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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
Zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) v § 2 odst. 2 uvádí: Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Pokud už některé malé obce
musejí zajišťovat provoz pošty a nyní i maloobchodních prodejen, nejsem si jistý, kterou část předcházející
citace naplňují.
Ale budiž. V programu rozvoje na období 2015 – 2020 máme udržení stávajících obchodů a služeb. A také
většina z Vás je pro to, aby obec zajištění provozu v prodejně Jednoty v budoucnosti řešila. I když můžu prozradit, že se v dotazníku objevily názory, že obchod nepotřebujeme. Jsme mladí, máme auto a tak si nakoupit zajedeme!? A nezestárneme?!
Vláda uvolnila dalších 590 milionů na výkup pozemků pro Vodní dílo Skalička a současně rozhodla o tom,
že budou vykoupeny všechny pozemky dotčené tímto VD (nikoliv zatížení břemeny). Dosud však chybí rozhodnutí, jaké VD bude realizováno. I přes nedostatek vody Ministerstvo životního prostředí nadále prosazuje suchý poldr.
Za pár dní tady máme čas dovolených a školních prázdnin. Tak to vše prožijte a přežijte ve zdraví a pohodě!
Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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Hasiči se vracejí domů s poháry za vynikající výkony. Více na str. 12
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
LIDÉ UCTILI PAMÁTKU PADLÝCH, OBEC INVESTOVALA
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V neděli 7. května se uskutečnilo pietní setkání k uctění památky obětí II. světové války.

Ve stejný den se členové sboru dobrovolných hasičů zúčastnili
mše sv. Floriana, patrona hasičů.

V zasedací místnosti obecního úřadu byl zateplen strop a položena podlaha.

V červnu byla vybudována nová opěrná zídka na hřišti za kulturním domem.

Díky členům Sboru dobrovolných hasičů Špičky pokračuje budování zpevněných ploch na velkoplošném travnatém hřišti.

Terasa mateřské školy byla v červnu vybavena stínící markýzou.
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT…
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10. 5. 2017
usnesením 10/2-17 schválilo Smlouvu o dílo na stavební úpravy zasedací místnosti OÚ s BETY-stavby, izolace a služby s. r. o.
Hustopeče nad Bečvou za cenu 85 597,50 Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10. 5. 2017
usnesením 11/2-17 pověřilo starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na Modernizaci veřejného osvětlení ve vlastnictví
obce Špičky s EMPESORT s. r. o. Valašské Meziříčí za cenu
383 556 Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10. 5. 2017
usnesením 12/2-17 schválilo Smlouvu o dílo na stavební úpravy víceúčelového hřiště – zpevnění stávající opěrné zdi s BETYstavby, izolace a služby s. r. o. za cenu 92 159 Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10. 5. 2017
usnesením 14/2-17 schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč
Slezské diakonii Nový Jičín na úhradu nákladů sociálních služeb.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10. 5. 2017
usnesením 15/2-17 schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč
Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež Mořkov
na úhradu nákladů IX. setkání postižených a opuštěných dětí
Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje.
Druhou vlnu kotlíkových dotací vyhlásí Olomoucký kraj
v září 2017. Celková částka dotací byla schválena ve výši
162,2 milionu Kč. Zájemce může získat až 120 000 Kč. Dotaci bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynové kondenzační kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však
již nebude možné získat na kotel na uhlí a kombinovaný kotel
s ručním přikládáním. Po vyhlášení dotačního programu budou
opět organizovány informační semináře ve vybraných městech
Olomouckého kraje. Více informací naleznete na:
www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.
Diakonie Broumov zaslala obci písemné poděkování, ve které je mimo jiné uvedeno:
Dovolte nám touto cestou co nejsrdečněji vyjádřit díky za Vámi
uspořádaný sběr. Jste nedílnou součástí našeho týmu, který se
snaží co nejusilovněji pomáhat lidem v sociální tísni, ve které
se v současné době nacházejí. Vy, kteří jste vložili důvěru do
naší organizace a darovali jste nepotřebné ošacení, nejen že
vykouzlíte úsměv někomu dalšímu, ale zároveň podpoříte i snižování komunálního odpadu. Věříme, že i nadále nám zůstanete věrni a budete společně s námi podávat ruku potřebným…
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 bankov-

ním převodem). Metodické informace Finanční správy, která spadá pod Ministerstvo financí ČR, jsou k dispozici na:
http://www.etrzby.cz/cs/novinky 1076.
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-planyobci-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

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

Podobným situacím by mělo v budoucnu zabránit Vodní dílo Skalička

Policie ČR žádá občany, aby o pohybu podezřelých osob či vozidel neprodleně podávali informaci Policii ČR na bezplatnou linku 158 nebo přímo na linku OO PČ Hranice 581601690.
Podněty, návrhy a připomínky lze rovněž zasílat elektronickou
poštou na adresu: pcr.oo.hranice.podatelna@pcr.cz

