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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
Zima už je nenávratnou minulostí, ale přesto si v souvislosti s ní neodpustím malou poznámku: Věřil jsem,
že nové osvětlení hřiště za KD usnadní přípravu a užívání ledové plochy, kterou naše mládež připravovala
dříve za podstatně horších podmínek. Ale asi jsme nevěřili, že uplynulá zima bude mít jiný průběh než ty
předcházející. Tak snad příště…
Z iniciativy ochránců přírody a Unie pro Moravu vznikl projekt levobřežního suchého protipovodňového poldru Skalička, se kterým jsem se seznámil při jeho prezentaci počátkem letošního roku. Hráz tohoto poldru by měla být na levém břehu řeky (ve směru toku řeky Bečvy) a sahala by až k nové bytové výstavbě v obci
Skalička (hráz výšky 16 m cca 140 m od rodinných domů!!!) Nejsem sice vodohospodář, ale musím konstatovat, že projekt nepůsobí příliš profesionálně, neřeší problém Milotic nad Bečvou a navíc náklady na výkup
pozemků budily dojmem cíleného podhodnocení?! Tak uvidíme! Ale je dobře, že je co srovnávat s projektem
Povodí Moravy, což může vést k optimalizaci konečného řešení protipovodňových opatření na řece Bečvě.
Před sebou máme velikonoční svátky, které jsou od loňského roku prodlouženy o Velký pátek. Po období
předvelikonočního půstu si je užijte a hlavně ve zdraví přežijte!
Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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Jaro už naplno udeřilo a obalilo holé
stromy do rašících lístků a ovoce slibujících květů.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI UPLYNULÉHO ČTVRTLETÍ
OBEC NEZAPOMÍNÁ NA INVESTICE, ALE ANI NA ZÁBAVU

Opěrná zídka na hřišti za kulturním domem už dosloužila!?
I ze zápisu revizního technika o kontrole stavu sportoviště
z letošního března vyplývá nutnost její opravy.

Dne 22. ledna jsme v obci přivítali divadelní soubor VENTYL
s komedií ,,Dva nahatý chlapi“.

Původce opakovaných problémů s prosakující vodou v přisálí KD byl konečně zjištěn. Při opravě vadné kanalizace ve volnočasovém
centru musely být provedeny bourací práce a následně byla položena nová dlažba.

V únoru byla dána do pořádku kuchyňka v budově obecního úřadu.
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI UPLYNULÉHO ČTVRTLETÍ
CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT…
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 2. 2017
usnesením 5/1-17 schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Špičky za rok 2016. Přezkoumání hospodaření obce proběhlo 6. 2. 2017 a bylo provedeno Krajským úřadem Olomouckého kraje. Nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 2. 2017
usnesením 6/1-17 schválilo Výsledky inventarizace
k 31. 12. 2016.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 2. 2017
usnesením 7/1-17 schválilo Účetní závěrku MŠ Špičky
k 31. 12. 2016. Náklady za rok 2016 činily
1 171 304,51 Kč a výnosy 1 180 073 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 2. 2017
usnesením 8/1-17 schválilo převedení zisku MŠ Špičky
ve výši 8 768,49 Kč do rezervního fondu.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 2. 2017
usnesením 9/1-17 schválilo Účetní závěrku obce Špičky
k 31. 12. 2016. Příjmy za rok 2016 činily 25 371 804,
62 Kč a výdaje 5 359 948,69 Kč. Zůstatek na účtech byl
k 31. 12. 2016 ve výši 20 908 839,16 Kč.

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/uzemniplany-obci-orp-hranice/spicky
Informace týkající se výstavby vodního díla Skalička naleznete na: 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.
Policie ČR žádá občany, aby o pohybu podezřelých osob
či vozidel neprodleně podávali informaci Policii ČR na
bezplatnou linku 158 nebo přímo na linku OO PČR Hranice: 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.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 2. 2017
usnesením 13/1-17 schválilo Smlouvu o dílo na dodávku
vybaveni KD Špičky (opona, závěsy) s Radovanem Preisem, IČ 72514761 za cenu 132 186 Kč + DPH.

