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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
Vím, že se každoročně opakuji, ale bohužel ani letos počasí příliš nenasvědčuje tomu, že zažijeme vánoční
svátky se sněhem a mrazy, které umožní vznik ledové plochy na osvětleném hřišti za KD. A jako naschvál
nám meteorologové slibují Vánoce na blátě...
Stejně jako v předcházejícím čísle musím vyjádřit obdiv, uznání a poděkování naší mládeži, která při setkání
se seniory a především na ,,Špičkovém koláči“ překvapila a potěšila svým tanečním a pěveckým vystoupením.
A ještě jedno blahopřání! Karlovi Trousilovi, který na přeboru ČR mladšího žactva judistů v Mladé Boleslavi, v kategorii do 42 kilogramů, obhájil titul z roku 2016 a stal se přeborníkem ČR i pro rok 2017.
Po roce si zde dovolím znovu poděkovat za činnost všem spolkům a především jejich aktivním členům:
ženám, hasičům, myslivcům, šachistům a stolním tenistům, bez kterých by nebyl společenský, kulturní
a sportovní život v naší obci.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a do dalšího období jen splnitelná předsevzetí, pevné zdraví,
životní optimismus a rodinnou pohodu!!!
Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
…uvnitř čísla najdete….
ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
Kulturní dům září novotou, ulice jsou bezpečnější a hřiště hýří barvami
Děti zpříjemnily náladu seniorům a pak se radovaly z mikulášské nadílky
 	
CO NOVÉHO V REGIONU
Sněhová nadílka vytvořila v obci atmosféru pohody a rozjímání
Co by občané také měli vědět

…4

CO NOVÉHO V MIKROREGIONU
K čemu slouží Centrum společných služeb
MAS Hranicko má schválenou strategii SCLLD
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
14. ročník soutěže O nejlepší špičský koláč a slivovici už má své vítěze
Host Kateřinského lovu měl velké štěstí. Ulovil divočáka
Varhany byly slavnostně požehnány
Farníci putovali nejen do Fatimy
Školka už dlouho dýchá Vánocemi
Novinky od hasičů, šachistů a stolních tenistů
Co nás čeká v nejbližším období
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Děti si v mateřské škole užívaly až do posledního
dne před vánočními prázdninami. (více na str. 11)
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
KULTURNÍ DŮM ZÁŘÍ NOVOTOU, ULICE JSOU BEZPEČNĚJŠÍ A HŘIŠTĚ HÝŘÍ BARVAMI

V průběhu srpna a září probíhaly opravy interiéru kulturního domu.

Pro zvýšení bezpečnosti provozu byly v říjnu některé komunikace vybaveny novým dopravním značením, ochrannými a zpomalovacími prvky.

Počátkem listopadu bylo opraveno dětské hřiště u kulturního domu. Dostalo nový povrch a novou houpačku.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
DĚTI ZPŘÍJEMNILY NÁLADU SENIORŮM A PAK SE RADOVALY Z MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY

Ve dnech 20. a 21. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny.

Setkání seniorů proběhlo 10. listopadu v přátelské atmosféře. K tomu přispělo i vystoupení dětí z MŠ a taneční vystoupení špičských dětí.

Také letos navštívil místní děti Mikuláš se svojí početnou družinou.

OBCE
ŠPIČKY
OBCE
ŠPIČKY

3 3

CO NOVÉHO V REGIONU
SNĚHOVÁ NADÍLKA VYTVOŘILA V OBCI ATMOSFÉRU POHODY A ROZJÍMÁNÍ

V pátek 1. prosince se v obci rozsvítil vánoční strom. Po několika letech i se sněhovou pokrývkou. Ta vyzdobila i další části obce.

CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT…
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20. 9. 2017
usnesením 7/4–17 schválilo prodej pozemků o celkové
ploše 121 109 m2 za cenu  19 127 759 Kč Povodí Moravy s. p., svým usnesením 8/4–17 zrušilo rozhodnutí o
prodeji pozemků dle usnesení 7/3-17 ze dne 12. 7. 2017
a usnesením 9/4–17 pověřilo starostu obce uzavřením
smlouvy.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. 12. 2017
usnesením 9/5–17 schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20. 9. 2017
usnesením 10/4–17 schválilo Smlouvu o dílo na
,,Špičky – likvidace odpadních vod“ – vypracování studie, dokumentace a odborného posudku autorizované
osoby s PROJEKTY VODAM za cenu 186 340 Kč.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. 12. 2017
usnesením 11/5–17 schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. 12. 2017
usnesením 7/5–17 schválilo rozpočtové opatření
č. 12/2017 – rozpočet 2017 s příjmy ve výši 10 238 000 Kč.
Na straně výdajů je nespecifikovaná rezerva ve výši
8 951 454 Kč.  
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. 12. 2017
usnesením 8/5–17 schválilo vyrovnaný rozpočet na rok
2018 s příjmy a výdaji ve výši 17 286 000 Kč.  
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. 12. 2017
usnesením 10/5–17 schválilo vyrovnaný rozpočet MŠ
na rok 2018 s příjmy a výdaji ve výši 1 172 300  Kč.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. 12. 2017
usnesením 14/5–17 odložilo rozhodnutí pořízení změny
územního plánu na základě podaného podnětu.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. 12. 2017
usnesením 16/5–17 schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Špičky č. 1/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se sazbou
500 Kč pro poplatníka s platností od 1. 1. 2018.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