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.
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REGION - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
JAK DÁL S OBCHODNÍ OBSLUŽNOSTÍ VENKOVA
Z iniciativy Spolku pro obnovu venkova ČR se 3. 5. 2017 uskutečnilo v Bělotíně regionální setkání k obchodní obslužnosti venkova. Kromě zástupců samospráv se jednání zúčastnil zástupce Ministerstva zemědělství, zástupci Jednoty z různých krajů naší republiky a také zástupci zájmových sdružení organizací působících v maloobchodním prodeji.
Problematika zajištění obchodní obslužnosti, která se týká i naší obce, byla prezentována z pohledu obchodních organizací i z pohledu potřeb obcí a jejich občanů. Účastníci setkání se shodli na tom, že projednávaná problematika vyžaduje systémové řešení
na úrovni vlády. Dlouhodobě není udržitelné, aby obce ze svých rozpočtů zajišťovaly základní potřeby občanů zejména v malých
obcích do 1 000 obyvatel.
Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
Na setkání byl schválen následující dokument, který by měl iniciovat řešení problematiky obchodní obslužnosti venkova:

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Z REGIONÁLNÍHO SETKÁNÍ V BĚLOTÍNĚ
Účastníci regionálního setkání konaného 3. května 2017 v Bělotíně projednali a posoudili situaci ve službách, zejména pak v oblasti obchodní obslužnosti a regionální produkce v malých obcích. Bylo konstatováno, že v malých obcích dochází k rychlému
úbytku obchodní obslužnosti, což zhoršuje situaci v těchto obcích, znehodnocuje majetek občanů a existuje malý prostor pro uplatnění regionální potravinové produkce. Účastníci jednání se po široké diskuzi shodli na následujících závěrech:
- Provozování regulérní obchodní činnosti se zajištěním odpovídajícího sortimentu zboží je na venkově ve většině malých obcí (do
1000 obyvatel) ztrátové. Protože provozování této činnosti postrádá základní podmínku pro podnikatelskou činnost danou pro
podnikání § 420, odst. 1 obchodního zákoníku a též živnostenským zákonem, tj. výdělečná činnost za účelem dosažení zisku, nemůže se tato činnost považovat za podnikání, ale za činnost ve
veřejném zájmu, či za sociální činnost.
- Stacionární prodejny v malých obcích jsou prakticky jediným
místem, kde se lidé každodenně scházejí. Slouží především lidem starším, nemocným, či trvale pracujícím v obci. Význam
těchto prodejen se projevil především při živelných pohromách
(povodně, sněhové kalamity apod.), kdy kolabovalo zásobování.
- Udržet tuto síť drobných maloobchodních prodejen je životně
nutné pro existenci venkova a jeho důstojný život.
- Obdobná situace je v uplatnění drobné produkce zemědělských subjektů, které mohou jen složitě zobchodovat své zboží
ve velkých obchodních řetězcích a osobní prodej ve vzdálených
městských sídlech je neekonomický.
Navrhovaná řešení lze rozdělit na několik skupin:
1) Okamžitá s časovou účinností několika let
- Poskytnout obchodním subjektům vyrovnávací dotaci do nákladů a tím eliminovat ztrátu.
- Umožnit obchodním subjektům působícím na definovaném venkově čerpání dotací na snížení nákladů (např. fotovoltaické panely umístěné na budově prodejny a spotřeba vyrobené elektřiny přímo v prodejně, výměna kotlů…), rekonstrukci a pořízení povinného vybavení.
- Poskytnout vyrovnávací příspěvek do mezd ve výši, která vytvoří podmínky pro důstojné odměňování.
- Podpořit koncentraci dalších placených (dotovaných) služeb do prodejního místa.
- Podpořit malé producenty potravinové produkce v odbytu prostřednictvím existující venkovské a dosažitelné městské obchodní sítě.
2) Dlouhodobá s trvalou účinností
- Má-li stát (vláda) zájem zachovat obchodní obslužnost legálně působícími subjekty s odpovídajícím sortimentem (potravinářské
zboží, nepotravinářské zboží denní spotřeby) na venkově, musí zavést systémovou podporu.
- Dle situace je možno podpořit nové formy zásobování sídelních útvarů venkova, kde již obchodní obslužnost zanikla.
- Podpořit rozvoj a distribuci výrobků od drobných výrobců (farmářů) a tím přispívat k rozvoji zaměstnanosti v daném regionu.
- Vytvořit podpůrný fond (na úrovni státu, kraje), ze kterého financovat rozvoj služeb a drobných výrob v malých obcích. Tím přispět k vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí na venkově.
- Vytvořit pracovní týmy, které zpracují záměry do konkrétních podob a pravidel. (Týmy sestavit ze všech zainteresovaných skupin.) Lze předpokládat, že bude třeba umožnit určité modifikace dle specifik regionů.
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REGION - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
JAK SI OBEC VLONI VEDLA
V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V roce 2016 dodala naše obec společnosti EKO-KOM a. s.
celkem 10,183 tuny vytříděných odpadů, za které jsme
do obecního rozpočtu od EKO-KOMU získali 33 112 Kč.
V soutěži O keramickou popelnici jsme se v rámci Olomouckého kraje mezi obcemí do 500 obyvatel umístili na
72. místě, což je cca v polovině celkového pořadí.
V rámci ORP Hranice je u obcí do 500 obyvatel za rok
2016 následující pořadí:
31. Rakov, 36. Malhotice, 43. Zámrsky, 50. Teplice n.
B., 55. Milenov, 61. Rouské, 62. Horní Újezd, 68. Býškovice, 72. Špičky, 74. Milotice n. B., 86. Horní Těšice,
115. Jindřichov, 116. Radíkov, 128. Dolní Těšice.

