně, registrovaní
hráči (dospělí) ve své první soutěžní sezóně vybojovali první místo
i postup do vyšší třídy a děti docházely na tréninky po celý rok ve
velkém počtu.
Kromě toho v domácích zápasech vydatně povzbuzovali naše hráče ostatní spoluobčané, výkony SDH Špičky zaregistrovali fandové
z okolních měst a obcí a do týmu se v průběhu roku přihlásili další
zájemci. Všechny výše zmíněné skutečnosti vedly k tomu, že od
příští sezóny budou soutěžit již dva týmy (A-tým a B-tým), přičemž
do B-týmu bude začleněn první junior z řad dětí.
Tento fakt již dnes motivuje další juniory, aby i oni v dalších letech
průběžně doplňovali soutěžní týmy a vytvářeli rezervu (či konkurenci) dospělým hráčům.
Nyní má ping-pong pauzu, neboť je nesmysl, aby se v létě sportovalo v uzavřených prostorách, ale od září se jistě všichni s chutí
vrhnou do svého oblíbeného ping-pongu. Někteří se už nemůžou
dočkat.

Martin Trousil

Již začaly i jednotlivé ligy a naše družstva se letos účastní Přerovské, Podhostýnské ligy a Velké ceny okresu Přerov. Po pár soutěžích jsou zatím takovéto výsledky: V Ludslavicích (KM) skončili
muži na 3. místě za 17,46 s a ženy na 1. místě za 17,24 s, v Radkově Lhotě muži nedokončili a ženy byly na 2. místě za 20,51 s.
Dále se družstvo žen umístilo v Morkovicích na 2. místě za 17,50 s,
v Rymicích na 4. místě za 17,78 s , v Ludéřově na 2. místě za 18,20 s
a v Jasenicích na 2. místě za 19,82 s .
I mladým hasičům začal soutěžní rok již tradičně druhým kolem hry
Plamen. Soutěž probíhala po dva dny v Hranicích a Soběchlebích.
Starší žáci skončili celkově na 16. místě z 26 družstev, když měli
4. nejlepší požární útok. Mladší žáci skončili celkově na 17. místě
z 23 družstev, ale dovezli si pohár za 2. místo v požárním útoku.
Teď je čeká Velká cena okresu Přerov, kde se určitě budou rvát o ty
nejlepší příčky.


Marek Hložek, starosta SDH

MÍSTNÍ ŠACHOVÝ ODDÍL SKONČIL ŠESTÝ
Oddíl šachu pod hlavičkou Sokol Skalička D – Špičky zakončil další
sezónu vítězstvím nad silným soupeřem z Hranic a umístil se tak na
konečné šesté příčce Okresního přeboru. Tým sestavený z hráčů
Marek Šíbal, Zdeněk Kuchta, Martin Čadra ml., Martin Čadra, Milan
Orava, Mirek Kincl a Pavel Dragón si nyní bude užívat léta a prázdnin a od září budou borci opět trénovat naplno.
Přeji všem krásné a pohodové léto.

Martin Čadra
Tabulka přeboru družstev regionu Přerov
P Družstvo		
Z + = –
1. Sokol Tovačov		
8 6 1 1
2. Sokol Hranice		
8 5 2 1
3. ŠK Vinary		
8 3 3 2
4. Spartak Přerov B
8 3 2 3
5. Sokol Skalička C
8 3 1 4
6. Sokol Skalička D - Špičky 8 3 1 4
7. Sokol Citov B		
8 2 3 3
8. SK Skalička B		
8 2 1 5
9. SK Hradčany		
8 2 0 6
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