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OO PČR Hranice za rok 2016
obsahuje pro naši obec následující:

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 2. 2017
usnesením 14/1-17 schválilo Darovací smlouvu Římskokatolické farnosti Špičky, IČ 61985708 ve výši 250 000
Kč na úhradu nákladů při pořízení nových zvonů do kostela sv. Šimona a Judy ve Špičkách.

V roce 2016 došlo v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Hranice v teritoriu obce Špičky ke spáchání dvou
majetkových trestných činů, které se však objasnit nepodařilo. V uvedeném období bylo řešeno celkem 6 přestupků. Proti občanskému soužití byly 2, proti majetku 2
a proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu také 2.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 2. 2017
usnesením 16/1-17 schválilo finanční dar Nadačnímu fondu Svatovítské varhany, IČ 02794471 ve výši 3 000 Kč
na úhradu nákladů při pořízení nových varhan do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
V roce 2016 bylo do kontejneru u mateřské školy
vloženo použité šatstvo, obuv a hračky o celkové
hmotnosti 1 702 kg.

V průběhu roku 2016 byly průběžně prováděny preventivní dopravně bezpečnostní akce, zaměřené na odhalování a odstranění hlavních příčin vzniku dopravních nehod
– tj. alkohol a nepřiměřená rychlost zejména v obci. Dále
byly provedeny preventivní akce zaměřené na požívání alkoholu nezletilými či mladistvými osobami.
Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍCH A OBČANSKÝCH POVINNOSTÍ
PRAVIDLA ROZPOČTOVÉ
ODPOVĚDNOSTI
Dne 6. února 2017 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny
zákony č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti. Zákony nabyly účinnosti 15. den
po vyhlášení, tj. 21. února 2017. Dále dle sdělení Ministerstva financí ČR je účinnost zákona č. 25/2017
Sb., o sběru vybraných údajů pro monitorování a řízení veřejných financí, odložena o jeden kalendářní rok,
tedy od 1. ledna 2018. Důvodem odložení platnosti je
absence prováděcí vyhlášky, která by měla být schválena v letošním roce.
Novelou zákona č. 250/2000 Sb. dochází k nahrazení termínu „rozpočtový výhled“ termínem „střednědobý výhled rozpočtu“. Obsahově ke změně nedochází, střednědobý výhled rozpočtu je sestavován na 2 až
5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
Např. obec má schválený rozpočet na rok 2017
a současně musí mít rozpočtový výhled nebo střednědobý výhled rozpočtu alespoň na roky 2018 a 2019.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
Obec zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na
zasedání zastupitelstva obce. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje aspoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Obec současně oznámí na úřední desce, kde
je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn,
a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého
výhledu rozpočtu.
Obec zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých
internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho
schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je
zveřejněn v elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem
musí být zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.
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ROZPOČET
Obec zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových
stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva
obce. Na internetových stránkách se zveřejní úplné
znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje
o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.
Obec současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout
do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do
schválení rozpočtu.
Obec zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně
oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout do jeho
listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
Obec zveřejní schválená pravidla rozpočtového provizoria na svých internetových stránkách do 30 dnů
ode dne jejich schválení a současně oznámí na úřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě,
a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.
Tímto způsobem musí být zpřístupněna až do zveřejnění schváleného rozpočtu.

ZMĚNA ROZPOČTU
Obec zveřejní schválené rozpočtové opatření na svých
internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho
schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je
zveřejněno v elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem
musí být zpřístupněno po dobu zveřejnění rozpočtu,
ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
Obec zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů
přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitel-

NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍCH A OBČANSKÝCH POVINNOSTÍ
stva obce. Na internetových stránkách se zveřejňuje
úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úřední desce může být zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu.
Obec zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových
stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce,
kde je zveřejněn v elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.
V případě svazků obcí jsou výše uvedené dokumenty
zveřejňované na internetových stránkách svazku obcí
a na úředních deskách členských obcí.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OBCÍ (MŠ)
Příspěvková organizace má podle novely zákona
č. 250/2000 Sb. povinnost sestavit rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů
a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování
činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je
shodný s kalendářním rokem.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje
předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.
Lhůty pro zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu jsou identické lhůtám pro zveřejňování pro obce. Příspěvková organizace může rozpočty
zveřejňovat na svých internetových stránkách nebo
na internetových stránkách zřizovatele nebo způsobem v místě obvyklým (např. veřejně přístupná nástěnka školky).
Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet příspěvkové organizace schvaluje rada obce. V obcích, kde se
rada nevolí, plní úkoly zřizovatele starosta.