občané třídění odpadu přikládají stále větší váhu. Vždyť
jen oproti roku 2015 vytřídil v průměru každý občan kraje o 3 kg odpadu více - v roce 2016 vytřídil každý občan
kraje v průměru 48,9 kg plastů, papíru, skla a nápojového kartonu,“ uvedl Milan Klimeš, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Do soutěže, kterou každoročně pořádá Olomoucký kraj
s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s.,
bylo zapojeno 394 obcí a měst Olomouckého kraje. Hodnotila se vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí
a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo
sběr kovových odpadů.
Lucie Millerová, společnost EKO-KOM

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

OLOMOUCKÝ KRAJ STÁLE PATŘÍ
K ČESKÉ ŠPIČCE
Ve čtvrtek 18. května byli ve Velké Bystřici oceněni zástupci nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje v třídění odpadů za rok 2016. Ve 12.
ročníku tradiční soutěže s názvem O keramickou
popelnici byly vyhodnoceny celkem čtyři kategorie podle velikosti obcí a měst.
V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel jsou v třídění plastů, papíru, skla a nápojových kartónů opět nejlepší
občané Ostružné, kteří tak obhájili své vítězství z loňského roku, v kategorii obcí od 500 do 2 000 obyvatel uspěla obec Majetín, v kategorii obcí od 2 000 do 15 000
obyvatel zvítězilo město Hanušovice. Mezi městy nad 15
000 obyvatel třídí nejlépe lidé ve statutárním městě Olomouc.
Oceňovaná města a obce jsou lídry Olomouckého kraje,
který také patří v třídění odpadů mezi nejlepší tři regiony v České republice. „Těší mne, že výtěžnost tříděného
odpadu v našem kraji roste a potvrzuje se tak, že naši

SPOLEK NAVRHNE, CO S KOMUNÁLNÍMI ODPADY
Valná hromada spolku Odpady Olomouckého kraje z. s.
(OOK), která se uskutečnila 14. 6. 2017, kromě jiného řešila, jak dál v hospodaření s komunálním odpadem. Stále totiž platí, že od 1. 1. 2024 bude zakázáno skládkování
zbytkového netříděného odpadu. Kromě nutnosti zvýšit třídění komunálního odpadu, ve kterém Česká republiky silně zaostává za vyspělými státy EU, je nutno řešit způsob likvidace a využití zbytkového komunálního odpadu na území Olomouckého kraje. Pro řešení tohoto úkolu bylo zadáno zpracování studie, kterou by měla správní rada spolku OOK vyhodnotit a rozhodnout o návrhu dalšího postupu. Rozhodnutí o způsobu řešení hospodaření se zbytkovým komunálním odpadem by mělo padnout na valné hromadě spolku OOK v závěru letošního roku.
Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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CO NOVÉHO V REGIONU
PODMÍNKY DOTACÍ NA ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ JSOU V SOUČASNÉ
DOBĚ VELMI VÝHODNÉ
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném
regionálním operačním programu (IROP), se
v tomto programovacím období (2014–2020) již
nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli
všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení
fotovoltaických kolektorů, případně o změně
zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje
administraci a zároveň hledá další možnosti jak
pomoci žadatelům získat potřebnou podporu,
která od léta 2016 činí 30 – 40 % z celkových
způsobilých výdajů projektu.
Ministerstvo pro místní rozvoj i nadále zjednodušuje
proces předložení žádostí o podporu energeticky
úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více
bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci.
„Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit
méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je nyní
také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také
se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti.
Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání
podpory na zdroje tepla. Vzhledem k tomu, že dosažení
energetických úspor se neváže pouze na zateplení
a výměnu oken, ale také na zajištění dostatečného
větrání, úpravu otopného systému a případně také na
změnu zdroje tepla, přistoupil Řídicí orgán IROP k návrhu
změny hodnotících kritérií týkajících se právě zdrojů tepla
nebo jednotek pro nucené větrání se zpětným získáváním
tepla. Tato kritéria budou předložena počátkem června
členům Monitorovacího výboru IROP, který o přijetí
těchto změn rozhoduje“, vysvětluje náměstek pro řízení
sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Změny
budou poté promítnuty do revize 37. výzvy. Snahou
MMR je umožnit podporu výměny např. plynového nebo
elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné
době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových
domů více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo
výměna oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje
vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016
se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele
(aktuálně je poskytována podpora ve výši 30 až 40 %
z celkových způsobilých výdajů podle míry dosažených
úspor) a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě
ještě výhodnější. „Zároveň je možné říci, že podpora je
výhodná pro všechny typy bytových domů: evidujeme
žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech
(přibližně pětina žádostí je podána na bytové domy
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o velikosti do 10 bytových jednotek), ale také na
velké panelové domy. Také zastoupení panelových
a cihlových bytových domů je přibližně rovnocenné”,
dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější
v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových
domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím
podány žádosti o podporu v celkovém objemu 280
mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných
žádostí v aktuální výzvě). Naopak nejméně žádostí
o podporu je z Pardubického kraje a z Vysočiny. Mezi
nejčastější žadatele patří společenství vlastníků jednotek
(60 % předložených žádostí) a obce (25 % předložených
žádostí).
V polovině května evidujeme v obou výzvách téměř
600 žádostí v pozitivních stavech (tedy bez zamítnutých
nebo žádostí stažených žadatelem) o celkovém
objemu dotačního požadavku téměř 1,25 miliardy
korun a aktuálně jsou vyplaceny první projekty, např.
v Moravskoslezském, Libereckém nebo Pardubickém
kraji. Dalších přibližně 370 projektů je v různých fázích
realizace a přibližně 200 projektů je ve fázi hodnocení.
Většina projektů je podána na zateplení obvodových
konstrukcí a výměnu oken. Podmínky 37. výzvy ale
umožňují (při splnění podmínek) podpořit zateplení
bytových domů, jejichž vlastníci již částečné zateplení
nebo výměnu oken provedli. Výhodné podmínky pro
získání podpory se vztahují k bytovým domům, které
jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové
zóně či v památkové rezervaci a z důvodů památkové
ochrany nemohou splnit stejná technická kritéria, jako
ostatní bytové domy.
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.

