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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
Po letech starostování jsem žil s přesvědčením, že mne už nemůže nic překvapit. Ale stalo se! A kupodivu
příjemně.
Krátce po uzavření a vyhodnocení konkursu na místo ředitelky naší mateřské školy jsem obdržel od Marie Krausové, která se umístila na druhém místě s malým odstupem za vítěznou Zuzanou Stejskalíkovou,
poděkování za to, že měla možnost seznámit se s mateřskou školou a obcí, což jí umožnilo zúčastnit se
konkursu. Závěrem popřála mateřské škole a obci úspěšnou budoucnost.
Inteligentní dáma s pokorou, která nepotřebuje svůj „neúspěch“ (?) omlouvat výmysly, lhaním a pomlouváním!
Po prázdninách se děti a mládež vrátili do škol a učilišť. Rodičům přeji velkorysý nadhled nad studijními
výsledky svých dětí. A školákům a studentům? Příjemné vzdělávání bez obav a stresů!


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
…uvnitř čísla najdete….

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ

Během léta jsme investovali do úprav interiérů i venkovních prostor 
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ABY SE NÁM LÉPE ŽILO

Dotazník občanské spokojenosti
Senioři, pozor na podvodníky!

CO NOVÉHO V MIKROREGIONU
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Zástupci obcí podnikli studijní cestu
Na podzim budou nové kalendáře
I letos probíhá grantový program
Cyklostezka Bečva bude opět delší
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PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola má novou paní ředitelku
Zuzana Stejskalíková představuje koncepci rozvoje ... 7

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
Naše obec se díky dvěma etapám revitalizace hřbitova může pochlubit důstojným místem posledního odpočinu. V první etapě, která proběhla vloni, jsme nechali opravit vnitřní zdi. Ve druhé etapě přišla na řadu venkovní zeď hřbitova, u které si památkáři podmínili
zachování původní podoby, která by nenásilně splynula s okolím. Opravy vyšly obec na
více než 4,7 milionu korun, ministerstvo zemědělství přispělo dotací ve výši 700 tisíc.

Zdroj: Hranický deník

Myslivci vysadili na rybníku káčata
Svatohubertská mše se koná už pošestnácté
Hasiči bilancují uplynulou sezónu
Bezpečnostní desatero proti požárům

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST V BLÍZKÉM OKOLÍ
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Semperflex Optimit - firma s více než stopadesátiletou
tradicí
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
BĚHEM LÉTA JSME INVESTOVALI DO ÚPRAV INTERIÉRŮ I VENKOVNÍCH PROSTOR
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Nové osvětlení pódia kulturního domu má desetkrát nižší spotřebu elektřiny než osvětlení původní.

V lokalitě „Draha“ bylo u rybníčků vybudováno odpočinkové posezení.

V červnu umístila ke kulturnímu domu firma Colmex dva fitness přístroje.

Opravená hřbitovní zídka vykazuje nerovnosti, jejichž zachování vyplynulo ze stanoviska památkářů.

Po opravě hřbitovní zídky byly tlakovou vodou vyčištěny hřbitovní chodníky a následně proběhla impregnace silikonovou emulzí.

Nový přístupovým schodištěm a rozšířením zpevněných ploch byly dokončeny stavební úpravy areálu velkoplošného travnatého hřiště.

OBCE ŠPIČKY

ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT...
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 7. 2019 usnesením 7/3-19 schválilo podání žádosti o změnu v PRVK Olomouckého kraje spočívající v odkanalizování obce a čištění
odpadních vod soustavou DČOV.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 7. 2019 usnesením 8/3-19 schválilo podání nabídky na uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí na prodej pozemků pro přípravu výstavby dle
územní studie „Obytný okrsek Špičky II“ za cenu 150 Kč/m2.

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 –
2017 je k dispozici 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.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 7. 2019 usnesením 10/3-19 schválilo Darovací smlouvu s Římskokatolickou
farností Špičky ve výši 100 000 Kč na úhradu nákladů při pořízení nových zvonů do kostela sv. Šimona a Judy ve Špičkách.

Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje je zveřejněna na:
http://uap.olkraj.cz/us/Detail-uzemni-studie-42.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 7. 2019 usnesením 11/3-19 schválilo Darovací smlouvu s Obcí Skalička ve
výši 30 000 Kč na úhradu nákladů při opravě lávky přes řeku
Bečvu, která byla poškozena povodní v květnu 2019.