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Termín úhrady poplatků za komunální odpad,
poplatků za chované psy a stočné za rok 2017 je do
31.5.2017.
Sběr objemných odpadů proběhne opět
s pomocí dvou kontejnerů (před hasičskou zbrojnicí
a u váhy střediska ZOD), které budou přistaveny
v pátek 21. 4. 2017 ve 14:00 hod. Do odpadu
patří: velkoobjemový odpad bez nebezpečných
složek, vyřazený nábytek, podlahové krytiny,
koberce apod.
Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční
v sobotu 22. 4. 2017 v době od 9:30 do 10:30
u autobusové zastávky. Do odpadu patří: nádoby
se zbytky škodlivých látek (plechovky, kanystry,
plastové nádoby od barev, ředidel a chemikálií),
oleje, olejové filtry, barvy, rozpouštědla, staré
chemikálie, olověné akumulátory, vyřazené
elektrospotřebiče, staré pneumatiky apod.
Kontejner na sběr biologicky rozložitelného
odpadu je umístěn na obvyklém místě u střediska
ZOD v období březen – listopad. Odpad bude odvezen
po naplnění kontejneru ke zpracování do výrobny
kompostu. Do tohoto odpadu patří: větve a listí
ze stromů a keřů, tráva ze sečí, dřevní štěpka
z čistého dřeva, kůra a piliny z čistého dřeva,
rostlinný odpad ze zahrad a domácností! Do
odpadu nepatří: kmeny a pařezy, travní drny,
demoliční dřevo, komunální odpad, zbytky
jídel, hnůj a močůvka.
Slet čarodejnic pořádá Spolek špičských žen
v sobotu 29. dubna 2017. Sraz v 15,00 hod.
u márnice.
Spolek žen Vás zve na ,,Májovou zábavu“, kterou
pořádá 20. května 2017 od 20:00 hod.
Velkou cenu v požárním sportu družstev žen, mužů
a seniorů pořádá SDH Špičky 8. července 2017
v areálu velkoplošného travnatého hřiště.
Harmonogram svozu komunálního odpadu
v letním období: 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6.,
30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9.,
6. 10. a 20. 10.
Pietní vzpomínka obětí II. světové války se uskuteční
v neděli 7. května 2017. Sraz účastníků v 18:45 hod.
u budovy obecního úřadu.
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CO NOVÉHO V MIKROREGIONU HRANICKO
Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov se
uskuteční ve dnech 24. až 28. dubna 2017 na
chodbě budovy obecního úřadu.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
- veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (min. 1 m2, ne odřezky a zbytky)
- domácí potřeby (nádobí, skleničky - zabalené v krabici)
- přikrývky, polštáře, deky

-

obuv (nepoškozená v párech)
kabelky, batohy
hračky (nepoškozené a kompletní)
menší elektrospotřebiče
knihy a časopisy

Věci, které do sbírky nepatří:
- ledničky, televize, počítače
- matrace, koberce
- znečištěný a vlhký textil
Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

GRANTOVÝ PROGRAM MIKROREGIONU HRANICKO
V roce 2017 bylo přijato celkem 27 žádostí o příspěvek, z toho 14 žádostí bylo vybráno k podpoře. Následující
tabulka uvádí přehled podpořených akcí.
Pořadí

Žadatel

Název akce

příspěvek GP

Termín akce

Celkem bodů

1

ZŠ a MŠ Všechovice

Od adventu do vánoc

15 000

29.11.2017

93

2

SH ČMS - SDH Opatovice

Dětské hasičské sportování v Opatovicích

15 000

10.06.2017

90

3

SH ČMS- SDH Poruba

90. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Porubě

15 000

24.06.2017

90

4

Myslivecký spolek Hustopeče n.B.

Okresní chovatelská přehlídka trofejí a jarní
svod loveckých psů

15 000

29.-30.4.2017

89

5

TJ Sokol Černotín

Moravská brána 2017

15 000

17.06.2017

88

6

Judo Železo Hranice z.s.

Mistrovství ČR juniorů a juniorek

15 000

23.04.2017

86
85

7

AMK kemp Hranice, oddíl BMX

Intercup BMX Hranice

15 000

26.8..27.8.2017

8

ZŠ a MŠ Střítež n.L.