CO NOVÉHO V REGIONU
Novou informační linku pro cestující spustil
od 1. září 2017 krajský koordinátor dopravy KIDSOK
na tel. č. 588 88 77 88. Pracovníci koordinátora na ní
budou odpovídat na dotazy uživatelů integrovaného
dopravního systému v pracovních dnech od 7 do 15 hodin. Cestující se zde dozvědí o cenách, jízdních řádech,
průkazech umožňujících slevy, uznávání dokladů při
přestupování atd.

Územní plán Špičky je zveřejněn na:
https://www.mesto-hranice.cz/spicky
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: http://skalicka.pmo.cz/.
Stránky by mělo Povodí Moravy pravidelně aktualizovat.

Jízdní řády veřejné linkové dopravy platné v Olomouckém kraji od 1. 1. 2018 naleznete na oficiálních
stránkách KIDSOK: 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.
Ministerstvo financí ČR oznámilo, že zvýšilo limit pro
evidování tržeb venkovskými spolky ze 175 000 Kč na
300 000 Kč. Úlevy pro venkovské spolky a neziskové organizace přináší změna metodiky elektronické evidence
tržeb (EET). Toto rozhodnutí odpovídá tomu, co požadoval Svaz měst a obcí ČR. Do limitu příjmů se už nemusí,
jak tomu bylo dosud, započítávat bezhotovostní příjmy
(např. pronájem ploch a zařízení placený bankovním
převodem). Metodické informace Finanční správy, která
spadá pod Ministerstvo financí ČR, jsou k dispozici na:
http://www.etrzby.cz/cs/novinky 1076.

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 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 v tyto časy:
- pátek 18:40 a 22:40 hod.
- sobota 02:40, 06:40, 10:40 a 14:40 hod.       


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

Kraj prodloužil termín: Olomoucký kraj spustil dne
24. října příjem žádostí o kotlíkové dotace. V současné době došlo k prodloužení termínu pro jejich podání
do 30. dubna 2018. Informace a formuláře najdete na:
www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.
Webový portál rodinné politiky Olomouckého kraje
www.rodinajeOK.cz byl spuštěn se začátkem školního
roku. Nově vzniklý web, zaměřený na rodinnou politiku
kraje, nabízí občanům srozumitelnou formou přehled
prorodinných aktivit celého území regionu.

Nejvyšší stupeň na mistrovství ČR v judu obsadil, stejně jako v roce
2016, špičský Karel Trousil.
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CO NOVÉHO V MIKROREGIONU
K ČEMU SLOUŽÍ CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB
Centrum společných služeb (CSS) je kontaktní centrum pro občany a obce mikroregionu Hranicko. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hranicko se rozhodl toto centrum zřídit v rámci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, který realizuje Svaz měst a obcí ČR. Díky tomuto
projektu vzniklo přes osmdesát center po celé ČR. Centrum bylo zřízeno v červenci 2017 a bude fungovat
minimálně do června 2019.
Centrum společných služeb nabízí:
* příprava, řízení a administrace projektů obcí a mikroregionu,
* monitoring dotačních titulů a projektové poradenství obcí,
* odborné konzultace k veřejným zakázkám, kompletní zpracování veřejných zakázek,
* zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám,
* spolupráce při zadání veřejné zakázky včetně účasti v komisi pro výběr zakázky,
* organizace společných nákupů energií nebo jiných komodit,
* prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb   
obcí (odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.),
* spolupráce při zajištění zpracování strategie rozvoje obce,
* spolupráce při zajištění zpracování územního plánu obce,
* zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,
* pravidelné aktualizace webových stránek Dobrovolného svazku obcí,
* přípravu informačního zpravodaje pro občany,
* propagaci a zvyšování informovanosti o činnosti CSS.
Občanům mikroregionu slouží CSS takto:
* konzultace podnětů k rozvoji území Mikroregionu Hranicko,
* poskytování poradenství pro občany – dotace, fungování obcí,
* poskytování informací o aktivitách CSS,
* poskytování informací o veřejných službách v Mikroregionu Hranicko.
Nejen starostové obcí,  i občané se mohou na centrum společných služeb obracet se svými dotazy, náměty, nápady.
Další informace naleznete na: http://www.regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko/centrum-spolecnych-sluzeb
Tým CSS, na který se můžete obracet, pracuje ve tříčlenném složení:
Ing. Marcela Tomášová, manažer CSS a specialista pro rozvoj regionu
Ing. Šárka Beránková, specialista pro rozvoj regionu
Ing. Josef Křeháček, specialista na veřejné zakázky

