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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
Prázdniny s úmornými vedry jsou za námi a nový školní rok zahájila i naše mateřská škola, ve které je přihlášeno
deset dětí. Při pohledu zpět si uvědomuji, že v roce 2014 jsem na tomto místě s potěšením konstatoval, že v mateřské škole bylo přihlášeno devatenáct dětí. Pro to, aby byl provoz zachován, musí mít jedna třída MŠ, dle zákona,
alespoň třináct dětí. Tak jak dále? Řešením je schválení výjimky zřizovatelem – tj. obcí, s vědomím dalších vyšších
nákladů, omezení doby provozu nebo snad uzavřením MŠ?! A mladí lidé se budou dál stěhovat ze Špiček, protože
naděje na vyřešení stavebních míst pro výstavbu rodinných domů je stále v nedohlednu. Jediným kladem je to, že
případná výstavba v plánované lokalitě Z6 územního plánu nebude ,zhoršovat kvalitu života“ obyvatelům nemovitostí na jižním okraji obce.
Za několik dní zde máme volby. A jsem rád, že o práci v zastupitelstvu projevila zájem mladší generace. Již jsem se
setkal s pohoršeným výrazem, že je pouze jedna kandidátka. Ale kdo Vám brání sestavit kandidátní listinu a jít s
kůží na trh? Pardon! Do voleb! A jak je patrné z předcházejícího odstavce, čekají nové zastupitelstvo nelehké úkoly.
Děti a mládež nastoupili, případně se vrátili, do školních lavic. Rodičům přeji velkorysý nadhled nad studijními výsledky. A žákům a studentům příjemné vzdělávání bez obav a stresů.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky



Změní někdy výstavba rodinných domů, zapracovaná v územním plánu, tento pohled na obec?
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
PAMÁTNÍK ZÁŘÍ NOVOTOU, PŘIBYLA NOVÁ VÝVĚSKA A VODA Z POLÍ OPĚT ODTÉKÁ

Památník obětí II. světové války byl v květnu renovován.

V červnu přibyla u zastávky nová plakátovací plocha s vývěskou.

Propustek v lokalitě ,,Draha“, který se pravidelně ucpával, byl v červnu nahrazen novým.

Dětské hřiště u KD bylo v červenci vybaveno novými lavičkami.
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V červenci byla opravena komunikace k areálu velkoplošného hřiště.

ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
ZÍDKA KOLEM HŘBITOVA BYLA DOKONČENA A TERASU NAHRADILO SCHODIŠTĚ

Nová kamenná zídka byla na hřbitově dokončena v červenci.

V červenci byla provedena oprava hlavy zděné zídky, odebrání navezené
zeminy, položení folie a zaštěrkování.

Nepotřebná a neodizolovaná terasa za KD byla odstraněna a nahrazena
zpevněnou plochou a schodištěm.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT...
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11. 7. 2018 usnesením
7/3-18 schválilo Darovací smlouvu mezi dárcem Městem Hranice
a obdarovaným Obcí Špičky na srážkoměr a elektronickou sirénu.
(Důvod: ukončení pětiletého období protipovodňového signalizačního zařízení pořízeného z dotace a příspěvku obcí)
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11. 7. 2018 usnesením
8/3-18 schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč Společnosti pro ranou
péči, Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc na úhradu provozních nákladů poskytovaných služeb.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11. 7. 2018 usnesením
9/3-18 schválilo Smlouvu o dílo na ,, Odstranění terasy u kulturního
domu“ s DEMSTAV group, s. r. o. za cenu 114 237,71 Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11. 7. 2018 usnesením
10/3-18 schválilo koupi pozemku parcelní číslo 471/1 v k.ú. Špičky
o výměře 73 m2 za cenu 2 920 Kč a pověřilo starostu obce uzavřením smlouvy s Lubomírem Rýparem, Olšovec 117.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11. 7. 2018 usnesením
11/3-18 schválilo Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část
společného školského obvodu Základní školy v Hustopečích nad
Bečvou.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11. 7. 2018 usnesením
12/3-18 schválilo Provozní řád dětského hřiště ve Špičkách.
Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na:
tel. č. 777 698 876 nebo adrese: t.bibrlik@regionhranicko.cz.
Informační linku pro cestující spustil od 1.září 2017 krajský koordinátor dopravy KIDSOK na tel. 588 88 77 88. Pracovníci koordinátora na ní odpovídají na dotazy uživatelů integrovaného dopravního
systému v pracovních dnech od 7 do 15 hodin. Cestující se zde
dozvědí o cenách, jízdních řádech, průkazech umožňujících slevy,
uznávání dokladů při přestupování atd.
Jízdní řády veřejné linkové dopravy platné v Olomouckém kraji
od 1. 1. 2018 naleznete na oficiálních stránkách KIDSOK (Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje):
www.kidsok.cz.
Stoly a židle, kterými byl vybaven kulturní dům, si mohou občané
pro soukromé účely i nadále zapůjčit na OÚ. K těmto účelům bylo
z původního vybavení ponecháno 20 ks stolů a 100 ks židlí.
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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 dříve, započítávat bezhotovostní příjmy (např. pronájem
ploch a zařízení placený bankovním převodem). Metodické informace Finanční správy, která spadá pod Ministerstvo financí ČR, jsou
k dispozici na: http://www.etrzby.cz/cs/novinky 1076.
Webový portál rodinné politiky Ol. kraje www.rodinajeOK.cz
byl spuštěn se začátkem minulého školního roku. Web zaměřený na
rodinnou politiku kraje nabízí občanům srozumitelnou formou přehled prorodinných aktivit celého území regionu.
Územní plán Špičky je zveřejněn na:
https://www.mesto-hranice.cz/spicky
Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 – 2017
je na: www.obec-spicky.eu.
Územní studie zástavby lokality Z6 Územního plánu obce Špičky, kterou projednalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
4. 3. 2015, je zveřejněna na:
http://www.mesto-hranice.cz/cs/mapa-hranic/uzemni-plany-obci-orp-hranice/spicky
Informace týkající se výstavby vodního díla Skalička naleznete
na webové stránce: http://skalicka.pmo.cz/.
Stránky by mělo Povodí Moravy pravidelně aktualizovat.
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 581 601 690. Podněty, návrhy a připomínky lze rovněž zasílat elektronickou poštou na adresu:
pcr.oo.hranice.podatelna@pcr.cz.
Hranické TV reg. zpravodajství vysílá na satelitu ASTRA 3B:
- pátek 18:40 a 22:40 hod.
- sobota 02:40, 06:40, 10:40 a 14:40 hod.

