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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
S růstem naočkovaných občanů a také zřejmě s nárůstem počtu občanů, kteří získali imunitu onemocněním
Covid-19, konečně dochází postupně k útlumu pandemie a k částečnému rozvolňování přísných hygienických
opatření trvajících více než rok. Přesto bychom měli být i nadále opatrní a zodpovědní vůči občanům, se kterými přicházíme do kontaktu.
Ještě pořádně nezačala školní výuka a už jsou na dohled školní prázdniny. Moc nechybělo a kniha „Dva roky
prázdnin“ od Julese Verna došla svého naplnění. Jen ten důvod by mohl být jiný…
Již teď obec a spolky sestavují kalendář podzimních akcí, které tradičně obohacují společenský život v obci.
A snad brzy také stoly na stolní tenis, které se krčí poskládané v rohu obecního domu, prozáří svou zelení podzimní sportovní sezonu…
Nastává čas dovolených. Využijme ji pro načerpání sil a optimismu do dalšího, jistě nelehkého období!


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

KONEČNĚ JE MATEŘSKÁ ŠKOLA OPĚT PLNÁ DĚTÍ, SMÍCHU, VÝSKÁNÍ, RADOSTI A BAREV

…uvnitř čísla najdete….

ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
Navzdory pandemii jsme dodržovali tradice a zvelebovali obec 
Co by občané také měli vědět...
Cyklostezka Bečva je mezi Hustopečemi a Špičkami opravena
NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍCH A OBČANSKÝCH POVINNOSTÍ
Nový zákon o odpadech - pokračování
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CO NOVÉHO V REGIONU
Na svatého Marka oharky do járka
ČLOVĚK V TÍSNI POMÁHÁ I VE ŠPIČKÁCH

PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
Čas kladení mláďat a lidské nevědomosti
Hasiči už začali trénovat, schůze proběhne později
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ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
NAVZDORY PANDEMII JSME DODRŽOVALI TRADICE A POKRAČOVALI VE ZVELEBOVÁNÍ OBCE

Také letos proběhlo předvelikonoční klapotání v rouškách..

Po výměně sítí byla na oplocení hřiště umístěna i nová ochranná
plachta.

Věnec k uctění obětí 2. světové války byl i letos umístěn k pomníku padlých bez pietního shromáždění.

Nové vybavení zahrádky restaurace snad již slouží svému účelu…
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Počátkem června byly dokončeny restaurátorské práce na sochách andělů.

ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT...
Informační linka pro cestující krajského koordinátora dopravy (KIDSOK) 588 88 77 88 je v provozu v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.
Cestující se zde dozvědí o cenách, jízdních řádech, průkazech umožňujících slevy, uznávání dokladů při přestupování atd.
Harmonogram svozu komunálního odpadu: 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9. a 1.10. 2021
Závěrečný účet za rok 2020 schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 9. 6. 2021:
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy			
Kapitálové příjmy		
Neinvestiční přijaté transfery
Investiční transfery		
Příjmy celkem		

5 764 656,65 Kč
897 842,51 Kč
31 050 Kč
7 606 350 Kč
2 083 958 Kč
16 383 857,16 Kč		

Běžné výdaje		
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem		

14 521 305,53 Kč
2 812 030,98 Kč
17 333 336,51 Kč

Příjmy – výdaje 			

- 949 479,35 Kč

(v příjmech i ve výdajích jsou rozpočtové převody účtů ve výši 6 090 000 Kč)
Stav bankovních účtů k 31. 12. 2020: 39 373 638,36 Kč
Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky



CYKLOSTEZKA BEČVA JE V ÚSEKU MEZI HUSTOPEČEMI A ŠPIČKAMI OPRAVENA
Na základě společného jednání obcí, na jejichž katastrálním území se nachází cyklostezka „Bečva“, byla na konci května provedena oprava poškozené vozovky v úseku
Hustopeče nad Bečvou - Milotice nad Bečvou - Špičky.
Současně byl položen asfalt v místě přejezdu mezi cyklostezkou a lávkou „Na Kačeně“. Opravu v celkové výši cca
800 tisíc korun realizovala firma Skanska a. s..
Následně byl v úseku Špiček odstraněn elektrický ohradník,
který omezoval řádnou údržbu a sečení přilehlého příkopu.
SMěstysemHustopečenadBečvou,kterýnazákladěsmlouvy
s naší obcí údržbu provádí, byl projednán požadavek na řádné
a pravidelné sečení. Opravou poškozených úseků se zvýšila bezpečnost cyklistů a chodců, kteří ji užívají.
Občas se na mne obracejí s kritikou cyklisté z důvodu stavu
a způsobu opravy lávek. Tyto lávky, které se nacházejí na
pozemcích v katastrálním území Špičky, jsou však majetkem obce Skalička…