V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se
rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte
se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj
ČR. Regionální pracoviště sídlí ve všech krajských
městech. Kontakty jsou zveřejněny na webové adrese:
www.crr.cz.
Miroslav Krob

CO NOVÉHO V REGIONU
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CO NOVÉHO V REGIONU
POCHOD ZTEPILÝCH MUŽŮ ZA VĚTŠÍ
OSVĚTU KMENOVÝCH BUNĚK
Jsou dva a jsou mladí.  Jsou dva a chtějí pomáhat. Jsou dva
a jdou si za svým. David Szotkowski se spinální svalovou
atrofií III. typu, nemocí, která má za důsledek postupné
ochabování svalstva a Miroslav Večeřa, který je od svých
12 let na invalidním vozíku kvůli rozštěpu páteře, se
rozhodli, že nenechají své handicapy diktovat, kudy se mají
vydat. Ba naopak. Svoji cestu si naplánovali sami a chtějí
pomáhat. Hlavním cílem jejich projektu „ZTePilí muži na
cestách“ je seznámit veřejnost s problematikou kmenových
buněk a možnostmi současného i budoucího využití
kmenových buněk při léčbě nejrůznějších onemocnění
a úrazů. Jejich pochod za větší informovanost veřejnosti
začne 22. července 2017 v Olomouci na Horním náměstí
a bude po následujících osm dní pokračovat např. přes
Hranice, Lipník n. B. či Studénku na Masarykovo náměstí
v Ostravě, kde společně se všemi, jenž se budou chtít
přidat, dorazí 29. července. Druhou motivací je vybrat
co nejvíce finančních prostředků pro aplikaci kmenových
buněk třináctileté Veronice Fojtíkové, která po těžkém
úrazu páteře s poruchou míchy nemůže chodit a právě
tento typ léčby je pro ni nadějí. „Podobný projekt máme
ve stejném složení už za sebou. V roce 2014 jsme za 19
dní prošli 270 kilometrů napříč Moravou a vybrali 150
000 Kč. Pro Verču bychom tentokrát chtěli vybrat alespoň
200 000 Kč, což je zhruba třetina nákladů na aplikaci
kmenových buněk. Doufáme, že nebudeme pochodovat
sami, ale přidá se k nám co nejvíce lidí. Ať už na pět minut
nebo na celý týden. Není to jen o nás samotných, je to
o všech. Čím více lidí se zapojí, tím větší jsou šance v lepší
budoucnost pro každého, komu kmenové buňky mohou
zachránit třeba i život“ říká zakladatel projektu David
Szotkowski.
Veškeré informace o projektu najdete na ztepilimuzi.cekuj.
net a na facebookové stránce ZTePilí muži na cestách.