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

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 7. 2019 usnesením 13/3-19 schválilo Smlouvu o dílo na „Zpevněnou plochu, terénní schodiště“ za cenu 891 730,70 Kč včetně DPH
s firmou DEMSTAV group s. r. o. Hranice.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 7. 2019 usnesením 14/3-19 schválilo Dohodu o údržbě „Cyklostezky Bečva“
za cenu 8 000 Kč s Městysem Hustopeče nad Bečvou.
Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na
tel. č.: 777 698 876 nebo e-mailu: t.bibrlik@regionhranicko.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.
Zimní harmonogram svozu komunálního odpadu:
4. 10. 2019, 18. 10. 2019, 1. 11. 2019, 15. 11. 2019, 29. 11.
2019, 13. 12. 2019, 27. 12. 2019, 10. 1. 2020, 24. 1. 2020,
7. 2. 2020, 21. 2. 2020, 6. 3. 2020, 20. 3. 2020, 3. 4. 2020 a
17. 4. 2020

Informační linka pro cestující, kterou provozuje krajský koordinátor dopravy KIDSOK, je na tel. č. 588 88 77 88. 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 naleznete na stránkách KIDSOK: www.kidsok.cz
Webový portál rodinné politiky Olomouckého kraje:
www.rodinajeOK.cz je zaměřený na rodinnou politiku kraje a
nabízí občanům srozumitelnou formou přehled prorodinných
aktivit celého území regionu.
Územní plán Špičky je zveřejněn na:

https://www.mesto-hranice.cz/spicky

Díky uzavření visuté lávky přes řeku Bečvu se podařilo zajistit opravu krajské komunikace v lokalitě „Kačena“.

OBCE
OBCE ŠPIČKY
ŠPIČKY

3

ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
Sběrný dvůr Ekoltesu Hranice mohou využívat i obyvatelé
obce Špičky s tím, že po předložení dokladu o trvalém pobytu
v obci nehradí poplatek za uložení odpadu ve sběrném dvoře,
který je následně fakturován obci Špičky.
Sběrný dvůr je určen především pro shromažďování , správné
roztřídění a likvidaci odpadů, které nelze vyhodit do směsného
komunálního odpadu.
Jde především o tyto odpady:
- elektrospotřebiče, zářivky, výbojky,
- akumulátory, autobaterie, tužkové baterie a monočlánky,
- nebezpečné odpady: barvy, oleje a jimi znečistěné obaly,
- velkoobjemový odpad a biologicky rozložitelný odpad,
- separovaný odpad: plasty, papír, sklo, autoskla a skla s drátěnou výztuží,
- polystyren: obalový, zateplovací – pouze čistý bez lepidel,
omítek apod.
Zpětný odběr pneumatik zajišťují PNEUSERVISY, více na:
https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu
Provozní doba sběrného dvora:
Úterý		
07:00 - 12:00		
Středa		
07:00 - 12:00		
Čtvrtek		
07:00 - 12:00		
Pátek		
07:00 - 12:00		
Sobota		
08:00 - 12:00		

12:30
12:30
12:30
12:30
12:30

-

17:00
17:00
16:00
16:00
15:00

Sběr objemných odpadů proběhne opět se dvěma kontejnery (před hasičskou zbrojnicí a u váhy střediska ZOD), které

budou přistaveny v pátek 11. 10. 2019 ve 14:00 hod a odvezeny by měly být v pondělí 14. 10. 2019 v 8:00 hodin. Do odpadu
patří: objemný odpad bez nebezpečných složek, vyřazený nábytek, podlahové krytiny, koberce apod.
Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 12. 10.
2019 v době od 10:30 hod do 11:30 hod. u autobusové zastávky. Do odpadu patří: znečistěné nádoby a obaly se zbytky
škodlivých látek, barev, lepidel včetně štětců, stěrek a jiných
předmětů, baterie do vozidel, včetně malých baterií do domácích spotřebičů, zbytky chemikálií, staré léky, prostředky na
ochranu rostlin, ředidla nátěrových hmot, použité oleje, vyřazené elektrospotřebiče apod.
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, aby nejpozději v období vegetačního klidu provedli ořez větví, které zasahují do
místních komunikací.
Při krádeži v nákupním středisku LIDL v Hranicích byla v pátek
13. září přistižena další občanka naší obce. Skoro by se chtělo
zažertovat o špatně zvoleném datu. Nepomohlo ani upozornění o stejném prohřešku, který jsem zmínil ve zpravodaji 2/19.
A opět bylo použito klišé špičských zlodějek. Chudá vdova bez
prostředků. Kupodivu i u neprovdaných. A pak se nastoupí do
osobního automobilu…



Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

Smíšené zboží Karel Hýža oznamuje občanům, že z provozních důvodů bude ukončen prodej smíšeného
zboží v prodejně ve Špičkách k 31. 12. 2019. Současně děkuje všem svým zákazníkům za dosavadní přízeň
a přeje všem občanům, aby prodejna COOP ve Špičkách naplnila jejich nákupní potřeby a požadavky.
						