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍCH A OBČANSKÝCH POVINNOSTÍ
NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
V minulém zpravodaji jste byli informováni o nabytí účinnosti
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a seznámeni s částí tohoto
právního předpisu. V zákoně o odpadech je dále uvedeno:
ČÁST DRUHÁ
Nakládání s odpady
HLAVA I
Všeobecné povinnosti
§ 13
Obecné povinnosti při nakládání s odpady
1. Každý je povinen:
a) nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu; při nakládání
s odpady nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí,
b) nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání
s daným druhem a kategorií odpadu, s výjimkou shromažďování
odpadu, přepravy odpadu, obchodování s odpadem a nakládání se
vzorky odpadu,
c) soustřeďovat odpady odděleně,
d) nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo
únikem nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo
možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, do okamžiku, kdy jej sám zpracuje, pokud je
provozovatelem zařízení, nebo do okamžiku předání podle písmene e)
e) odpad, který sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem, předat, s výjimkou předání odpadu v rámci školního sběru nebo předání
nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám nebo
analýzám pro účely vědy, výzkumu a vývoje, zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady, zařazení odpadu
do kategorie, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a dalším
rozborům a zkouškám nezbytným pro zajištění nakládání s odpady
v souladu s právními předpisy, v souladu s hierarchií odpadového
hospodářství
I. přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo
za podmínek podle § 16 odst. 3 do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení,
II. obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii
odpadu, popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem,
III. na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5.
2. Převzít odpad jsou, s výjimkou převzetí nezbytného množství
vzorků odpadu k rozborům, zkouškám nebo analýzám pro účely
vědy, výzkumu a vývoje, k zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení
určeného pro nakládání s odpady, k zařazení odpadu do kategorie,
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k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a dalším rozborům
a zkouškám nezbytným pro zajištění nakládání s odpady v souladu
s právními předpisy, oprávněni
a) provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem
odpadu,
b) obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu,
c) obec za podmínek stanovených v § 59, nebo
d) právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení nebo vysoká škola (dále jen škola) za podmínek stanovených
v § 20.
3. Na jednotky požární ochrany a právnické a podnikající fyzické
osoby, které jsou jinými právními předpisy určeny k řešení havárií
a zdolávání požárů, se při této činnosti nevztahují povinnosti podle
tohoto zákona, s výjimkou odstavce 1 písm. e).
§ 14
Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem
1. Vlastník odpadu má povinnost předat nezákonně soustředěný
odpad
a) do zařízení pro nakládání s odpady,
b) za podmínek podle § 16 odst. 3 do dopravního prostředku provozovatele zařízení, nebo
c) obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh odpadu, s výjimkou vlastníka odpadu, který je fyzickou osobou.
2. Pokud se vlastník pozemku dozví o nezákonně soustředěném
odpadu na svém pozemku, je povinen oznámit tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
v jehož správním obvodu je odpad soustředěn.
3. Pokud se obecní úřad obce s rozšířenou působností dozví, že
se v jeho správním obvodu nachází nezákonně soustředěný odpad,
neprodleně se pokusí zjistit jeho vlastníka.
4. Pokud není možné zjistit osobu, která je za odpad odpovědná
nebo taková osoba zemřela nebo zanikla, aniž by její povinnosti ve
vztahu k tomuto odpadu přešly na jinou osobu, vyzve obecní úřad
obce s rozšířenou působností vlastníka pozemku k odklizení odpadu
a jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady ve lhůtě
30 dnů ode dne doručení výzvy. V odůvodněných případech může
obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovit lhůtu k odklizení
odpadu a jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady
delší. Obec, na jejímž území se odpad nachází, může vlastníkovi
pozemku poskytnout součinnost při odklízení odpadu a jeho předání
do zařízení určeného pro nakládání s odpady.
5. Pokud vlastník pozemku nezajistí odklizení odpadu a předání odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady do 30 dnů ode
dne doručení výzvy nebo v delší lhůtě stanovené ve výzvě, může
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obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) uložit vlastníkovi pozemku, aby na vlastní náklady zabezpečil
místo, kde se nachází nezákonně soustředěný odpad, proti dalšímu
návozu odpadu,
b) zabezpečit odpad, který ohrožuje životní prostředí, před únikem
škodlivin do okolního prostředí, nebo
c) nezákonně soustředěný odpad odklidit a předat do zařízení určeného pro nakládání s odpady.
6. Vlastník pozemku nemusí splnit povinnost uloženou podle odst.
5 písm. a), pokud odpad na vlastní náklady předá do zařízení určeného pro nakládání s odpady do 30 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým je mu taková povinnost uložena. Pokud obecní
úřad obce s rozšířenou působností postupuje podle odst. 5 písm.
b) nebo c), je osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou
působností oprávněna vstoupit na pozemek na dobu nezbytnou
k zabezpečení nebo odklizení odpadu a vlastník nebo uživatel tohoto pozemku je povinen vstup osobě pověřené rozhodnutím obce
s rozšířenou působností umožnit a strpět zabezpečení nebo odklizení odpadu.
HLAVA II
Povinnosti původce odpadu a provozovatele zařízení
§ 15
Povinnosti původce odpadu
1. Na nepodnikající fyzickou osobu, která je původcem odpadu, se
vztahují pouze ty povinnosti původce odpadu stanovené v tomto zákoně, u kterých je to výslovně uvedeno.
2. Původce odpadu je povinen
a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho
skutečných vlastností,
b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že
předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu
s § 13 odst. 1 písm. e); v případě stavebního a demoličního odpadu
se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaného stavebního a demoličního odpadu odpovídá množství stavebního a demoličního odpadu,
který může nepodnikající fyzická osoba předat podle § 59 obci,
c) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; v případě stavebních
a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající
fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická osoba předat podle § 59 obci,
d) s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek
do zařízení určeného pro nakládání s odpady spolu s odpadem předat provozovateli nebo obchodníkovi s odpady údaje o své osobě a
údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem

v zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít. Tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem
odpadu
e) v případě určeném k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat údaje podle písm. d) formou základního popisu odpadu;
v případě první z opakovaných dodávek odpadu je součástí základního popisu odpadu stanovení kritických ukazatelů, u nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných dodávek předávat
informace; na základě dohody s původcem odpadu může zajistit
zpracování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do
kterého je odpad předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování
základního popisu však odpovídá původce odpadu a
f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby
dodržet postup pro nakládání s vybouraným i stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními
a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra
jejich opětovného použití a recyklace.
3. Původce odpadu je před ukončením činnosti provozovny povinen
předat odpady soustředěné v provozovně do zařízení určeného pro
nakládání s odpady.
4. Pokud původce odpadu nepředá odpad soustředěný v provozovně do zařízení určeného pro nakládání s odpady do 60 dnů od ukončení činnosti v provozovně, má povinnost předat odpad do zařízení
určeného pro nakládání s odpady vedle původce odpadu také vlastník nemovité věci, která byla provozovnou původce odpadu, a kde
jsou odpady soustředěny. Vlastník nemovité věci je povinen splnit
tuto povinnost nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy jej k tomu vyzve
inspekce, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Původce odpadu je povinen uhradit vlastníkovi nemovité věci
účelně vynaložené náklady spojené s předáním odpadu do zařízení
určeného pro nakládání s odpady.
5. Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) rozsah údajů o původci odpadu a o odpadu předávaných podle
odst. 2 písm. d)
b) obsahové náležitosti základního popisu odpadu podle odst. 2
písm. e) včetně požadavků na stanovování kritických ukazatelů
a četnost jejich sledování a
c) postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě
stavby podle odst. 2 písm. f)
§ 16
Provozovatel zařízení
1. Provozovatel zařízení má od okamžiku převzetí odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady podle § 17 odst. 1 písm. b)
a c) ve vztahu k tomuto odpadu všechny povinnosti provozovatele
stanovené tímto zákonem a stává se jeho vlastníkem.
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2. Provozovatel zařízení ke skladování odpadu před využitím,
úpravě před využitím nebo k využití odpadu a osoba, která předává odpad do jeho zařízení, mohou uzavřít písemnou smlouvu, že odpad zůstává ve vlastnictví této osoby. Tento odpad
musí být při nakládání v zařízení identifikovatelný a musí s ním
být nakládáno odděleně. Na výstupu ze zařízení smí provozovatel zařízení tento odpad předat pouze do zařízení určeného
pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady, které určí
vlastník odpadu.