A kdy ZTePilci navštíví vaše město či obec?
22.7.Olomouc, Bystrovany, Velká Bystřice, Přáslavice,
Přáslavice - Kocourovec;
23.7.Přáslavice - Kocourovec, Daskabát, Velký Újezd,
Staměřice, Skoky, Dolní Újezd, Lipník nad Bečvou;
24.7.Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Drahotuše,
Hranice na Moravě;
25.7.Hranice na Moravě, Špičky, Hustopeče nad Bečvou
- Hranické Loučky, Starý Jičín - Heřmanice;
26.7.Starý Jičín - Heřmanice, Starý Jičín - Dub, Jeseník
nad Odrou, Suchdol nad Odrou;
27.7.Suchdol nad Odrou, Hladké Životice, Pustějov,
Studénka;
28.7.Studénka, Jistebník, Klimkovice,Polanka nad Odrou
29.7.Polanka nad Odrou, Ostrava - Výškovice, Ostrava Zábřeh, Ostrava - Vítkovice, Ostrava - centrum
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VÝMĚNA TELEVIZÍ A SET-TOP BOXŮ
Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme
v televizi je analogové. Přišli jsme na to, až když jsme zjistili,
že ho nahradí vysílání digitální a my musíme kupovat nová
zařízení, set-top boxy a tak dále. A historie se opakuje. Sotva
jsme si zvykli používat dva ovladače nebo jsme si pořídili
novou televizi, už je tu hlášení o další změně. Takže jen tak
obyčejné digitální vysílání s označením DVB-T už nám stačit
nebude, na scénu se chystá DVB-T2. Tak a teď, co to vlastně
znamená …
DVB-T2 je nebo tedy bude novou formou digitálního vysílání.
Přinést by to mělo spoustu výhod, ovšem žádné z nich nejsou
zatím přímo potvrzené a jedná se tak o pouhé domněnky.
Například zvýšená kvalita obrazu se jeví sice jako příjemný
benefit, ale už dnes máme při pohledu na nějaké televizní
přístroje pocit, že jsou tak dokonalé, až toho bolí oči, ale
budiž. Co zní zajímavěji, je možné zvýšení počtu televizních
stanic, To by mělo souviset s tím, že se zlevní cena vysílání,
takže by se do hry mohlo zkrátka dostat více stanic. Vše jsou
to jen hypotézy, alespoň co se týče přínosů.
Naopak to, co většinu rozhořčí a nepotěší už je dávno
potvrzené. První, co je třeba zmínit je skutečnost, že žádné
zařízení schopné přijímat současné vysílání DVB-T, nebude
použitelné pro DVB-T2. Výměna televizorů nebo set-top
boxů se tedy týká opravdu všech, tedy kromě těch, kteří se
rozhodnou radši vyhodit televizi z okna a číst knížku.
Bohužel ani ti, kteří prozřetelně už teď koupili televizi DVB-T2
podporou nemusejí být „v suchu“. Pokud totiž zároveň přístroj
neumí kombinovat s tzv. HEVC – obrazovým formátem, ve
kterém bude vysílání šířeno, je vám k ničemu. Víme, že už
je to trochu moc, ale my jsme si to nevymysleli. Ale berte to
z té lepší stránky, alespoň budeme mít všichni důvod, koupit
si něco nového. Vybrali jsme pro vás ta zařízení, která by
opravdu měla splňovat požadavky DVB-T2 vysílání, a to jak

v případě televizí, tak set-top boxů.

PROČ TAKOVÁ ZMĚNA?
Hlavním důvodem je uvolnění části sítě pro mobilní internet. Mobilních zařízení stále přibývá a síť už to nezvládá.
Už se v minulosti objevilo několik plánovaných termínů
spuštění tohoto vysílání, ale zatím se žádný neuskutečnil.
Bohužel nyní už je to opravdu na spadnutí a rok 2017
zřejmě už opravdu bude tím průlomovým. Samozřejmě
jako u přechodu z analogového vysílání, i tentokrát bude
vše probíhat postupně. Nedokážeme říct, jaká vlna vypnutí DVB-T vás zasáhne, nicméně to „vlnobití“ by mělo
probíhat od roku 2018 do 2021. Snad alespoň tentokrát
se bude jednat o řešení dlouhodobějšího charakteru …
Máte-li v plánu nakupovat nové zařízení, tak sledujte zda
je u popisu produktu tato značka.

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
SLUNEČNÉ LÉTO TRÁVÍ DĚTI VE ŠKOLCE I NA VÝLETECH
Síla paprsků jarního sluníčka nás již konečně přepadla
v plné síle, a proto i v naší  mateřské škole jsme se pustili
do díla a snažili se o to, abychom bez pořádných zážitků
neměli ani jediný den. Hned zpočátku měsíce dubna jsme
zavítali do zámku v Lešné, kde si děti užily kulturní zážitek
v podobě pohádky o motýlkovi a jeho zrození, zahrály si
zábavnou hru a dokonce  navštívily školu z minulého století. Zde mohly děti zhlédnout ukázky různých forem vyučování s názornými příklady, prohlédly si vzácnou sbírku motýlů pod speciální lupou a v závěru našeho společného výletu si také vytvořily svého originálního motýlka
zábavnou výtvarnou technikou, kterého si odnesly z výletu na památku. Poté jsme si společně prošli i nádhernou
zámeckou zahradu, která v jarní záři propukala nádherou
probouzející se přírody.
Duben je měsíc s náznakem čarodějného dění a kouzel,
tudíž se i naše mateřská škola proměnila v čarodějnické
doupě. Děti se oblékly do čarodějnických kostýmů a zažily den plný zábavy, sportovních aktivit a čarodějné diskotéky. Jelikož všem brzy vyhládlo, začali jsme společně
s dětmi krásně experimentovat a nakonec jsme si společně uvařili zelený puding z myších ocásků, modrý čaj ze
žabího slizu a jako zákusek jsme ochutnali netopýří oči.  
Všem nám moc chutnalo.