MIKROREGION POŘÍDIL DOMÁCNOSTEM KOMPOSTÉRY
V minulých letech Mikroregion Hranicko realizoval již
čtyři projekty zaměřené na odpadové hospodářství.
Celkem bylo pro domácnosti v obcích mikroregionu
pořízeno přes 2 200 kompostérů. Jelikož se třídění biologicky rozložitelného odpadu (BRO) osvědčilo a mezi
občany byl o kompostéry zájem, Mikroregion Hranicko
předložil další projekt na pořízení 371 kompostérů a dva
štěpkovače. Do konce srpna bylo do obcí dodáno 371
kompostérů pro domácnosti a dva štěpkovače, a to pro
tyto obce: Bělotín, Horní Újezd, Hustopeče nad Bečvou,
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Milotice nad Bečvou, Polom, Skalička, Střítež nad Ludinou, Ústí, Špičky, Zámrsky. Občané se mohli již od září
o kompostér na své obci hlásit.
Výše dotace z Operačního programu Životní prostředí
činila 85 %. Celkové náklady projektu jsou 1 857 834 Kč,
dotace je ve výši 1 555 154 Kč.

CO NOVÉHO V MIKROREGIONU
MAS HRANICKO MÁ SCHVÁLENOU STRATEGII SCLLD
Místní akční skupina Hranicko v srpnu 2017 úspěšně završila proces přípravy a schvalování Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (nazýváno též anglickou zkratkou SCLLD) pro region Hranicko na roky 2014 až 2022.
Paradoxně se jí to podařilo až ve třetím roce období, k němuž se celý rozvojový plán vztahuje. Hlavním důvodem
bylo zpoždění s nastavením podmínek a pravidel ze strany řídících orgánů operačních programů, které obdobně
postihlo všech 179 MAS po celé České republice.
Výzva k podávání strategií na Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla vyhlášena až na podzim roku 2015, kdy byly také spuštěny nadřazené dotační programy IROP, Program rozvoje venkova
(PRV) a Operační program Zaměstnanost (OPZ). Z nich bude MAS Hranicko čerpat více než 83 milionů korun dotací, které rozdělí v následujících letech mezi koncové žadatele přímo z regionu Hranicko.
Dotační programy MAS poběží až do roku 2020
Oproti minulému období, kdy místní akční skupina podpořila v Programu LEADER „Měníme Hranicko“ v letech
2007 až 2013 hned 81 projektů s celkovým objemem 43 milionů korun, vzrostl tento finanční objem téměř dvojnásobně a výrazně se také rozšířila škála oblastí, ve kterých se MAS bude dotační podporou angažovat. Proto také
narostl počet dotačních programů z jednoho na tři.
MAS v minulých měsících aktualizovala a schválila Harmonogram Výzev pro celé plánované období. Tabulka finančních alokací, která je na webových stránkách MAS Hranicko, zobrazuje výši poskytnutých dotací, k nimž žadatelé v některých případech přidají vlastní stanovený podíl spolufinancování. U podnikatelských aktivit, kde se
dotace pohybují do 50 %, to tedy bude víc než polovina vlastních financí, u dotačního programu MAS-IROP se bude
přidávat jen 5 %, měkké projekty v programu MAS-OPZ budou dotovány povětšinou ze 100 % a tedy bez nutnosti
zapojení vlastních prostředků.
MAS-IROP zacílí na cyklostezky a školy
Co do množství financí je dotační program MAS-IROP nejvýznamnější, celková alokace činí více než 46 milionů
korun. V prvních 5 Výzvách programu bude rozděleno nejméně 27 milionů korun a částka se může rozhodnutím
MAS ještě navýšit pro případ, že bude podáno dostatečné množství kvalitních projektů.
Výzvy budou vyhlášeny v lednu 2018 a uzavřou se vždy po cca 6 týdnech, aby měli žadatelé dostatečný prostor pro
přípravu žádostí o dotaci. V dalších výzvách vždy na podzim 2018 a 2019 dojde též na budování sociálních bytů,
sociálních podniků, menších parkovišť nebo navyšování kapacity mateřských škol, pokud to bude potřeba.
MAS-OPZ podpoří sociální služby a dětské skupiny
Dotační program MAS-OPZ zahrnuje výhradně neinvestiční podporu, jedná se tedy o podporu tzv. „měkkých projektů“. Program bude pomáhat čelit negativním jevům v oblasti sociálního vyloučení či chudoby nebo např. podpoří návrat osob pečujících o malé děti do zaměstnání. Aktuálně MAS připravuje výzvy na Prorodinná opatření
a Sociální služby s předpokládaným vyhlášením v lednu 2018. Druhá výzva bude zaměřena především na podporu
podnikových dětských skupin. Ve třetí oblasti Podpora zaměstnanosti prozatím MAS realizaci projektů odkládá
s ohledem na příznivou situaci na trhu práce.  Čtvrtou oblastí bude podpora sociálního podnikání.
MAS-PRV už bude pouze pro zemědělce a podnikatele
Aktuální podmínky Programu rozvoje venkova (PRV) už bohužel neumožňují podporu občanské vybavenosti nebo
veřejných prostranství, celková alokace 20 milionů Kč tak zůstává hlavně zemědělcům, ale i drobným podnikatelům
mimo zemědělskou oblast. Aktuálně již vyhlášená Výzva tak obsahuje celkem 4 Fiche (oblasti podpory) a i zde platí,
že MAS může po vyhodnocení žádostí dále navýšit finanční alokaci, která prozatím činí 7 300 000 Kč.
Jak získat dotaci v programech MAS Hranicko?
Místní akční skupina vyzývá všechny potenciální žadatele, aby se na jejich webu seznámili s podklady
a v případě, že splňují základní kritéria, kontaktovali pracovníky místní akční skupiny se žádostí o konzultaci, která je samozřejmě poskytována bezplatně. Konzultace výrazně eliminují případné nedostatky
a chyby v žádostech o dotaci a tím zvyšují šanci jednotlivých záměrů na získání financí.
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
14. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ KOLÁČ A SLIVOVICI UŽ MÁ SVÉ VÍTĚZE
V sobotu 9. prosince byl náš nově opravený kulturní
dům už počtrnácté krásně vánočně vyzdobený, provoněný punčem, slivovicí a pudinkovými koláči. Konal se
totiž další ročník soutěže O špičkový koláč a špičkovou
slivovici. Hospodyňky ze Špiček a okolí přinesly 34 druhů koláčů. Hodnotit mohl úplně každý. Jako vítězný byl
označen řez zvaný kremeš od paní Jany Schneiderové ze
Špiček, jako druhý koláč paní Jany Konečné z Holešova
a jako třetí koláč paní Juříčkové z Oder. Tyto dámy byly
odměněny pěknými cenami.
O něco déle trvalo návštěvníkům vybrat tu nejlepší slivovici. Celkem bylo do soutěže přineseno 15 vzorků.
Nejvíce hlasů dostala slivovice pana Vladimíra Zamazala, na druhém místě byla slivovice pana Jiřího Stáhaly
a jako třetí skončila slivovice pana Zdeňka Samiece.