§ 20
Školní sběr

1. Škola může od žáků nebo studentů přebírat odpady papíru,
plastů a kovů z domácností. V tomto případě se na školy nevztahují povinnosti provozovatele zařízení.
2. Škola se okamžikem převzetí odpadu v rámci školního sběru
stává jeho vlastníkem a obec, na jejímž území se škola nachází, jeho původcem.
3. Škola plní ve vztahu k převzatým odpadům všechny povin3. V případě, že přepravu odpadu do svého zařízení zajišťuje nosti původce odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního
provozovatel zařízení a při nakládce je provedeno převzetí od- hlášení o produkci a nakládání s odpady.
padu podle § 17 odst. 1 písm. b) a c), může se provozovatel za- 4. Na obec se ve vztahu k odpadu převzatému v rámci školřízení stát na základě smlouvy vlastníkem odpadu okamžikem ního sběru nevztahují povinnosti původce odpadu, s výjimzahájení přepravy. V takovém případě má všechny povinnosti kou povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání
provozovatele zařízení ve vztahu k tomuto odpadu stanovené s odpady.
tímto zákonem od okamžiku zahájení přepravy.
5. Škola předá do 15. ledna obci, na jejímž území se nachází,
údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a zařízení určených pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala,
Povinnosti provozovatele zařízení
za předchozí kalendářní rok.
6. Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob předání
Tato problematika je obsažena v § 17 - § 19
údajů podle odst. 5.
HLAVA III – Provoz zařízení určených pro nakládání s odpady
a povolení k obchodování s odpady - § 21 - § 27
HLAVA IV – Vzorkování a zkoušky odpadu - § 28 - § 29
HLAVA V – Jednotlivé způsoby nakládání s odpady
DÍL 1 – Soustřeďování, skladování a sběr odpadu - § 30 - § 32
DÍL 2 – Úprava odpadu - § 33
DÍL 3 – Využití odpadu - § 34 - § 35
DÍL 4 – Odstranění odpadu - § 36 - § 41
Rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku
- § 42 - § 43
DÍL 5 – Obchodování s odpady a zprostředkování nakládání
s odpady - § 44 - § 45
DÍL 6 – Přeprava odpadu
ODDÍL 1 – Povinnosti při přepravě odpadu - § 46
ODDÍL 2 – Přeshraniční přeprava odpadu - § 47 - § 52
ODDÍL 3 – Finanční záruka při přeshraniční přepravě
odpadu - § 53 - § 58
Do projektu ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ se zapojila i obec Špičky. Mimo
otevírací dobu knihovny je možné odevzdávat vysloužilé mobily na OÚ.
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CO NOVÉHO V REGIONU
NA SVATÉHO MARKA OHARKY DO JÁRKA
Dne 25. dubna má v církevním i světském kalendáři
svátek Marek. Těžko říci, jestli udělali pěstitelé okurčiček dobře, když se letos touto pranostikou řídili,
protože v ten den bylo ještě hodně nevlídno, vichr
a zima veliká.
Farníky, kteří přijali výzvu našeho pana faráře
Václava Fojtíka k obnovení tradice pobožnosti
u sloupku sv. Marka ve Špičkách, však počasí také nezastavilo. Shromáždili jsme se nejprve
v kostele k prosebné modlitbě – litaniím a potom
jsme se přemístili k sloupku sv. Marka, který je zasazen u pole na konci Špiček ve směru na Hluzov.
Tento kamenný sloupek byl požehnán už v r. 1925
na místě, kam kdysi chodilo o svátku sv. Marka
prosebné procesí. Marek je do dneška vzýván jako
přímluvce za příhodné počasí a dobrou úrodu. Je
uváděn jako zastánce proti blesku a krupobití i proti
náhlé smrti. Kdo z nás by to vše nepotřeboval?! V tomto duchu také P. Václav u kamenného sloupku přednesl na přímluvu sv.
Marka za celou naši obec Pánu Bohu potřebné úmysly a my ostatní jsme zpěvem písní a za doprovodu kytary radostně děkovali
za vyslyšení proseb.
Dá-li Pán, sejdeme se u „Marka“ i příští rok a už nyní zvemei vás všechny.