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

ŠPIČKY - CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
VYUŽIJTE ŠANCE ZBAVIT SE VŠEHO NEPOTŘEBNÉHO
Sběr objemných odpadů proběhne opět s pomocí dvou kontejnerů
(před hasičskou zbrojnicí a u váhy střediska ZOD), které budou přistaveny v pátek 12. 10. 2018 ve 14.00 hod. a odvezeny by měly být
v pondělí 15. 10. 2018 v 8.00 hod. Do odpadu patří: velkoobjemový
odpad bez nebezpečných složek, vyřazený nábytek, podlahové krytiny, koberce apod.
Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 13.10.2018
v době od 10.00 do 11.00 hod. u autobusové zastávky. Do odpadu
patří: nádoby se zbytky škodlivých látek (plechovky, kanystry, plastové nádoby od barev, ředidel a chemikálií), oleje, olejové filtry, barvy,
rozpouštědla, staré chemikálie, olověné akumulátory, vyřazené elektrospotřebiče apod.
Do nebezpečných odpadů nebudou přijímány pneumatiky, které
nepatří ani do velkoobjemového odpadu. Ke sběru opotřebených pneumatik jsou určeny pneuservisy!!!
Zpětný odběr pneumatik probíhá v těchto pneuservisech:
KBS Hranice, s. r. o., Bělotínská 1904, Hranice
PP Autocentrum, Tř. 1. Máje 328, Hranice
Autocentr Servis TDG s.r.o., Velká 84, Hranice
Na stránkách Ministerstva ŽP jsou uvedeny i tyto pneuservisy:
Bruno Peperník, autoservis, Lipnická 528, Hranice
Auto-moto Ivan Uher, Čs. Armády 298, Hranice
Auto Kelly, a.s., Nádražní 484, Hranice

Kontejner na sběr biologicky rozložitelného odpadu je umístěn
na obvyklém místě u střediska ZOD. Odvoz je prováděn po naplnění
kontejneru ke zpracování do výrobny kompostu. Do tohoto odpadu
patří: větve a listí ze stromů a keřů, tráva ze sečí, dřevní štěpka
z čistého dřeva, kůra a piliny z čistého dřeva, rostlinný odpad ze zahrad a domácností ! Do odpadu nepatří: kmeny a pařezy, travní drny,
demoliční dřevo, komunální odpad, zbytky jídel, hnůj a močůvka.
Zimní harmonogram svozu komunálních odpadů:
Rok 2018: 3. 11., 16. 11., 1. 12., 15. 12., 29. 12.
Rok 2019: 12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4.
Upozorňujeme občany, že popelnice bez žetonu a s teplým popelem nebude EKOLTES při svozu vyprazdňovat. O těchto popelnicích
je na OÚ po svozu předáván protokol.