Ani letos nechyběl kulturní program. Děvčata ze Špiček
nacvičila pěkné taneční vystoupení. Pak holky i kluci
pod vedením Veroniky Rek zazpívali vánoční písničky.
Součástí soutěže byla výstava vánočních dekorací, které jsme samy vyrobily, prodej keramiky paní Aleny Kunovské z Valašského Meziříčí a prodej výrobků klientů
z domu Větrný mlýn ve Skaličce. Pro všechny děti připravila Veronika Rek s kamarádkami dílničku, kde si
mohly vyrobit svícen, vánoční přání, nazdobit perníčky
nebo si jen tak malovat.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit tuto akci a společně se budeme těšit na další ročník soutěže. Chtěla bych
všem popřát požehnané svátky vánoční a do nového
roku hodně zdraví, štěstí  a spokojenosti.

Za Spolek žen ze Špiček Novotná Vlasta

HOST KATEŘINSKÉHO HONU MĚL VELKÉ ŠTĚSTÍ. ULOVIL DIVOČÁKA
V sobotu 25. listopadu se v místním kulturním domě
sešlo 34 střelců a 19 honců, aby společně prožili vyvrcholení letošní lovecké sezony – Kateřinský hon. Po nezbytné ranní kávě a posilnění  chlebem se sádlem, cibulí
a škvarky jsme odešli do honitby, abychom na přímluvu
našeho patrona, sv. Huberta, zkusili své lovecké štěstí.
To se na nás usmálo hned v první leči. Jednomu z našich
loveckých hostů, p. Radkovi Valentovi z Velké, se podařilo ulovit prase! Divočák se zde na společném honu
neulovil mnoho let a toto byl nesporně veliký úspěch.
Věděli jsme tudíž, že minimálně jeden kus zvěře v tombole bude, a když se nám potom ještě v dalších lečích
podařilo ulovit 3 zajíce, 20 bažantů a 41 kachen, odcházeli jsme z výřadu naprosto spokojeni.
Po odpoledním posezení s majiteli honebních pozemků,
které jsme pohostili gulášem z divočáka, se večer uskutečnila myslivecká taneční zábava se skupinou Rose
Band. Ke slavnostní náladě přispělo i vystoupení taneční skupiny Ruty-Šuty z Kelče. Nechyběly gurmánské
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speciality od našich kuchařek. Na výběr byl zvěřinový
guláš, divočák se zelím nebo se šípkovou omáčkou a zvěřinová topinková směs.
Snad každý návštěvník si odnesl něco z bohaté tomboly.
Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří nás podpořili.
Ve výborné náladě jsme se v brzkých ranních hodinách
rozešli do svých domovů.