Jaroslava Vyhnánková, Špičky

SDÍLENÉ DANĚ V OBCÍCH V ROCE 2021
Ministerstvo financí provedlo odhad vývoje daňových příjmů pro letošní rok. V jeho rámci vypočítalo i objem sdílených daní, který
by měla obdržet každá jednotlivá obec. Odhad patrně nebude úplně přesný, vzhledem ke značné nejistotě ohledně ekonomického
vývoje a z toho vyplývajících aspektů, které mohou výběr daní v letošním roce ovlivnit.
Odhad objemu sdílených daní, které připadnou obcím v letošním roce, ovlivní i zvýšení podílu obcí na sdílených daních z 23,58 na 25,84 %.
Takto stát kompenzuje obcím změny v daňovém systému i důsledky koronavirové pandemie. Zde je však nutno zdůraznit, že samotné navýšení procenta podílu sdílených daní může mít efekt pouze při zajištění výběru sdílených daní.
Podle odhadu Ministerstva financí by se objem sdílených daní obcí (bez Prahy) měl v letošním roce meziročně snížit o 2,5 %, což
je cca 3,5 mld. Kč. K poklesu sdílených daní však došlo i v roce 2020, a to 5,5 %. Takže výchozí základna byla nízká. Dle výhledu
Ministerstva financí by i tak měl být objem sdílených daní pro obce v letošním roce o něco vyšší než v roce 2018.
K největšímu propadu příjmu ze sdílených daní by mělo dojít u největších obcí (5 000 a více obyvatel), a to o 2,7 %, resp. o 2,3 mld. Kč.
Další v pořadí jsou nejmenší obce (1 až 199 obyvatel) s propadem 2,3 %. Nejnižší pokles by měly zaznamenat obce s počtem od 200
do 499 obyvatel a to o 2 %. U obcí s počtem obyvatel od 500 do 999 a od 1 000 do 4 999 je předpokládaný propad sdílených daní 2,1 %.
Podíváme-li se na obce podle krajů, tak největší výpadek se předpokládá u Moravskoslezského kraje s poklesem 3 %, resp. 0,6 mld.
Kč. Další nejvíce postižené jsou Karlovarský a Ústecký kraj s poklesem 2,9 %.
Nejlépe dopadly obce Středočeského kraje s předpokládaným propadem sdílených daní ve výši 1,6 %. Dále to jsou obce Plzeňského kraje s poklesem 1,9 % a obce Pardubického kraje s poklesem 2,3 %. Pokud se jedná o celkovou sumu financí pro obce za kraj, o
nejvíce peněz by měly přijít obce Moravskoslezského kraje (0,6 mld. Kč), obce Jihomoravského kraje (0,5 mld. Kč) a obce Ústeckého
a Středočeského kraje (0,3 mld. Kč). U každého z ostatních krajů by to mělo být o 0,2 mld. Kč.
Tolik predikce dopadů koronavirové pandemie na příjmy obcí v roce 2021, kterou zpracovalo Ministerstvo financí ČR. Jaký bude
skutečný dopad? To ovlivní nejen hygienická opatření, ale především jejich vliv na výkonnost ekonomiky a výše uhrazených daní…