OPĚT SE BUDE KONAT SBÍRKA PRO DIAKONII
Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční ve dnech
15. – 19. října 2018 na chodbě budovy obecního úřadu.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírky:
– 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
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ŠPIČKY - PRAKTICKÉ INFORMACE O DĚNÍ V OBCI
PŘÍPRAVA ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Dvě předcházející čísla PROMĚN, které jste obdrželi v letošním
roce, se zabývala problematikou čistění odpadních vod. V roce 2017
uzavřela obec s firmou PROJEKTY VODAM Hranice smlouvu na
zpracování studie pro řešení čistění odpadních vod v obci Špičky.
V první části studie, která byla dokončena a předána obci v prosinci
2017, byl proveden návrh dvou variant technického řešení.
V první variantě je řešena gravitační splašková kanalizace s přečerpáváním, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod.
Druhá varianta řeší čistění odpadních vod vybudováním domovních
čistíren pro jednotlivé nemovitosti, případně pro několik nemovitostí.
Druhá část studie byla obci předána v červenci 2018 a obsahuje
následující dokumenty:
A TEXTOVÁ ČÁST
B POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO DVĚ VARIANTY
C SITUACE
C-1 PŘEHLEDNÁ SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 1 : 10 000

D-1.2.14 ČOV 300 EO – Strojně technologická část – řezy E-E, F-F
D-1.2.15 ČOV 300 EO – Elektroinstalace 1 : 50
D-2 VARIANTA 2 – DECENTRALIZOVANÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH
VOD
D-2.1 Situace varianty 2 1 : 2 000
D-2.2 Technologické schéma domovní ČOV
D-2.3 Domovní čistírna odpadních vod
D-2.4 Schéma zapojení DČOV
D-2.5 Systém ovládání DČOV
D-2.6 Příčný řez novou kanalizací, výústní objekt
D-2.7 Zasakovací jímka
E DOKLADOVÁ ČÁST
E-1
SOUPIS PARCEL DOTČENÝCH REALIZACÍ DOMOVNÍCH ČOV VČETNĚ VÝPISŮ Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
E-2
SOUHLASY VLASTNÍKŮ PARCEL DOTČENÝCH REALIZACÍ DOMOVNÍCH ČOV

D VÝKRESY
D-1 VARIANTA 1 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV
D-1.1 Splašková kanalizace
D-1.1.1 Situace splaškové kanalizace 1 : 2 000
D-1.1.2 Čerpací stanice – Půdorys a řez
D-1.1.3 Čerpací stanice – Vystrojení
D-1.1.4 Vzorové příčné řezy rýhou pro kanalizaci
D-1.1.5 Vzorový příčný řez komunikací a zpevněnou plochou
D-1.1.6 Vzorový podchod pod komunikací
D-1.1.7 Vzorový podchod pod stávající kanalizací
D-1.1.8 Vzorové revizní šachty na kanalizaci
D-1.2 Čistírna odpadních vod 300 EO
D-1.2.1 ČOV 300 EO – Situace souvisejících objektů 1:250
D-1.2.2 ČOV 300 EO – Technologické schéma
D-1.2.3 ČOV 300 EO – Půdorys nádrží ČOV
D-1.2.4 ČOV 300 EO – Řezy nádrží 1-1´, 2-2´
D-1.2.5 ČOV 300 EO – Půdorys provozní budovy
D-1.2.6 ČOV 300 EO – Řezy provozní budovy A-A´, B-B´
D-1.2.7 ČOV 300 EO – Pohledy provozní budovy
D-1.2.8 ČOV 300 EO – Vstupní čerpací stanice včetně vystrojení
D-1.2.9 ČOV 300 EO – Výústní objekt
D-1.2.10 ČOV 300 EO – Měrný objekt
D-1.2.11 ČOV 300 EO – Strojně technologická část – půdorys
D-1.2.12 ČOV 300 EO – Strojně technologická část – řezy A-A, B-B
D-1.2.13 ČOV 300 EO – Strojně technologická část – řezy C-C, D-D
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V srpnu obec obdržela poslední část smluvní studie ,,Odborný posudek“ pro návrh řešení likvidace splaškových odpadních vod v obci
Špičky, který se zabývá problematikou decentralizovaného čistění
odpadních vod, protože s touto variantou souhlasilo 87 majitelů
z celkového počtu 103 popisných čísel.
Na setkání starostů Olomouckého kraje s vládou ČR informoval ministr životního prostředí Richard Brabec o tom, že vzhledem k finanční
náročnosti centrálních ČOV bude stát, u obcí do 1000 obyvatel, dotačně podporovat řešení čistění odpadních vod decentralizovaným
způsobem, tj. domácími ČOV.
O způsobu a termínu řešení čistění odpadních vod by mělo rozhodnout nové zastupitelstvo, které vznikne z voleb v říjnu letošního roku.
		