Za MS Hejné Špičky Radek Novotný

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
ŠPIČŠTÍ SE VYPRAVILI NA SLOVENSKO

PODĚKOVÁNÍ

V úterý 3. října se vypravilo několik špičských farníků
do Hranovnice u Popradu na Slovensku. Zde má sídlo
rodinná firma Bies, která renovovala varhany v našem
kostele. Setkání proběhlo v srdečné atmosféře. Prošli
jsme si celou dílnu, seznámili se s postupem výroby varhan a poprvé na vlastní oči spatřili ty naše, opravené.
A nejen spatřili, ale i poslechli! Byl to nádherný zážitek!
Celé sekání vyvrcholilo slavnostním obědem, který pro
nás rodina Biesových připravila. Vynikající slovenský
guláš s nezbytnými feferony, pivo, víno… My jsme vytáhli moravskou slivovici a pro chvíli již někteří litovali,
že jsme jeli několika automobily a nevzali si původně
plánovaný autobus.

Radek Novotný

Varhany – královský nástroj. Jak krásné označení! Říká se, že Pánu Bohu
patří to nejlepší. A tak
to nyní platí i o obnovených varhanách v Kostele sv. Šimona a Judy ve
Špičkách. Tomu, že špičské varhany jsou opět
královským nástrojem,
předcházela touha dlouholetého varhaníka pana
Josefa Vaculy obnovit
varhany špičského kůru.
Žel, doba tomu nepřála.
Naplnění této touhy si vzal za své jeho syn Ing. Josef
Vacula. Několikaletá příprava se zúročila na dokončené obnově varhan. Rád mu vyslovuji to naše moravské:
Pán Bůh zaplať! za Vaši námahu, trpělivost a štědrou
ruku.
Dále upřímné Pán Bůh zaplať! patří varhanářské dílně
Bies a jejich zaměstnancům. Bylo radostí sledovat jejich pečlivou a zodpovědnou práci. Máte můj obdiv a
úctu. Rovněž děkuji panu Janu Machovi a jeho synovi,
kteří restaurovali varhanní skříň.
Pan Bůh zaplať! patří také všem, kdo jakkoli pomáhali
při obnově varhan ať už svou modlitbou, prací, či štědrostí. Za finanční podporu děkuji Ministerstvu kultury
a Krajskému úřadu v Olomouci.
„Kdo zpívá, dvakrát se modlí!“ Proto přeji všem farníkům ve Špičkách, aby jejich zpěvy a modlitby, podbarvené krásnými tóny obnovených varhan, přispěly k větší cti a slávě Boží a došly vyslyšení u Boha.

P. František Antonín Dostál, duchovní správce

VARHANY BYLY SLAVNOSTNĚ POŽEHNÁNY
Historie varhan Kostela sv. Šimona a Judy ve Špičkách
se začíná psát v 70. letech 18. století a souvisí s obnovou farnosti v barokní době. O tomto nástroji však nemáme více zpráv. V roce 1822 postavil nové desítirejstříkové varhany Jan Huvar (1774 – 1866) za 762 zlatých
a 36 krejcarů. Nástroj byl často opravován, a proto bylo
v roce 1903 rozhodnuto pořídit nové osmirejstříkové
varhany za 3000 K u známé varhanářské firmy Bedřicha Čápka (1850 – 1910) z Poličky. V roce 1917 byly
pro válečné účely zrekvírovány prospektové píšťaly a
farnosti byla vyplacena náhrada 750 K. Ve 40. letech
20. století se opět jednalo o pořízení nových varhan,
avšak díky změněné politické situaci po II. světové válce k realizaci nedošlo. V roce 1989 obstaral emeritní
varhaník Josef Vacula (1922 – 1996) starší varhany typu
UNIT firmy RIEGER op. 3072 z roku 1946 ze soukromého
vlastnictví MUDr. V. Renče z Ostravy za 45 000 Kč, které
byly vestavěny do původní neogotické Čápkovy skříně.
Tento nástroj však nebyl kvalitní a řešení bylo povšechně přijímáno za provizorium, proto začala již na konci
90. let 20. století ve farnosti kvasit myšlenka pořídit
nové varhany. V roce 2016 byla vybrána slovenská firma Bies z Hranovnice u Popradu, která postavila nový
nástroj do původní varhanní skříně, která byla restaurována panem Janem Machem z Červeného Kostelce a
vrácena na své dřívější místo, doprostřed kúru. Celé náročné dílo stálo bezmála 2,5 milionu Kč a nový nástroj
byl v neděli 5. listopadu 2017 požehnán při slavnostní
pontifikální bohoslužbě J. Exc. Antonínem Baslerem,
pomocným olomouckým biskupem.