li všichni vychutnat pohádku „O šípkové Růžence“. Nejen,
že byla pohádka krásná, zábavná a velmi poučná, dokonce jsme si společně zazpívali i spoustu krásných písniček za
doprovodu kytary. Představení se nám velice líbilo a všichni
se těšíme na další setkání s naším humorným kamarádem.
Kultury není nikdy dost a tak jsme s dětmi společně navštívili   i místní knihovnu. Na děti čekaly krásné ukázky dětských ilustrovaných knih a časopisů, které pro děti připravila místní paní knihovnice. Děti si mohly jednotlivé knihy
prohlédnout a prolistovat časopisy podle své libosti a fantazie. Dokonce na ně čekalo i sladké překvapení.

Všichni máme svá motivační přání, jak děti, tak i my dospělí. Proto nás napadlo, že bychom svá přání mohli realizovat za pomoci vypouštění balónků. Děti si dle svého výběru vybraly svůj barevný balónek, který si nechaly nafouknout pomocí helia a samostatně si ho vypustily společně se
svým dětským přáním. Pohltilo nás tajemství a také velké
očekávání, zda se nám naše tužby časem vyplní. Budeme
v to všichni tajně doufat.

V měsíci květnu k nám zavítal náš dlouholetý zábavný kamarád, pan Taraba, který si pro nás opět připravil krásné
a poučné divadelní představení. Tentokrát jsme si moh-
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Pohádek a tajemství není nikdy dost, i v tomto letním měsíci k nám zavítalo divadlo Leontýna s pohádkou, která děti
poučila o významu a důležitosti zdravého stravování. Děti
se tak mohly svým dětským způsobem zamyslet nad velmi
důležitými součástmi našeho života, které nám pomáhají
udržovat v pořádku naše zdraví. Všem se nám představení
velmi líbilo a těšíme se na další krásné pohádky.
Hned na začátku měsíce června probíhá svátek, který oslavuje všechny děti. Ani my jsme nezaháleli a slavili jsme společně s městskou policií, která si pro děti připravila naprosto luxusní sportovní dopoledne. V rytmu dětských písniček
jsme si všichni hezky zasoutěžili a také jsme si mohli prohlédnout policejního psa při zásahové akci. Děti byly velmi
nadšené, sluníčko nám svítilo a my si užili krásné teplé dopoledne společně se svátkem našich dětiček.
Za pevnou součást dětského objevování považujeme i výlety po okolí naší vesničky. Jelikož už nám konečně začíná počasí přát a my si všichni užíváme sluníčka, podnikáme s dětmi různá dobrodružství po okolí. Zavítali jsme na
návštěvu, kde jsme se mohli podívat a pomazlit s domácími
mazlíčky v podobě narozených kačenek, koťat či králíčků.
Pro děti jsou výlety a výpravy konané za zvířecími kamarády velmi oblíbené.
V měsíci červnu jsme prožili nádherný společný výlet do zoologické zahrady v Ostravě. Děti se podivovaly nad krásou
všech rozmanitých zvířat, ať už roztomilých, či nebezpečných. Dětská očka zářila podivem, tajemnem i nadšením.
Sluníčko nám svítilo a výlet se nám krásně povedl. Snad
i my jsme se alespoň trochu líbili místnímu osazenstvu v podobě zvířecích kamarádů. Dalším velkým dobrodružstvím
plným poznávání bylo hledání ztraceného pokladu, kde si
děti našly několik krásných malých dárečků pro radost.
I v naší mateřské škole máme spoustu šikovných „předškoláčků“, kteří již na podzim zasednou do školních lavic.
Proto jsme si udělali společný výlet do základní školy Bělotín, kde bylo pro děti přichystáno ukázkové vyučování, aby
si budoucí  školáci mohli prohlédnout školu, výuku a také
paní učitelky. Děti se dozvěděly, co je ve škole čeká a na co
se mohou těšit.
Léto nám teprve začíná a my si chceme užít spousty zábavy. Čeká nás zábavné odpoledne s rodiči, kde si opečeme
oblíbené špekáčky, připravíme se také na školkovou olympiádu a nedílnou součástí našich akcí bude rozlučkový den
s předškolními dětmi, které již od září zasednou do školních
lavic. Věříme, že nám počasí bude stále přát a my si užijeme ještě spoustu zábavy a poznání.
          Mgr. Michaela Bolfová, učitelka MŠ Špičky

ŽENY PŘIPRAVILY DĚTEM
POHÁDKOVÝ LES
Krásné a slunečné počasí s letními teplotami si užili návštěvníci Pohádkového lesa, který už po osmé pořádal
Spolek žen ze Špiček a to v pátek 9. června. Letošního
ročníku se zúčastnil rekordní počet dětí – a to 92. Všechny na startu dostaly láhev s pitím a kartičky. Na nich postupně pohádkové postavy vyznačily splnění mnohdy záludných úkolů, které si pro juniory připravily. Děti na
svém asi čtyřkilometrovém putování potkaly piráty z Karibiku, Elsu a Annu z Ledového království, večerníčky, lišku s Budulínkem, medvěda, Červenou Karkulku s myslivcem, pejska a kočičku, vodníky, čarodějnice, Dlouhého,
Širokého a Bystrozrakého. Jako poslední byli Bob a Bobek -  králici z klobouku.