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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ČLOVĚK V TÍSNI POMÁHÁ I VE ŠPIČKÁCH
Organizaci Člověk v tísni možná znáte díky humanitární
a rozvojové pomoci v zahraničí nebo prostřednictvím lidskoprávního festivalu Jeden svět.
Člověk v tísni ale poskytuje také sociální služby v České republice
a působíme i ve Špičkách.
Pokud se nacházíte v obtížné životní situaci, rádi vám pomůžeme. Naše služby jsou bezplatné a při jejich poskytování jsou naši
pracovníci vázáni mlčenlivostí dle zákona.
Trápí-li vás problémy s dluhy, bydlením, sociálními dávkami, dostali jste se do tísně kvůli situaci spojené s koronavirem, řešíte
různé problémy se vzděláváním nebo výchovou dětí, nemůžete
najít zaměstnání, chcete zjistit, jaká máte práva při exekucích,
zvažujete insolvenci či řešíte jinou složitou životní situaci, neváhejte využít naše bezplatné poradenství.
Jak nás můžete kontaktovat?
Naši pracovníci jsou k dispozici ve všední dny od 8 do 16:30 hod.
a přímo ve Špičkách je možné sjednání schůzky u vás doma nebo
v jiném prostředí, které vám vyhovuje.
Kontaktovat nás můžete telefonicky, prostřednictvím e-mailu
nebo využít konzultační hodiny v Hranicích bez nutnosti předchozího objednání:
• každé pondělí 10:00 - 12:00 na Úřadu práce v Hranicích – místnost č.25, ul. PurgešoVa 1399
• každou středu 13:30 - 15:30 v naší kanceláři, Masarykovo náměstí 122, Hranice (budova České pojišťovny, vchod z boční ulice, 3. patro)
Kontakt: Jana Zbožínková, tel. 739 320 313
e-mail: jana.zbozinkova@clovekvtisni.cz

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
Poskytujeme také bezplatné specializované dluhové poradenství
pro všechny, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci a nedokáží již
sami najít způsob, jak se z této situace dostat. Klientům se věnuje
dluhová a insolvenční poradkyně, která klientům pomáhá zlepšit či stabilizovat jejich finanční situaci způsobenou předlužením.
Naše dluhová specialistka vždy hledá s klientem řešení šité na
míru jeho situace – můžeme pro vás např. sepsat a podat insolvenční návrh a tím vám pomoci s oddlužením.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Naše pomoc v Sociálně aktivizační službě je určena pro rodiny
s dětmi, které se nacházejí ve složité životní situaci, kterou rodiny
nejsou schopny bez pomoci řešit. Cílem spolupráce je zlepšení
životní úrovně rodiny a hlavní důraz je kladen na nejlepší zájem
dítěte. Nejčastější problémy, se kterými se lidé obracejí na sociálně aktivizační služby, je pomoc a podpora při výchově a vzdělávání dětí, při vytváření podmínek pro návrat dětí do rodiny, pomoc
s hospodařením s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti.
Dále s rodinami řešíme také problémy spojené se školní docházkou dětí, obtížemi při vzdělávání dětí, sociálně patologickými jevy
v rodinách a další. Rodiny podporujeme k samostatnému a aktivnímu řešení jejich obtíží.

Služby jsou poskytovány zcela zdarma.
Cílem našich služeb je kromě okamžité pomoci i to, aby naše podpora vedla k získávání potřebných znalostí a dovedností. Chceme, aby lidé, se kterými spolupracujeme, získali důvěru ve vlastní
schopnosti a dokázali si své záležitosti v budoucnu zorganizovat
sami.
Jaké služby ve Špičkách nabízíme?
TERÉNNÍ PROGRAMY
Terénní programy jsou určeny lidem starším 15 let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni bez pomoci
řešit. Může se stát, že máte nízký příjem nebo jste o něj přišli, nevíte, na jakou podporu a sociální dávky máte nárok, máte dluhy,
se kterými si nevíte rady, bydlíte v nevhodných podmínkách nebo
jste o bydlení přišli, potřebujete pomoc s dokumenty apod. Naše
práce směřuje k tomu, abychom vám pomohli obtížnou životní
situaci identifikovat, nalézt její řešení a podpořit vás ji aktivně řešit
vlastními silami. Pomáháme vám také se lépe zorientovat ve vašich právech a povinnostech.
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Naše služby jsou zcela zdarma a při jejich poskytování jsme vázáni mlčenlivostí dle zákona o sociálních službách.