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

CO NOVÉHO V MIKROREGIONU
ZÁSTUPCI OBCÍ SE VYDALI NA STUDIJNÍ POBYT NA TŘEBOŇSKO
Již tradiční akcí Mikroregionu Hranicko se stala studijní cesta, kterou
každoročně absolvují zástupci členských obcí. Letošní studijní cesta
proběhla ve dnech 30. května až 2. června do velmi krásného regionu Třeboňsko.
Poznávání Třeboňska bylo již tradičně spojeno s cykloturistikou,
kdy se organizace tras velmi schopně ujal Petr Pajdla a tímto mu
ještě jednou děkujeme. Setkali jsme se se zástupci města Třeboň,
kde jsme si mohli vyměnit zkušenosti a sdílet příklady dobré praxe
z řízení města a obcí. Poděkování patří tedy i zástupcům města Třeboň – Josefu Pindrochovi, místostarostovi města, a Jitce Bednářové, tiskové mluvčí města Třeboň. V rámci setkání jsme naše kolegy
z Třeboňska pozvali také k nám na Hranicko. Dále jsme navštívili
nově zrekonstruované muzeum – Dům Štěpánka Netolického, který
se proslavil vybudováním rybniční soustavy na Třeboňsku. V muzeu
měli krásný model této rybniční soustavy a další významné a zajímavé exponáty. Ve městě jsme pak mohli ochutnat různé rybí speciality.

Region Třeboňsko je jistě velmi žádanou turistickou lokalitou, vyhledávanou hlavně cykloturisty, ale i dalšími návštěvníky. Jsme rádi, že
jsme se do tohoto regionu mohli vypravit a získat tak nové inspirující
zkušenosti a nové zážitky.

Ing. Marcela Tomášová, manažerka

PATNÁCT ŽADATELŮ BYLO ÚSPĚŠNÝCH
Na začátku letošního roku proběhl další příjem žádostí o podporu
z Grantového programu regionu Hranicko. Podaných žádostí o podporu bylo 18 a uspělo jich 15. Podpořené projekty jsou zaměřeny
především na kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce pro všechny
věkové kategorie a snahou programu je co nejúčelněji podpořit tyto
akce ve spolupráci s místními firmami.

JAK KRAJ ORGANIZUJE DOPRAVU PŘI UZAVÍRKÁCH SILNIC
Až na základě informace zaslané pracovníkem MÚ Hranice jsem se dozvěděl
na konci června, že v termínu od 11. 7. 2018 se uskuteční úplná uzavírka silnice
I. třídy č. I/35 na vjezdu do Hranic od Valašského Meziříčí (Smetanovo nábřeží).
Ihned jsem volal vedoucímu odboru dopravy Krajského úřadu Olomouckého
kraje, který mne odkázal na pracovníka řešícího projednání přípravy úplné uzavírky a následného rozhodnutí o jejím povolení. K mému údivu mi bylo sděleno,
že k jednání jsme nebyli přizváni, protože se naší obce uzavírka a stanovené
objízdné trasy netýkají.
I přes mé doporučení, aby alespoň pohlédl do mapy kraje nebo se případně
seznámil se situací na místě, nadále trval na svém stanovisku. A to i přes mé
upozornění, že obec Špičky je v rozhodnutí o povolení úplné uzavírky uvedena,
i když jen v souvislosti s objízdnou trasou autobusové dopravy.
Co se na komunikaci v naší obci dělo po realizaci uzavírky v Hranicích, nebudu komentovat, protože jsme to všichni zažili. Jen úředník KÚ se může
bláhově domnívat, že vyznačením objízdné trasy z Valašského Meziříčí
přes Nový Jičín je doprava vyřešena. A to nemluvím o naprosto nekvalitním a matoucím značení objízdných tras, které realizovala firma SEKNE.
To je druhá strana nesmyslně stanoveného zákona o zadávání veřejných za-

kázek. Nejpodstatnější je nejnižší cena podané nabídky. A tomu pak odpovídá
výsledek. ,,Za málo peněz málo muziky…“
Katastrofální dopravní situaci jsem několikrát řešil s náměstkem pro dopravu na KÚ, vedoucím a pracovníky dopravního odboru KÚ, Policií ČR
v Hranicích a vedoucím Dopravního inspektorátu Policie ČR v Přerově.
A k tomu také přijímal připomínky špičských občanů s požadavkem, abych neúnosnou situaci řešil. V tomto směru toho ale starosta mnoho nesvede. Může
apelovat, navrhovat opatření, doporučovat a prosit o pomoc. Ano, to vše jsem
opakovaně činil. Bohužel mnohdy bez úspěchu.
A když se opakovaně připomínáte, že doposud nebyla realizována dohodnutá
opatření, existuje jedno velmi jednoduché řešení. Prostě se nezvedne telefon,
nejste k zastižení nebo čerpáte dovolenou. A problém občanů Vás netrápí…
Snad alespoň jedna optimistická zpráva na závěr. Dne 20. 8. 2018 jsem silnici Bělotín – křižovatka s I/35 pod Špičkami projel s ředitelem Krajské správy
a údržby silnic Olomouckého kraje, který se seznámil se stavem komunikace
poničené při uzavírce v Hranicích. Ten přislíbil opravu! Pokud budou peníze!!!
			