V cíli si každý malý účastník opekl špekáček. Ani dospělí
nepřišli zkrátka. Na grilu byly připraveny výborné klobásky a makrely, za jejichž přípravu děkujeme Jardovi Schneiderovi. Když jsme se všichni příjemně unaveni sešli na
hřišti, bylo ohlášeno, že někde v okolí je ukrytý poklad.
Děti rázem ožily a daly se do hledání. Netrvalo dlouho
a objevily velkou, dřevěnou truhlici. V ní byl ukrytý onen
avizovaný poklad. Nikoliv však zlatý, ale sladký. Rozdávání pokladu se ujal Jack Sparrow se svým pomocníkem.
Děti se dle jejich pokynů postavily do dlouhatánské řady a trpělivě si
vystály frontu na sladkou odměnu.
Tomáš Frydrych pak
k tanci
a poslechu
pouštěl známé i méně
známé hity. Děti si
jako obvykle zaskotačily s liškou a medvědem. Hřiště máme velké a tak se všichni do
sytosti vyřádili. Těšíme
se s Vámi na Pohádkový les v roce 2018!
Spolek žen Špičky
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ČARODĚJKY JAKO OBVYKLE
VOLILY SVOU MISS
Již tradiční  slet čarodějnic všeho věku proběhl v naší obci
v sobotu 29. dubna. Sraz účastnic byl u márnice. Sešlo se
tam asi 25 dospělých a 20 dětských čarodějnic. Všechny jsme byly vybaveny košťaty a některé nezapomněly
ani na pohonné tekutiny. Poté jsme se vydaly na „let“
vesnicí. Sluníčko krásně hřálo a tak jsme nemusely spěchat. V několika domech jsme byly i pohoštěny. Protože
byly večery stále dost studené, přistávací plocha pro velké i malé čarodějnice byla přichystána v kulturním domě.
Zde už byla připravena čarodějná polévka a jiné pochutiny a lektvary. Děti si užily soutěže i tance. Známé hity
nám pouštěl DJ Jiří Kořistka. Ani letos nechybělo vyhlášení Miss čarodějnice. Druhou vícemiss se stala Markéta Frkalová, první vícemiss Vlasta Novotná a titulem Miss
čarodějnice 2017 se celý rok bude pyšnit Jiřinka Vaculová. Vítězky byly odměněny diplomem a pěknou cenou.
No a protože v kulturáku bylo příjemně, rozcházeli jsme
se až dlouho po půlnoci.

Miss čarodějnice se nechala vyfotografovat s 1. a 2. vicemiss.

MÁJOVÁ ZÁBAVA V RETRO STYLU
Po loňské pauze se náš Spolek žen rozhodl opět uspořádat Májovou zábavu. Tentokrát ve stylu retro. Návštěvníci, i když jich letos nebylo moc, byli vzorní. Většina z nich
přišla v rozmanitých kostýmech. Hudební styl byl také
různorodý. Písničky nám pouštěl DJ David.
Tomu všemu ale předcházela velká příprava. V pondělí
jsme napekly perníková srdce. Ve středu se srdíčka celé
odpoledne zdobila. Do třetice jsme se sešly v pátek, abychom celý sál připravily na sobotní zábavu.
I přes malou účast se všichni dobře bavili. Před půlnocí
se uskutečnila dražba perníkových srdcí. Licitátorem byl
Radek Novotný. Svůj úkol splnil na výbornou. Všechno
se prodalo.   Nejvíce ceněno bylo srdce s nápisem: „Za
skvělou noc s tebou!“ Šest šťastlivců si ještě navíc odneslo
pěkné ceny, protože vstupenky byly slosovatelné.
Spolek žen Špičky
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
V LESE JSME JENOM NA NÁVŠTĚVĚ
Právě uplynulý měsíc červen je právem označován měsícem
myslivosti a ochrany přírody. Další dva prázdninové měsíce na
něj navazují. V naší krajině se vyskytuje velké  množství mláďat, a to nejen myslivecky obhospodařovatelných druhů, ale
také dalších volně žijících živočichů. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažanty, kachní  či koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Právě mláďata jsou nejvíce
vystavena tlaku člověka.
O prázdninách do přírody vyrazí spousta houbařů, cyklistů,
rodin na vycházku a podobně. Je potřeba, aby si každý uvědomil, že příroda má své zákonitosti a my je musíme ctít. Chování v přírodě má svá pravidla a my je musíme dodržovat. Nemůžeme na volno v přírodě pouštět naše čtyřnohé mazlíčky,
jezdit na kole mimo účelové komunikace a vyznačené cyklostezky. Příroda je domovem zvěře a my do ní chodíme na návštěvu. Uvědomme si, že příroda není jenom naše, ale že zde
žije spousta živočišných druhů, které svým nevhodným chováním (hlučením, běháním apod.) nejenže rušíme, ale také připravujeme o část jejich přirozeného působiště.