Jana Zbožínková
koordinátorka služeb Člověka v tísni, Hranice

PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠPIČKOVÁ ŠKOLKA V OBRAZECH
V březnu vláda zavřela všechny školky. Na dálku jsme s dětmi pracovali na tématech: Světový den vody, Březen – měsíc knihy,
Jaro, Velikonoce. Předškoláky jsme na online hodinách připravovali na zápisy do prvních tříd. U školky nám vyrostl vajíčkovník,
který nám děti a obyvatelé Špiček dozdobili kraslicemi a stuhami. Na konec března jsme pro děti, jejich rodiny a kamarády připravili jarní stopovačku po Špičkách.

Dne 12. dubna jsme mohli školku otevřít pro předškoláky a děti rodičů IZS. Hodně jsme si hráli a společně tvořili. Vyrobili jsme
několik paletových herních prvků na přírodní zahradu. Den Země jsme oslavili hlavně úklidem kolem školky a hřiště. Přidali se
k nám na dálku i ostatní rodiče s dětmi, kteří uklízeli kolem svých domovů.
Užili jsme si i školkové čarodějnické rejdění, výrobu lektvaru, žabího slizu, pečení hadů z kynutého těsta a pro ostatní děti, jejich
rodiny a přátele špičkové školky jsme připravili čarodějnickou stopovačku.

9
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PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

V květnu jsme naplno začali s pracemi na přírodní zahradě. Proběhly terénní úpravy. Nádrže a sudy už zachytávají vodu z celé
školky. Vzniká jezírko s potůčkem, doskočiště, štěrkovna s kladkostrojem, svaholez a tříkomorový kompostér. Zasadili jsme
vrbový domeček, vybudovali bylinkovou spirálu a záhony na okrasné květiny. Ve vyvýšených záhonech už nám rostou rajčata,
okurky, dýně, mrkev a hrášek. Zasadili jsme ovocné stromy a keře. Rodiče nám nosí různé druhy bylinek a odkopky okrasných
květin a snaží se nám alespoň nějak pomáhat s realizací zahrady, když je do školky kvůli covidovým opatřením nesmíme pozvat.

Poměrně dlouho jsme se věnovali krásnému tématu Včely. Na závěr jsme zrealizovali exkurzi k místnímu včelaři, panu Kundrátovi. Ukázal nám svůj včelín, úly, pomůcky včelaře a na závěr děti odměnil ještě medovými lízátky. Na besedu k nám přišel také
veterinář, pan Novotný, který prohlédl školková zvířátka a zdarma naočkoval našeho zakrslého králíka Boba.
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V červnu jsme oslavili Mezinárodní den dětí všemožnými soutěžemi a sportováním na obecním hřišti. Se zajímavým
programem nás navštívila lektorka z mobilního hospice Strom Života v Novém Jičíně a mluvila s dětmi o zdraví, nemoci, ale i o smrti. S lesním pedagogem jsme absolvovali program na polesí v Bohuslávkách. Výtvarné práce našich dětí
nyní vystavujeme v Galerii M+M. Výstavu pak přesuneme na obecní úřad ve Špičkách. Srdečně jste na ni zváni od
24. června, vždy v době otevření místní knihovny. Za instalaci výstavy velmi děkujeme paní Kunovské. I všem výše uvedeným,
kteří nám pomáhají zpestřovat program pro děti a rozšiřovat jejich vědomosti, moc děkujeme.
Přeji všem hezké léto.

Zuzana Stejskalíková, ředitelka MŠ Špičky
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
ČAS KLADENÍ MLÁĎAT A LIDSKÉ NEVĚDOMOSTI
Nedělní poledne. Zvonek. Za vraty stojí rodinka se dvěma
dětmi a psem. „Vy jste hospodář mysliveckého spolku?“ „Ano,
co potřebujete?“ „Přinesli jsme vám srnče. Náš pes ho našel
támhle na louce u lesa. Jeho maminka tam nebyla, je to určitě
sirotek a kdybychom ho tam nechali, jistě by zahynul. Ujmete
se ho? Máme ho tady v autě.“ Přemýšlím, jak jim vysvětlit, že
udělali obrovskou a nenapravitelnou chybu a přitom se jich nedotknout – vím, že to mysleli vlastně dobře. „On to není sirotek!“
„Není? A jak to? Žádná srna u něj nebyla.“ „Víte, v přírodě je to
zařízeno jinak než u lidí. Lidská máma je se svým potomkem
24 hodin denně, protože jí nic nehrozí. Ale v přírodě to chodí
tak, že mládě je po většinu dne samo a máma ho chodí jen
několikrát denně nakrmit, aby na sebe neupozornili predátory.
Jistě tam stála někde opodál a smutně sledovala, jak jí odnášíte
to nejdražší, co na světě má.“ „Aha, takže my jí to tam půjdeme
vrátit a vše bude v pořádku!“ „Tak to už bohužel nepůjde. Ulpěl
na něm pach vašich rukou a máma by ho zpět nepřijala. To by
pro něj znamenalo jistou smrt.“ Vidím, jak se nadšený výraz jejich obličejů mění ve zděšený. „A co s ním bude?“ Odpovídám:
„Naštěstí mám kamaráda, který je schopen se o takové „sirotky“
postarat a vypiplat je.“ (Díky, Jirko Šustku.) „Takže on ho vypiplá
a pak ho vypustíte zpět do přírody?“ „Tak to už nepůjde. Kontaktem s člověkem srnče zkrotí své přirozené instinkty a návrat
do přírody už pro něj není možný. Nepřežilo by. Bylo vytrženo