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
DĚTI SE BAVILY U POHÁDKY, NA OLYMPIÁDĚ I PŘI HLEDÁNÍ POKLADU
Máme zde konec letního období, které nás potěšilo překvapivě nádherným a slunečným počasím. Proto jsme si ho užívali plnými doušky v mateřské škole, ale i v okolí naší milované vesničky. A určitě
také v období prázdnin. Nyní se opět těšíme na nový školní rok,
který jsme zahájili úsměvem na rtech, novým plánováním krásných
zážitků ve společnosti starých i nově příchozích kamarádů.

Ještě před prázdninami jsme si užili spousty legrace a zábavy v podobě nám již zažitých i nových aktivit, na které se každým rokem
moc těšíme. Hned po velkém výletu do zábavního centra Galaxie
ve Zlíně jsme nezaháleli a činili se dál. Navštívilo nás naše oblíbené divadélko Leonka, které si pro děti připravilo krásnou pohádku
s názvem Skřítek Vítek. Pohádka se dětem velmi líbila, byla poučná,
legrační a velmi motivující. Děti si užily i pohybové aktivity, zpívání
písniček a radostný taneček se skřítkem. Nakonec mu namalovaly
krásný obrázek a on jim rozdal lahodné bonbóny, které měl pro ně
připraveny.

K letnímu období neomylně patří posezení u ohýnku, povídání
a opékání špekáčků. Proto jsme před koncem školního roku zorganizovali společné posezení u táboráku s dětmi a rodiči. Pro děti
byl připraven bohatý program v podobě sportovních disciplín jako je
hod na cíl, překážková dráha, hry s padákem, chůze na kuželech
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či rychlostní běh s prolézačkami. Po upečení buřtů na děti čekalo
oblíbené malování na obličej, kdy se nám před našimi zraky měnily
v tygry, princezny, mimoně nebo dokonce motýlky. Vše se odehrávalo v přátelském duchu za poslechu moderních písniček, které pro
nás zajistil jeden z tatínků. Také jsme měli možnost zhlédnout cvičení dobrovolných hasičů, kteří dětem ukázali, co vše hašení ohně
obnáší. Odvážné děti měly příležitost tyto praktiky vyzkoušet a zkusit
si hasit a stříkat vodou na daný cíl. Všichni jsme si užili spousty zábavy, smíchu a kreativních nápadů.

Sport nám není cizí, ba naopak, a právě proto jsme opět zorganizovali námi milovanou sportovní olympiádu, která se stala každoroční
tradicí naší MŠ. V dnešní době se na sport docela zapomíná, což
je velká škoda, jelikož i sport může být velmi zábavný a hlavně prospěšný. Proto jsme se věnovali hlavně disciplínám, které nás velice
baví, a na které jsme se těšili. Děti se velice snažily, a také byly
odměněny pro další motivaci ke sportovním aktivitám.
Všechny děti mají velice rády překvapení a žijí v souladu s pohádkami a pohádkovými příběhy. Nic, co se týká pohádek, dobrodružství
a tajemství jim není cizí a tak jsme si to zcela potvrdili i při hledání ztraceného pokladu. Poklad byl velmi dobře schován na školní zahradě, kde ho děti hledaly pomoci různých tajemných indicií
a hádanek. Po rozluštění tajemství jej našly a měly z něho velkou
radost. Velmi hezky se o něj podělily a užívaly si krásných tajemných
a pohádkových chvil.

ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
NĚKTERÝM HOLKÁM A KLUKŮM UŽ ZAČALA ŠKOLA
kteří s dětmi tráví denně mnoho hodin společných chvil. Existuje
zde vzájemná souhra, láska, souznění a zvyklost, nastává pro nás
všechny něco nového, kde si člověk plně uvědomí, jak čas běží,
jak se mění chod života a tím pro nás nastávají změny. Nové děti
k nám zavítají, vyrostlé děti školního věku odcházejí do jiných školních institucí. Den pasování školáků je dnem, který je slavnostní, ale
také velmi emotivní a melancholický. Dnes a denně se vídáváme,
svačíme, kreslíme, hrajeme si, povídáme a prostě trávíme společný
čas. Najednou si člověk uvědomí, že od září to bude sice stejné,