Velikonoční řemesla a vánoční trh ve Stříteži

15 000

11.4.2017,
13.12.2017

83

9

Klub juda Hranice z.s.

Mezinárodní mládežnické soutěže v judu

15 000

26.5.27.5.2017

83

10

Spolek rodičů a přátel ZŠ Všechovice

Kulturně-sportovní odpoledne

15 000

02.06.2017

83

11

Hranická rozvojová agentura, z.s.

Pokoř své Hranice 2017

15 000

10.06.2017

82

12

SH ČMS - SDH Radíkov

O pohár SDH Radíkov

15 000

10.09.2017

82

13

ZŠ a MŠ Ústí

Triatlon

4 250

16.6.2017

82

14

Dámský spolek Klokočky

Pálení čarodějnic

10 000

29.04.2017

82

Více informací:
Ing. Marcela Tomášová, manažerka Mikroregion Hranicko, mob. 739 430 576
Ing. Pavla Bíbrlíková, specialistka na rozvoj regionu Mikroregion Hranicko, mob. 774 959 582

PŘEHLÍDKA SRNČÍCH TROFEJÍ BUDE LETOS V HUSTOPEČÍCH
Myslivecká i laická veřejnost má letos jedinečnou
možnost zhlédnout chovatelskou přehlídku trofejí
veškeré zvěře, která byla vloni ulovena v honitbách
okresu Přerov. Přehlídka se uskuteční ve dnech 29.
a 30. dubna na zámku v Hustopečích n. B. K vidění
budou trofeje zvěře jelení, dančí, srnčí, černé, lišek
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a jezevců – a to včetně medailových. Ke zhlédnutí
budou samozřejmě také trofeje zvěře ulovené v naší
honitbě.
Přehlídka se koná každoročně v některé obci
přerovského okresu. Blíže zatím ještě nikdy nebyla

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
POZVÁNKA
NA
CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ
za ČMMS, z.s.- OMS Přerov a oblast chovu Daněk - Maleník
konané

29. a 30. dubna 2017
V zámeckém areálu Hustopeče nad Bečvou

CH. P. T. se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky

MINISTERSTVO Z E M EDELSTV I Í

Zvou: ČMMJ, z.s. OMS Přerov, Hustopeče n. B., MS Hustopeče n. B.

a proto všem doporučujeme její návštěvu. Jedná se
o akci, která zaujme celou rodinu, připraven je bohatý
doprovodný program včetně jarního svodu loveckých
psů. Na místě bude možno ochutnat zvěřinové speciality
nebo zakoupit myslivecké potřeby či oděvy. Srdečně
zvou myslivci ze Špiček.
Myslivci upozorňují, že jaro je pro zvěř dobou kladení
mláďat a proto prosíme návštěvníky lesa, aby se chovali
slušně a ohleduplně. Opět upozorňujeme, že při nálezu
„opuštěného“ srnčete nebo zajíčků je potřeba na ně
nesahat, neboť jejich máma se nachází záměrně zcela
jinde, aby na ně neupozorňovala svou přítomností
a mláďata chodí jen na nezbytně nutnou dobu krmit!!!

Program přehlídky
Pátek 28.4. 8:00 až 15:00 hod.

- neveřejná prohlídka pro školy a mládež

Sobota 29.4. 7:30 až 12:00 hod.

- jarní svod loveckých psů

Sobota 29.4. 8:00 až 17:00 hod.

- přehlídka trofejí - doprovodný program

Sobota 29.4. 10:00 hod.

- SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Neděle 30.4. 8:00 až 12:00 hod.

- přehlídka trofejí - doprovodný program

Neděle 30.4. 12:00 až 14:00 hod.

- výdej trofejí

V sobotu 29.4. a v neděli 30.4.
bude zajištěno bohaté občerstvení a doprovodný program pro děti a mládež.