ze svého přirozeného prostředí a odsouzeno k soužití s člověkem, což se pro něj rovná vlastně doživotnímu vězení.“ „Tak to
jsme nevěděli.“ Vidím, jak smutně odcházejí a je mi jich vlastně
trochu líto. Jenom doufám, že si to nenechají pro sebe, a že se
poučí oni i další „zachránci“ mláďat...
Když už jsme u té záchrany mláďat – měla by být účelná
a smysluplná. V minulých dnech probíhala v okolí našich obcí
senoseč. Členové našeho mysliveckého sdružení se podíleli na
záchraně nakladených mláďat rozmisťováním akustických plašičů a vyháněním zvěře z porostů za pomocí loveckých psů. Dle
zpráv, které mám, byly ztráty na srnčí zvěři opravdu minimální. Tímto bych chtěl poděkovat za vzornou spolupráci ZOD se
sídlem v Černotíně. Takováto součinnost zemědělců a myslivců
není všude samozřejmostí.
Nedá mi, abych se nezeptal: Kde byli všichni členové Dětí země,
Hnutí Duha a dalších „ekologických“ organizací, kteří neustále
kritizují naši činnost? Pomoci plašit nepřišel ani jeden. Zřejmě
opět sepisují články o tom, jak se zlí a bezcitní myslivci chystají
opět vraždit v lese ta nebohá zvířátka… A my odpovídáme, že
nezáleží na tom, co kdo řekne nebo napíše, ale co doopravdy
udělá.
Nenechte si nikým a ničím zkazit náladu. Hezké léto!

Radek Novotný, myslivecký hospodář

HASIČI UŽ ZAČALI TRÉNOVAT NA SOUTĚŽE, VÝROČNÍ SCHŮZE PROBĚHNE POZDĚJI
Letošní rok nezačal tradičně, jak jsme byli zvyklí z minulých let, a to výroční schůzí
a poté plesem a končinami. O to všechno jsme byli ochuzeni. Přesto jsme se alespoň
v malém počtu v květnu sešli, abychom uctili památku patrona – sv. Floriána a všech
hasičů. Výroční schůze proběhne až po uvolnění pravidel pro spolkovou činnost.
Přesto to vypadá, že letošní rok snad nebude bez soutěží. Tvoří se již kalendář akcí
pro dospělé i pro mladé hasiče. Družstva mužů a mladých už proto začala trénovat.
U nás by měla proběhnout soutěž 7.srpna pro muže, ženy a muže 35+ a pro mladé
hasiče v září.
Mladí hasiči měli první červnovou sobotu okresní kolo v Hranicích a Soběchlebích. V
Hranicích proběhly štafety 4 x 60 m a štafeta dvojic a poté se družstva přesunula na
požární útok do Soběchleb. Celkem se účastnilo 22 družstev starších a 17 družstev
mladších hasičů. Našim družstvům se nedařilo ve štafetách a to se podepsalo na
celkovém pořadí, kdy družstva skončila ve druhé polovině všech soutěžících. Mladším žákům se podařil požární útok, kde skončili na druhém místě. Přejme proto všem
družstvům úspěšný sportovní rok.

Za SDH Špičky Marek Hložek
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