Všichni z nás potřebujeme motivaci k různým činnostem, k životu,
ke štěstí. Děti jsou ve školce denně odměňovány pomocí slovní pochvaly, sladké odměny či obrázků. Tyto obrázky si uschovávají po
celý školní rok a v závěru si je všechny donesou, společně je spočítáme a čekáme na slíbenou odměnu. Toto vyhodnocení proběhlo
i letos na konci školního roku, děti si odnesly milé dárky a snad
i další motivaci k následujícím dnům.
Nedílnou součástí našich aktivit probíhajících v naší mateřské škole je pasování předškolních dětí na školáky. Tato akce je pro nás
všechny velmi srdečnou záležitostí – jak pro děti, které si uvědomují, že naši mateřskou školu po prázdninách opustí a zasednou
již do školních lavic, tak i pro nás pedagogy a zaměstnance školky,

ale na druhou stranu jiné, nové. I tento den jsme společně oslavili,
maminky dětí nám připravily bohaté pohoštění. Děti byly slavnostně
pasovány paní ředitelkou, dostaly ze školky a od pana starosty plno
hodnotných a památečních dárků, ze kterých měly velkou radost.
S dětmi jsme vše plně oslavili, hrála muzika, teklo dětské šampaňské proudem, tekly slzy dojetí.
Všem dětem, které od září usednou do školních lavic, přejeme, aby
se jim celé roky dařilo tak jak u nás ve školce, aby byly pilné a vnímavé jako doposud, a hlavně, aby na nás nikdy nezapomněly, jelikož
mateřská škola je odrazem od dětského útlého věku. Na nové kamarády se všichni moc těšíme a víme, že se budeme všichni snažit, aby
nám opět bylo moc krásně, zažili jsme spoustu krásných společných
dnů, a abychom byli všichni jedna velká rodina, jako doposud.


Michaela Bolfová, učitelka MŠ Špičky
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
DĚTI SE PROŠLY POHÁDKOVÝM LESEM
V sobotu 9. června odpoledne Spolek žen ze Špiček opět uspořádal akci Pohádkový les. Na startu, který byl na travnatém hřišti pod
mateřskou školou, se postupně sešlo více než 70 dětí ze Špiček
a okolí se svým doprovodem. Každý malý účastník dostal na cestu
láhev s pitím, protože bylo slunečné a teplé počasí. K tomu obdržel kartičku, na které se zaznamenávalo splnění mnohdy záludných
úkolů, jež měly pro děti na svých stanovištích připraveny pohádkové
postavy. Na putování okolo naší obce jste mohli potkat Červenou
karkulku s vlkem, kosí bratry Josefa a Václava, vodníky, Koblížka
s liškou, Asterixe a Obelixe, medvěda, piráty z Karibiku, bílou paní
s rytířem, policajty a Ferdu mravence s Beruškou. Všechny děti,
které dorazily do cíle, si na posilněnou opekly špekáčky. Kdo byl
hodně vyhládlý, mohl si dát ještě párek v rohlíku nebo hranolky. Ani
dospělí nepřišli zkrátka. V udírně byly připraveny výborné klobásky
a o tekutém pohoštění ani nemluvím…

10
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Když se všichni po nelehké, ale zábavné cestě občerstvili, zazněla
z reproduktorů informace, že nedaleko hřiště je ukrytý poklad. K jeho
snazšímu nalezení byla zveřejněna hádanka, kde přibližně hledat.
Děti ji v mžiku rozluštily, všechny se u pokladu seběhly a poté si
nalezenou truhlici hrdě nesly na hřiště. K překvapení všech se tady
nečekaně zjevil Jack Sparow se svým kumpánem, popadli podklad
a dali se na útěk. Velká přesila dětí, které je obklíčily, jim nedovolila uprchnout. Piráti se pokorně vrátili a celý obsah truhlice dětem
rozdali. Pak následovala diskotéka. Při známých hitech si děti zaskotačily s liškou a medvědem – nejoblíbenějšími to postavami každého pohádkového lesa, který jsme kdy pořádaly. Děti je z parketu
nechtěly pustit.
Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na Pohádkový les 2019.


Spolek žen ze Špiček

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
MYSLIVECKÝ PODZIM: ČAS SKLIZNĚ I PRÁCE
Letos si s námi se všemi matka příroda řádně zašpásovala. Ve chvíli, kdy píšu tento příspěvek, je venku už třetím měsícem regulérní
léto. Takže jaký podzim?! Ale ani příroda nedokáže ošálit kalendář.
Ve chvíli, kdy budete číst v Proměnách tento článek (předpokládám,
že zhruba v půli září), už může být vše úplně jinak.
Ale vraťme se k titulku tohoto článku. Proč čas sklizně? Podzim je
pro myslivce opravdu odměnou za celoroční práci v honitbě. Ještě stále je možno lovit individuálně na čekané zvěř srnčí, navíc od
1. září začala sezona společných honů.
Hon – to není jen lov zvěře. Je to čas, kdy se scházíme s přáteli; je to
společenská událost. Povykládáme si, co jsme během roku zažili, co
se nám podařilo či naopak nepodařilo ulovit a co se v honitbě událo.