Akce se koná ve spolupráci s partnery:
KÚ Olomouc
ORP Přerov
ORP Lipník nad Bečvou
ORP Hranice

Myslivecké sdružení Hejné

DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEČKALY ZIMU S MASKAMI A POHÁDKAMI
I u nás v MŠ se ujalo vlády počínající jaro. Protože
jarní dny přicházejí velmi pomalými krůčky, musí se
jim trochu pomoci, a jelikož jsme toho od nového roku
hodně zažili, máme na co vzpomínat.
Hned v měsíci lednu jsme s dětmi společně prožili rej
masek a oblíbený maškarní bál v místním kulturním
domě. Děti se proměnily do krásných a různorodých
pohádkových bytostí, kde nechyběly princezny, víly,
zvířátka, ale i různí řemeslníci či pohádkoví hrdinové.
Společně s velmi oblíbeným klaunem Hopsalínem si
děti zasoutěžily, zažonglovaly, zatančily a zažily krásný
večer naplněný dětským očekáváním, který byl pro ně
velkým společenským zážitkem.
Po velmi zdařilém maškarním bujarém večírku jsme
v mateřské škole přivítali také divadlo „Leonka“, které
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dětem zahrálo pohádku o vládnoucím zimním období
s názvem „Ledové království“. Děti se seznámily s velmi
zajímavým a napínavým příběhem, který byl pro ně jak
zábavný tak poučný.

V mateřské škole byl i únor velmi kreativní. Z počátku
tohoto měsíce jsme přivítali v naší školce manžele, kteří
se zabývají technikou zvanou pískování a pro naše děti
si přichystali krásné mandaly, které si děti samostatně
i s dopomocí vytvořily. Každý dostal možnost vytvořit si
mandalu různých tvarů a vzorů podle svého přání. Toto
tvoření z barevného písku se dětem velmi líbilo.
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Na konci měsíce února jsme přivítali balónkového
klauna, který děti i paní učitelky rozveselil po
chmurných deštivých, mrznoucích a ponurých
dnech svými kouzly a triky a také veselými jarními
písničkami, které navozovaly tu správnou sluníčkovou
atmosféru. Děti se roztančily v duchu radostné nálady
a příjemných spoluaktivit. Klaun měl pro své malé
kamarády připraveny malé dárečky v podobě zvířecích
balónků. Naposledy v tomto roce jsme se převlékli do
pohádkových kostýmů a s naším vtipným kamarádem
jsme společně uzavřeli zimní období.

Jelikož zábavy není nikdy dost a všechny děti milují
pohádky, zavítalo k nám do naší mateřské školy
opět oblíbené divadlo „Leonka“, které dětem zahrálo
nádherný příběh plný napětí s názvem „Josífek“.
Pohádka byla velmi motivující, a proto jsme nezáhaleli
a pár dnů po představení jsme si s dětmi zahráli další
pohádkové dramatizace známých příběhů. Užili jsme si
spoustu legrace a zábavy.

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
A protože nám sluníčko konečně začíná ukazovat své
paprsky a my se zase těšíme na společné výlety, naše
první motivační dobrodružství jsme uskutečnili na výletě
do Lešné, kde jsme zhlédli krásnou pohádku. Na zámku
si děti opravdu připadaly jako v pohádce, proto jsme
si tuto návštěvu zpříjemnili krásnou procházkou po
zámeckém parku.
Nyní zahajujeme jarní sezónu ve sportovním duchu,
v malém fotbalovém týmu a procvičujeme svá tělíčka
na další přicházející zábavu, které určitě nebude málo,
jelikož nás čeká spousta poznávání, aktivit, výletů
a různých dalších pestrých společných nápadů.
Upozornění: Od května 2017 budou v provozu
webové stránky MŠ: www.msspicky.cz
Mgr. Michaela Bolfová, učitelka MŠ Špičky

LOŇSKÝ ROK SKONČIL PROCHÁZKOU,
LETOŠNÍ ZAČAL SBÍRKOU
Loňská povánoční vycházka se konala v úterý
27. prosince a její trasa byla naplánovaná přes Kačenu
a Kamenec do Skaličky. Na autobusové zastávce
se sešlo asi 20 účastníků našeho zimního putování.
Počasí nám moc nepřálo. Obloha byla zatažená
a začalo mírně poprchávat. Naše odhodlání bylo ale
silnější. Trochu jsme zalitovali, když nás za osadou
Kamenec potkala větší přeháňka. Než jsme došli do
Skaličky, bylo naštěstí po dešti.