Jan Gottwald, organolog Arcidiecéze olomoucké



Slavnostní oběd u příležitosti požehnání nových varhan.
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
FARNÍCI PUTOVALI NEJEN DO FATIMY
Ve dnech 16. až 22. října se naše farnosti pod vedením  
duchovního správce p. Františka A. Dostála vydaly na
pouť. Naším cílem byla Fatima v Portugalsku, Santiago
de Compostella ve Španělsku a francouzská města Tours
a Paray-le-Monial.
V pondělí dopoledne po mši svaté jsme vyrazili autobusem na vídeňské letiště. Následoval tříhodinový let
do Lisabonu a cesta autobusem do Fatimy. Fatima je
jedno z nejznámějších poutních míst na světě. Nachází
se v okrese Santarém ve středním Portugalsku, 187 km
jižně od města Porto a 123 km severně od Lisabonu. Významným poutním místem se stala díky zjevení Panny
Marie třem dětem – Františkovi a Jacintě Marto a Lucii
dos Santos na místě zvaném Cova d´Iria. K prvnímu zjevení došlo 13. května 1917 a zjevení následně pokračovala až do října, vždy 13. v měsíci.
Fatimská poselství Matky Boží, plná něžné mateřské lásky, jsou „nejproročtější z moderních zjevení“. Ovlivnila
chod církve a celý svět. Zasvěcení světa v r. 1984 mělo
za následek pád komunismu ve východní Evropě. Panna
Maria ve Fatimě připomíná důležitost svátosti smíření,
svatého přijímání o prvních sobotách v měsíci, modlitby
svatého růžence, pokání a oběti za hříšníky v boji proti
satanovi. Panna Maria se zde představila jako Královna posvátného růžence. My jsme navštívili postupně
všechna důležitá místa ve Fatimě. Místo, na kterém se
zjevil dětem anděl a zvěstoval jim zjevení Panny Marie, rodné domy všech dětí, prošli jsme křížovou cestu,
v dešti absolvovali večerní průvod se svíčkami a vrcholem bylo slavení mše svaté na místě zjevení. Že Panna
Maria nenechá nikoho samotného, jsme se mohli přesvědčit přímo na místě. Potkali jsme se tam se skupinou
poutníků ze Zašové a mši mohli slavit společně.
Další den ráno jsme po snídani odjeli  z Fatimy do Bragy,
studentského města plného vysokých škol, které žije
24 hodin denně. My jsme zde navštívili baziliku Bom
Jesus do Monte ležící nad městem. V odpoledních hodinách jsme dorazili do Španělska, do třetího nejnavštěvovanějšího poutního místa katolické církve na světě
(po Svaté zemi a Římu) – Santiaga de Compostela. Je zde
hrob sv. Jakuba, apoštola, prostého rybáře od Genezaretského jezera, který ve svém životě udělal jednu zásadní
věc: uvěřil pánu Ježíši a vydal se za ním. Je nám tímto
příkladem a dnes,  o 2000 let později, putují každoročně
miliony lidí sem, k Jakubovu hrobu. Dříve bylo zvykem,
že poutníci před vstupem do katedrály odložili špinavý
a propocený oděv, ve kterém připutovali a obdrželi oděv
nový, čistý. Je zde jistá symbolika – pouť by měla přispět
k tomu, abychom i my „odložili“  starý život a začali žít
ten nový, lepší.
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Další den jsme po mši svaté, která byla slavena v Katedrále sv. Jakuba, a po nezbytném nákupu dárků pro naše
blízké, vyrazili do Francie. Tady bylo naším prvním cílem město Tours. Ve zdejší bazilice je pohřben sv. Martin
– římský voják, poustevník a později biskup v Tours, žijící ve 4. století. Ano, ten Martin, jehož příjezd na bílém
koni každoročně 11. 11. všichni očekávají. A proto: měli
jste letos svatomartinskou husu? Legenda praví, že když
Martina chtěli udělat biskupem, utekl a schoval se do
kurníku. Avšak husa ho svým kejháním prozradila, Martina našli a biskupem ho udělali. Martin to prozrazení
ovšem huse nezapomněl a ještě týž večer si ji nechal připravit k večeři... A protože Tours leží v kraji Bordeaux,
dá se předpokládat, že k tomu popíjel i vynikající místní
víno, které jsme také ochutnali.
Poslední den jsme věnovali prohlídce historického města Paray-le-Monial ležícího v Burgundsku. Navštívili
jsme benediktinský klášter, kde žila, zemřela a je pochována sv. Markéta Marie Alacoque. Řeholnice a mystička,
která měla v letech 1673 – 1675 vidění Božského srdce a
byla vyzvána, aby se přičinila o rozšíření smírného svatého přijímání na první pátky v měsíci a zasloužila se o
zavedení svátku Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
Společný týden utekl jako voda a my se vydali domů.
S několika mezizastávkami v Německu a poté i v České
republice jsme dorazili v neděli 22. října okolo 6. hodiny
ráno do Hustopečí. Poděkovali jsme Pánu mší svatou za
šťastný návrat a rozjeli se do svých domovů.
Vězte, že při našem týdenním putování z Portugalska
jsme autobusem urazili 3 500 km. Všichni jsme z toho
měli trochu obavu, ale kde se sejdou dobří lidé, tam se
není čeho bát. Cesta utekla, ani nevíme jak, a shodli
jsme se na tom, že autobusem to bylo mnohem zábavnější než v letadle. Už se těšíme, co vymyslí otec František pro příští rok.