Jsme rádi, že se máme o své myslivecké zážitky s kým podělit.
A proč čas práce? Stará myslivecká zásada říká: poslední klas
z pole = první klas do krmelce. Po žních se pro zvěř prudce mění
potravní nabídka. Z polí mizí obilí a kukuřice a najednou není
kde brát a zima se rychle blíží, je potřeba vytvořit tukové zásoby.
I v tomto myslivci vykonávají nenahraditelný kus práce.
Na závěr přijměte pozvání: 4. listopadu se v Kostele sv. Šimona
a Judy uskuteční 15. troubená Svatohubertská mše svatá a v sobotu
24. listopadu tradiční Kateřinský hon s večerní zábavou.


Radek Novotný, myslivecký hospodář

ŠPIČSKÁ STEZKA ODVAHY
V sobotu 1. 9. se na malém hřišti za hospodou konala dětmi dlouho očekávaná
stezka odvahy. Vše začalo v 19 hodin a krátce poté se ty nejmenší děti vydaly
se svými rodiči nebo prarodiči na trať, která byla krásně osvětlena zelenými
světélky. Na trase bylo pro děti připraveno pět stanovišť, které musely splnit,
aby se dostaly k tomu nejlepšímu: na konci na děti čekalo velké překvapení a
to tajemný poklad, ze kterého si jistě všichni něco vybrali.
Po těch nejmenších měly přijít na řadu starší děti, které netrpělivě čekaly na
startu. Jenomže se na obloze začaly honit mraky, a poté se spustil hustý déšť a
hromy, blesky. Proto jsme se šli všichni schovat do hospody, kde jsme se usušili
a dali jsme si výborné grilované špekáčky.

A aby to někomu nebylo líto, že se nedostal až k pokladu, byla truhla přenesena
až do hospody, kde si všichni mohli zaslouženě vybrat svou odměnu.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli a pomohli celou tuto akci
uskutečnit, a byli to: paní Marcela Stáhalová, paní hospodská Marta, Pavel
Vacula, rodina Trusinová, Románková a Rekovi. A zvláště velké poděkování
patří všem strašidlům, Spolku žen ze Špiček a naší obci, kde nám pan starosta
velmi pomohl.
Snad budeme moci příští rok dětem jejich zklamání vynahradit
a zopakovat tuto akci zde ve Špičkách!

Veronika Rek

HASIČŮM UŽ SEZONA POMALU KONČÍ
Každoroční taktické cvičení se uskutečnilo koncem června v Hustopečích a mělo prověřit přípravu jednotek na dálkovou dopravu vody
z přírodního zdroje na hořící objekt. Tohoto cvičení se účastnilo
osm jednotek z našeho okrsku. Další výjezd měla naše jednotka
19. srpna vpodvečer, kdy přišla zpráva o technické pomoci při vyproštění osoby, která spadla pod most u železniční tratě.
Celé léto bylo nabité soutěžemi, jen družstva žáků začala až po
prázdninách. Letošní sezóna se podařila družstvu mužů, když po
celé léto předváděli stabilní výkony a jejich výsledné časy většinou
končily pod hranicí 17 sekund. A proto si před posledním závodem
zajistili celkové vítězství ve Velké ceně okresu Přerov a stali se tak
vítězi VC OSH Přerov pro rok 2018. Jejich dosavadním nejlepším
celkovým umístěním bylo 2. místo v roce 2016. I v Podhostýnské
hasičské lize si družstvo mužů nevedlo špatně a celkově obsadilo
3. místo. Nejlepší letošní čas předvedli na soutěži v Roštění časem
16:53 s. I družstvo žen zažilo letos jednu z nejlepších sezón a na poslední soutěži ve Špičkách dokázalo rozhodnout o svém celkovém
vítězství ve VC OSH Přerov, ale i v Podhostýnské hasičské lize se
mu nevedlo špatně a umístilo se na celkovém 5. místě. Proto všem
soutěžícím patří velká gratulace a hlavně družstvu mužů a žen, kte-

rá si po všechny ty roky už zasloužila velké vítězství. V okrsku Hustopeče soutěžilo družstvo mužů nad 35 let, které celkově skončilo na
5. místě. Soutěží ve Špičkách byla ukončena Velká cena okresu
Přerov a vlastně celá sezona. Mladší a starší žáci ještě budou soutěžit na branném závodě, který pro ně bude poslední soutěží letošního
roku. Družstva mužů a žen ukončí sezónu na soutěžích v Babicích
koncem září a Memoriálu V. I. Lenina v Širokém Dole na konci října.