Na kraji obce směrem od Zámrsk stojí starý dřevěný,
větrný mlýn. V něm nás už očekával pan Červek, který
je jeho majitelem a povyprávěl nám celou historii mlýna
i to, jak se v něm pracovalo a žilo. Další naše kroky vedly
k Janě a Karlovi Humplíkovým, u kterých jsme se mohli
ohřát a občerstvit teplým čajem. Když jsme nabrali síly,
vydali jsme se domů do Špiček. V místním pohostinství
už bylo připraveno výborné pohoštění - prdelačka
a pečené maso. Nechyběly vánočky, vánoční štóla
a cukroví ke kávě.

V sobotu 7. ledna do ulic naší obce vyrazily dvě skupinky
koledníků. Byli to Tři králové. Pod záštitou Charity České
republiky obešli všechny domy ve vesnici, zpívali koledy
a prosili o příspěvek na potřebné. Letošní koledování bylo
náročnější, protože panovaly velké mrazy. Teploměry
ukazovaly minus 12oC. Obyvatelé Špiček byli i letos
štědří. Vybralo se 11 275 korun. Všem, kteří poskytli
peněžní dar, co nejsrdečněji děkujeme. Koledníci a jejich
vedoucí tuto činnost provádí bez nároku na odměnu
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a ve svém volném čase. Proto všem, kteří se do tříkrálové
sbírky v hranickém děkanátu zapojili, Charita Hranice
umožnila v únoru jeden vstup na hranickou plovárnu
a v březnu vstup na promítání filmu v kulturním domě
v Lipníku za symbolické vstupné.

MEDVĚD S DRUŽINOU PŘINESL
DO VESNICE PŮST
Poslední sobota před Popeleční středou připadla na
25. února a to se v naší obci – už tradičně – konalo
vodění medvěda. U hasičárny se sešlo bezmála
dvacet masek, včetně harmonikáře Olina. Počasí bylo
slunečné a tak jsme se s chutí, v čele s medvědem,
vydali obcházet domy v naší obci a tím připomenout,
že nastává doba postní a blíží se Velikonoce. Špičané
jsou opravdu pohostinní a štědří. Nejen, že nám

nabídli koblihy, chlebíčky, jednohubky a něco na
zahřátí, ještě přidali do kasičky finanční hotovost.
Tuto akci pořádá sbor dobrovolných hasičů a spolek
žen, proto jsme si vybrané peníze rozdělili. Hasiči
je použijí, stejně jako v minulých letech, pro své
nejmenší závodníky v hasičském sportu a ženy zase
na odměny pro děti, které se zúčastní sletu čarodějnic
a Pohádkového lesa. Všem moc děkujeme.
Spolek žen Špičky

HASIČI ZAHÁJILI ROK SCHŮZÍ
A POKRAČOVALI PLESEM
Jako každý rok, i začátek toho letošního patřil
různým schůzím, na kterých se bilancoval uplynulý
rok. I my jsme nový rok zahájili výroční schůzí, kde
jsme hodnotili naši práci a výsledky za rok 2016.
V první únorovou neděli se členové výboru zúčastnili
výroční schůze okrsku Hustopeče, kde se bilancoval
loňský rok okrsku jak po stránce sportovní, tak
i zásahové. Únor také patřil již tradičnímu hasičskému
plesu. I letos byla návštěva skvělá a přítomní se mohli
pobavit nejen při hudbě a tanci, ale také při kulturním
vystoupení ochotníků z našeho sboru. Pro zpestření byl
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připraven i fotokoutek, kde si mohli návštěvníci pořídit
pamětní fotografii. Součástí večera byla také bohatá
tombola a proto si dovolím ještě jednou poděkovat
všem, kdo nám do ní přispěli cenami.
Protože jaro už klepe na okna, sportovní družstva se
začínají připravovat venku na letošní sezónu. I letos
nás budou na různých soutěžích reprezentovat družstva
mladých hasičů, mužů, žen a mužů nad 35 let. První
soutěže družstva proběhnou již v květnu – a to první
okrskové kolo pro dospělé a druhé kolo hry Plamen
pro mladé hasiče. Letos budeme pořádat dvě soutěže
zařazené do VC okresu Přerov: 8. července soutěž
O pohár obce Špičky pro muže, ženy a muže nad 35 let
a 16. září vyhodnocení okresní soutěže mladých hasičů.
Sbor dobrovolných hasičů Špičky