poutník Radek Novotný



Mše svatá v Santiagu de Compostela.

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
ŠKOLKA UŽ DLOUHO DÝCHÁ VÁNOCEMI
Na začátku září jsme začali navštěvovat plavecký kurz
v Hranicích, kde se děti seznámily se základní technikou
plavání a také si dostatečně užily vodní hrátky. Na konci měsíce proběhla tradiční podzimní drakiáda, kde se
soutěžilo o nejlépe a nejvýše létajícího draka. Pro děti
bylo přichystáno plno odměn. 			
V listopadu jsme potěšili místní seniory, pro které si děti
přichystaly vystoupení v kulturním domě. Velký úspěch
mělo také dlabání dýní; všichni si vytvořili nádherné
dýňové strašáčky, zpříjemňující nám sychravé počasí.

Společně s dětmi se bráníme nevlídnému počasí, přesto vycházíme do okolí, pozorujeme měnící se přírodu
a radujeme se z maličkostí. Velmi zdařilou zábavou se
stalo Putování za svatým Martinem. Děti si přinesly zářící lucerny a vydali jsme se směrem k lesíku na tajuplné dobrodružství plné hledání a zážitků. Při úspěšném
nalezení sv. Martina se děti dozvěděly mnoho nových
informací této tradice. Svatý Martin je odměnil dárkem.
V minulých dnech jsme s dětmi navštívili místní kostel,
kde si mohly živě poslechnout nádhernou kostelní hudbu v podobě nových varhanů. Pro děti to byl velmi  silný
emotivní zážitek.				 
Jelikož nás ani v chladném období neopouští apetit,
kuchtíme dobroty i v mateřské škole. Naposledy jsme
si užili spoustu legrace a kulinářského umění při výrobě oblíbených bramborových placek, na kterých si
děti moc pochutnaly. Žádná   tvořivá práce nám   není
cizí,  a proto jsme se společně pustili do výroby nádherných předvánočních dárečků pro rodiče, kterými jsme
jim udělali radost na vánoční besídce. V předvánočním
čase jsme si společnými silami vytvořili slavnostní atmosféru, vánočně vyzdobili celou naši školku a konečně
i odpočíváme po obědě u svítícího vánočního stromečku,
z kterého jsou děti velmi nadšené. 			
Jelikož k vánočnímu času patří také pečení a zdobení   
cukroví, ani my jsme nezaháleli a s chutí jsme si nazdobili medové perníčky. Děti byly velmi zručné, kreativní a
hlavně nadšené. Při společném poslechu koled nám šla

práce pěkně od ruky a dílo se dařilo. Odměnou nám pak
byla návštěva Mikuláše, anděla a čerta.

Protože nám už ve třídě svítil stromeček, bylo namístě
čekat nějaké dárečky. Děti se dočkaly a z nadílky se velmi radovaly. Nadšeny byly také z návštěvy našeho oblíbeného divadla Leonka, které přivezlo pohádku O sněhové vločce. Děti se seznámily s dobrem i se zlem, které
ve světě vládne a ponořily se do sváteční nálady. Taktéž
nám vánoční dobu zpříjemnil náš dlouholetý kamarád
klaun, pan Taraba, který si opět připravil velmi příjemné
vystoupení, plné radosti, smíchu a vtipu.
Těsně před svátky jsme si s dětmi připomněli některé
vánoční tradice. Nejen, že jsme si zpívali koledy a plno
nových koled se naučili. Také jsme pouštěli lodičky
z ořechových skořápek a vzájemně si říkali přání, které
bychom rádi, kdyby se nám splnilo. Užili jsme si nádhernou vánoční a trochu i nostalgickou atmosféru, která je
nedilnou součástí období těchto nejkrásnějších svátků. 	
Těšíme se na další a další nové zážitky a aktivity v zimním období, zdobíme školku pro nádherný adventní čas,
vychutnáváme si návštěvy v podobě loutkových divadel
a užíváme si společně strávených chvil.