za SDH Špičky
Marek Hložek
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V OBCI A CO NÁS JEŠTĚ LETOS ČEKÁ
LETNÍ SEZONA KONČÍ, PING-PONG ZAČÍNÁ

ŠACHOVÝ KROUŽEK POKRAČUJE

Špičk vloni, ve své první oficiální sezóně dokázaly, že stolní tenis
má v obci tradici, zázemí i popularitu. Zvítězily ve své třídě okresního přeboru a přitáhly do herny pravidelně přes dvacet zájemců,
kteří se naučili základům této hry i se královsky pobavili. Nyní se
ping-pong opět hlásí o slovo. Soutěžní hráči zahájili pravidelnou
přípravu již 22. 8., neboť bez tréninků není výsledků, děti mohou
začít docházet od 12. 9. Soutěžní hráči budou opět trénovat v pondělí od 19:30 a ve středu od 19:00, děti mají pro sebe vyhrazeny
středy od 17:00 do 19:00. Sálová obuv a nesvárlivá nálada je pro
účast ve hře povinná. Soutěžní zápasy budou probíhat pro oba
týmy (A i B) o pátcích od 18:00, pokud nebude sál obsazen jinou,
předem domluvenou akcí. Pro děti z naší obce, případně z přilehlých obcí, zorganizujeme v průběhu roku pěkný turnaj. Plány
i předsevzetí jsou tedy nastaveny a nezbývá než se směle pustit
do jejich uskutečňování. Sportu zdar a ping-pongu zvlášť.

Šachový oddíl Sokol Skalička – Špičky zahajuje další sezonu pravidelnými tréninky od září. Rádi přivítáme malé i velké příznivce
této královské hry, kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit ve hře.
Všichni jsou srdečně vítáni do naší správné party.
Zájemci, kontaktujte mě na tel. čísle 604 962 066


Martin Čadra

Milovaní farníci, bratři a sestry,
ani se mi tomu nechce věřit, ale už je to deset měsíců, co k chvále Boží znějí ve špičském kostele
obnovené varhany. Myslím si, že jejich zvuk je opravdu skvostný a jsem rád, že se toto dílo podařilo uskutečnit. Deo gratias! (Bohu díky!)
Farnost Špičky pořádá Varhanní festival, který se skládá ze tří koncertů. První už proběhl o pouti
19. srpna. Na tomto koncertu vystoupil profesor Václav Uhlíř, který hrál na varhany a zpěvem ho
doplnila Hana Medková. Zazněly skladby od Händla, Bacha, Mozarta a dalších skladatelů.
Můžeme se tedy těšit ještě na dva koncerty, které budou v neděli 30. září v 16 hodin a vystoupí
zde Irena Chřibková na varhany a na flétnu zahraje Kateřina Jansová. Třetí koncert bude v neděli
28. října (v den, kdy v církevním kalendáři slavíme sv. Šimona a Judu, jimž je zasvěcen špičský
kostel) a varhany rozezvučí profesor Jaroslav Tůma.
Prvního koncertu se zúčastnil i zástupce varhanářské firmy Bies, která varhany stavěla, pan Gabriel Bies. Když se dozvěděl, kdo bude ještě dále na koncertech vystupovat, říkal, že si tyto koncerty
nenechá ujít. Všichni varhaníci totiž patří mezi naše špičkové (zde myšleno ty nejlepší) varhaníky.
Srdečně Vás tedy zvu na další dva koncerty a využijme toho, že to máme skutečně „doma“. Dobrovolné vstupné bude použito na dofinancování obnovy varhan.


Žehná P. František Antonín Dostál

duchovní správce farnosti

DO KONCE ROKU NÁS JEŠTĚ ČEKÁ SPOUSTA AKCÍ
Neděle 30. 9. od 16:00 – Varhaní koncert v Kostele sv. Šimona a Judy
Pátek a sobota 5. a 6. 10. – Volby do zastupitelstva obce
Sobota 20. 10. od 20:00 v KD – Taneční zábava ke 100. výročí vzniku Československé republiky
Neděle 28. 10. od 16:00 – Varhanní koncert v Kostele sv. Šimona a Judy
Neděle 4. 11. – Hubertská troubená mše s následným programem v KD
Pátek 9.11. od 15:0 v KD – Setkání zastupitelů obce se seniory
Čtvrtek 15. 11. od 17:00 na OÚ – Přednáška ke 100. výročí založení Československé republiky
Sobota 24. 11. – Hon s Kateřinskou zábavou
Sobota 1. 12. od 18:00 u KD – Rozsvícení vánočního stromu s občerstvením
Sobota 8. 12. od 14:00 v KD – Špičkový koláč s degustací soutěžních výrobků a dodaných vzorků slivovice
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