V KRAJSKÉM GRAND PRIX SKONČILI ŠACHISTÉ UPROSTŘED
Jak již víte z minulého vydání zpravodaje, naši mladí
šachisté hrají okresní přebor pod hlavičkou oddílu Sokol
Skalička D – Špičky. Jde o čtyřčlenná družstva a Martin
Čadra ml., Marek Šíbal a Zdeněk Kuchta pravidelně
nastupovali k mistrovským zápasům. Družstvo ukončilo
soutěž na čtvrtém místě.
Mimo tato utkání se kluci účastnili turnajů mládeže Grand
Prix Olomouckého kraje, kde si vedli více než dobře
a v celkovém pořadí se v těžké konkurenci umístili

uprostřed startovního pole. Dále bojovali v sobotu
1. dubna na turnaji mladších žáků. Pětičlenná družstva
byla složena z žáků narozených nejdříve v roce 2005
s povinnou účastí jedné dívky a jednoho žáka narozeného
nejdříve v roce 2008. Naši kluci Marek Šíbal a Zdeněk
Kuchta společně s hráči Skaličky jeli na turnaj především
sbírat zkušenosti a v tomto ohledu, vzhledem k jejich věku,
byly pro ně turnaje velkým přínosem.
Za celou sezonu chci klukům poděkovat za příkladné
nasazení, bojovnost a vytrvalost, s jakou přistupovali
k jednotlivým partiím. Věřím, že dobré výsledky je
„nakopnou“ do další sezony, kde zúročí své letos nasbírané
zkušenosti.
Šachová sezona sice končí, ale kroužek šachu bude
i nadále každou středu od 17:30 do 19 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu. Zveme všechny malé i velké
zájemce, aby se přišli podívat a zahrát si jen tak pro radost.
Nebo třeba ve hře zvané šach najdete zalíbení a stane
se součástí vašeho životního stylu. Šachy rozvíjí logické
myšlení, které se hodí v každé situaci.
Šachu zdar!

Martin Čadra st.

BUDE SE VE ŠPIČKÁCH OPĚT HRÁT STOLNÍ TENIS?
Po období stolně tenisového půstu je v naší obci konečně vůle a ochota o obnovení stolního tenisu
a založení jeho sportovního oddílu. Případní zájemci o členství se můžou hlásit u pana Martina
Trousila na tel. č. 603515773.
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Charita Hranice 1 148 409 Kč
středisko Hranice 739 268 Kč
město Hranice 203 813 Kč
HRANICKO
HUSTOPEČSKO
Bělotín
Černotín
Dolní Těšice
Horní Těšice
Jindřichov
Kunčice
Lučice
Nejdek
Olšovec
Opatovice
Paršovice
Partutovice
Potštát
Rakov
Skalička
Střítež nad Ludinou
Zámrsky
směněné valuty

342 559 Kč
118 978 Kč
20 752 Kč
25 914 Kč
2 450 Kč
9 410 Kč
25 473 Kč
5 532 Kč
2 137 Kč
3 652 Kč
10 354 Kč
18 262 Kč
13 269 Kč
30 897 Kč
40 000 Kč
9 211 Kč
14 364 Kč
33 643 Kč
12 148 Kč
263 Kč

CELKEM

739 268 Kč

Hranice
Teplice nad Bečvou
Ústí
Drahotuše
Velká
Lhotka
Slavíč
Středolesí
Uhřínov
Hrabůvka
Klokočí
Milenov
Radíkov

203 813 Kč
12 178 Kč
32 302 Kč
32 543 Kč
12 264 Kč
3 080 Kč
6 321 Kč
2 276 Kč
2 120 Kč
9 765 Kč
6 527 Kč
11 800 Kč
7 570 Kč

CELKEM
Hustopeče nad Bečvou
Milotice nad Bečvou
Špičky
Hranické Loučky
Poruba
Vysoká
Heřmanice
Dub

342 559 Kč
44 170 Kč
10 720 Kč
11 275 Kč
1 990 Kč
31 140 Kč
11 770 Kč
4 481 Kč
3 432 Kč

CELKEM

118 978 Kč

DĚKUJEME VÁM, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT LIDEM,
KTEŘÍ NAŠI POMOC OPRAVDU POTŘEBUJÍ!
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