Michaela Bolfová, MŠ Špičky
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NOVINKY OD HASIČŮ, ŠACHISTŮ A STOLNÍCH TENISTŮ
Závody hasičů skončily, je načase bilancovat
Než letošní rok skončí, je třeba si připomenout poslední závody letošního roku. První říjnová sobota patřila
mladým hasičům, kteří začali nový ročník hry Plamen.
Na Vysoké se sešlo 31 hlídek mladších žáků a 31 hlídek
starších žáků, kteří prověřili svou připravenost v požární
všestrannosti. Naše družstva obsadila 25. místo v mladších žácích a 22. místo ve starších žácích. Druhé kolo hry
Plamen bude následovat příští rok v Hranicích.  
Poslední sobota v říjnu patřila recesní soutěži O putovní
pohár VŘSR v Širokém dole. Jako každý rok se tam sjela
družstva z České a Slovenské republiky. Mezi celkovým
počtem 194 družstev bylo i jedno družstvo ze Špiček,
a to družstvo žen. Předvedlo krásný útok za 17.63 s,
které jim stačily na krásné 5. místo z 50 startujících
družstev žen. Tímto závodem skončil soutěžní rok 2017
a my se už pomalu budeme chystat na bilancování celého roku. To proběhne na výroční valné hromadě 6.
ledna. Dále se budeme připravovat na končiny – vodění
medvěda, které se uskuteční 10. února a o týden později
17. února se budeme tešit na Hasičský ples.
Závěr roku 2017 se blíží a proto poděkování patří všem
členům a spoluobčanům, co nás chodili podporovat na
všechny akce během roku. Proto bych chtěl popřát Vám i
nám, prostě všem, krásné svátky vánoční a šťastný, klidný a úspěšný nový rok 2018.

Za SDH Špičky Marek Hložek
Stolní tenis ve Špičkách opět žije!
Оd počátku října ve Špičkách funguje oddíl stolního
tenisu SDH Špičky. A funguje nad očekávání zdárně.
V krásných rekonstruovaných prostorách kulturního

domu se schází u dvou nových stolů (a uvažuje se o třetím) dvakrát týdně (v pondělí a ve středu) 6 až 10 registrovaných i neregistrovaných hráčů na trénink a každou středu od 17 do 19 hodin 10 až 12 dětí ke hře. Obě
skupiny projevují silný zápal pro hru a obdivuhodnou
docházkovou disciplínu.
Skupina registrovaných hráčů (Trousil, Boháč, Frkal,
Voldán, Šíbal, Beran, Kuchař, Baran) je přihlášena do
oficiální regionální soutěže a pravidelně se utkává
s dalšími týmy z okresu. Tým, který je jediným nováčkem soutěže, začíná odspodu, tedy z nejnižší skupiny 5.
třídy. A nevede si špatně. Drží se spolu s favority soutěže v popředí tabulky a své kvality naplno prokázal velmi
cenným domácím vítězstvím nad dosud neporaženými
Hranicemi. Pokud hráči nepoleví v tréninkové píli ani
v bojovnosti, mohou směle pomýšlet na postup do vyšší
skupiny 4. třídy. Pro zajímavost se ještě hodí uvést, že
doma Špičky dosud neprohrály, k čemuž jim napomáhá
kromě výhody domácího prostředí i pravidelná hlasitá
podpora z řad místních spoluobčanů.

Martin Trousil
Šachisté nově trénují v úterý
Od17:30 se šachisté každé úterý (mimo svátků a prázdnin) scházejí v kanceláři „Na výmince“ u Martina Čadry.
Tímto zveme všechny další zájemce, aby se k nám přidali. Martin Čadra ml., Zdeněk Kuchta ml. a Marek Šíbal
mají odehrána dvě mistrovská utkání v okresní soutěži
družstev, dále se zúčastníme tradičního Štěpánského
turnaje v Bystřici p. H. a ještě nás čeká série turnajů
Grand Prix v Prostějově, Zábřehu, Litovli a Grygově.
Sportu zdar a šachu zvlášť!
Martin Čadra

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
27. 12. 2017 – Společná vycházka s následným občerstvením v místním pohostinství. Sraz na autobusové zastávce
bude upřesněn dle zvolené trasy. Pořádá Spolek špičských
(a také špičkových) žen.
4. 2. 2018 – Dětský maškarní bál od 14:00 v KD
12. –13. 2. 2018 – Volba prezidenta ČR
17. 2. 2018 – Hasičský ples SDH od 20:00 v KD
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