HASIČI VYHRÁVAJÍ POHÁRY
A HRAJÍ STOLNÍ TENIS
Soutěžní sezóna již začala v květnu a naše družstva se vracejí ze soutěží s poháry za vynikající výkony. Dospělá kategorie
začala prvním okrskovým kolem, které se uskutečnilo v polovině května v Porubě. Družstvo mužů skončilo na celkovém
druhém místě, když mu o dva body unikl postup do okresního
kola. Družstvo mužů nad 35 let skončilo na 3. místě. Koncem
května již začaly všechny ostatní soutěže. Družstvo mužů mělo
pomalejší start do letošní sezóny a umístění z prvních soutěží se pohybovalo v druhé polovině první desítky. První zlepšení bylo vidět v Ludslavicích, kde časem 18,12 s obsadili muži
5. místo. Na soutěži v Paršovicích časem 17,75 s obsadili 2.
místo. Družstvo žen mělo oproti mužům lepší začátek a proto si ze soutěží v Radíkově a Radkově Lhotě přivezlo první místo za časy 17,64 s a 17,25 s. V Ludslavicích získaly 2. místo za 17,61 s, v Paršovicích 3. místo za 17,41 s a v Rychlově
1. místo za 17,48 s.
Naši mladí hasiči začali soutěžní rok druhým kolem hry Plamen, které se uskutečnilo v Hranicích a v Soběchlebích. Mladší žáci skončili na 21. místě a starší na 19. místě. Již o poznání lépe se daří mladším hasičům na Velké ceně okresu Přerov,
kde na první soutěži v Hustopečích dosáhli 17,11 s a na dalších soutěžích v Býškovicích 17,20 s a v Paršovicích 15,38 s.
V pátek 19. května se uskutečnila první schůze členů nově
vzniklého oddílu stolního tenisu, který bude hrát své zápasy
v poslední 5. lize a bude reprezentovat naši obec pod názvem
SDH Špičky. Soutěžní zápasy začnou na podzim a během léta
zatím budou členové družstva pilně trénovat. Domácí zápasy se
budou hrát v sále kulturního domu. K dispozici by měly být dva
stoly a děti i další zájemci si budou moci stolní tenis vyzkoušet.
Od podzimu proto budeme přinášet i výsledky ze soutěžních
utkání stolního tenisu a budeme, doufejme, sledovat postup našeho družstva od nejnižší ligy až po tu nejvyšší.
Za SDH Špičky Marek Hložek

ŠACHISTÉ NABÍZEJÍ DĚTEM TÁBORY
Pokud se setkáme v přírodě s „opuštěným“ mládětem savce
(srnče, zajíček) v žádném případě se jich nedotýkejme. Savci jsou velmi citliví na pach jiného živočišného druhu a jeden
dotyk na zdánlivě opuštěné mládě je odsoudí k smrti. Naopak
pokud se setkáte s mládětem ptáků, pěvců, které je vypadlé
z hnízda, nemusíte se je bát vzít do rukou a vrátit do hnízda,
které se zajisté nachází nedaleko. Ptáci na rozdíl od savců čich
vyvinutý nemají a nehrozí zde odmítnutí rodiči.
I my myslivci se snažíme, aby živočišná populace v okolí Špiček byla co nejbohatší. Během senoseče, která probíhala
v uplynulých dvou měsících, jsme umisťovali v honitbě plašiče srnčí zvěře, které zachránily život mnoha čerstvě narozeným srnčatům. Za vzornou spolupráci při plašení srnčí zvěře
bychom tímto rádi poděkovali ZOD Černotín.
   
Za MS Hejné Špičky Radek Novotný,
myslivecký hospodář

Oznamujeme všem malým i velkým šachistům, že s příchodem letního počasí přerušujeme středeční tréninky.
Chci touto cestou poděkovat klukům za přístup i za příkladnou reprezentaci oddílu Sokol Skalička D – Špičky. Přeji
všem, ať si užijí hezkých letních dnů do sytosti, především
však ve zdraví a pohodě. A pokud má někdo zájem, může se
přihlásit na některý ze šachových táborů, pořádaných Agenturou 64 Grygov pod vedením zkušených lektorů. IM R. Biolka, IM P. Šimáčka a dalších. Pro kluky je připraven zajímavý, nejen šachový, program.
1. termín 1. – 9. 7. 2017 Domašov nad Bystřicí (nedaleko Olomouce),
cena 4999,- Kč
2. termín 19. – 26. 8. 2017 Černá Hora (okr. Blansko),
cena 4199,-Kč
Těším se na setkání po prázdninách, kdy budeme jistě všichni odpočatí a natěšení na novou šachovou sezonu, ve které bychom rádi výkonnost posunuli zase o kousek dál. Šachu zdar!
					
Martin Čadra
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