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Neděle 29. září od 16:00 		
Pátek 11. října od 14:00 		
Sobota 12. října od 10:30 do 11:30
Pondělí 14. října – pátek 18. října
Sobota 19. října 			
Neděle 27. října od 16:00 		
Pondělí 28. října 			
Neděle 3. listopadu 			
Pátek 8. listopadu 			
Sobota 23. listopadu 		
Sobota 30. listopadu 			
Sobota 7. prosince 			

44

OBCE ŠPIČKY

varhanní koncert v kostele sv. Šimona a Judy
sběr objemných odpadů
sběr nebezpečných odpadů
charitativní sbírka v budově OÚ
„Sametová zábava“ k 30. výročí sametové revoluce
varhanní koncert v kostele sv. Šimona a Judy
svěcení nových zvonů v kostele sv. Šimona a Judy
Hubertská troubená mše s následným programem v KD
setkání zastupitelů se seniory v KD
Hon a Kateřinská zábava
rozsvícení vánočního stromu s občerstvením
„Špičkový koláč“ s degustací soutěžních výrobků a slivovice

Karel Hýža

ŠPIČKY – ABY SE NÁM LÉPE ŽILO
DOTAZNÍK OBČANSKÉ SPOKOJENOSTI
Začátkem roku proběhla dotazníková akce s cílem zjistit názory spoluobčanů na kvalitu života ve Špičkách. Občané mohli
vyjádřit svůj názor na spokojenost s bydlením, uvést, co by
chtěli změnit a co by se mělo v naší obci řešit. Dotazník byl distribuován spolu s „Proměnami 02/19“; celkem se nám vrátilo
28 dotazníků.
Potěšilo nás, že spoluobčané jsou s životem v naší obci převážně spokojeni (hodnocení velmi dobré / spíše dobré). Jako
nejhorší známku jsme obdrželi hodnocení „průměrné“ a to jen
v sedmi případech.
Největší spokojenost občané vyjádřili s dostupností dálnice
a blízkostí větších měst. Naopak největší problémy vidí v dostupnosti bydlení, dopravní obslužnosti a úrovni mateřské školky. Neméně zmiňovaný byl také problém se špatnou kvalitou
ovzduší a psími výkaly na veřejných prostranstvích.
U volnočasových aktivit by si občané přáli více míst pro vyžití
dětí, sportoviště pro netradiční sporty – koš na basketbal, cyklostezky a jiné – např. workoutové hřiště či posilovna.

Z průzkumu vyplynulo, že nové zastupitelstvo by se mělo
soustředit na vytvoření podmínek pro individuální bytovou výstavbu, řešení problematiky čistění odpadních vod a údržbu a
rekonstrukci obecních komunikací.
Jako jednoznačný zdroj informací o dění v obci zvítězil obecní
zpravodaj „Proměny“, na druhém místě skončily webové stránky obce a vývěsky, třetí byla úřední deska.
Závěrem je třeba říci, že zjištěné výsledky nebereme s ohledem na počet odevzdaných dotazníků na lehkou váhu. Průzkumu se zúčastnila přibližně třetina domácností. (Předpokládáme, že každá domácnost vyplnila po jednom dotazníku).
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kterým není lhostejný život v naší obci a kteří si našli čas v dnešní uspěchané
době a dotazník vyplnili a odevzdali.
Vašich názorů si velice vážíme a získané poznatky využijeme
k práci zastupitelstva a věříme, že se nám podaří vyřešit některé z velkých úkolů, které jsou před námi!
 Naďa Šíbalová a Petr Navrátil, zastupitelé obce Špičky

SENIOŘI, POZOR NA PODVODNÍKY!
V minulosti bylo v rámci Olomouckého kraje okradeno několik
seniorů. Podvodníci tak získali statisícové částky a seniory připravili o celoživotní úspory. S útoky však neskončili a peníze se
pokoušejí získat znovu a stále dokola.
JEDEN ZE SCÉNÁŘŮ OBVYKLÉHO PODVODU
- pachatel zavolá i několikrát na pevnou linku a vydává se za
„vnuka“, který je ve finanční tísni,
- pod záminkou platby u notáře, advokáta, za auto nebo jeho
opravu, případně jiné smyšlené legendy, si vyžádá příslib půjčky většího obnosu peněz,
- „vnuk“ si z různých důvodů pro peníze nemůže přijet sám,
osobně, proto pošle svého známého,
- na smluvené místo přijíždí tedy cizí člověk, přebere od seniora hotovost a odjíždí pryč.
JAK SE ZACHOVAT A CO DĚLAT
- pokud Vám podvodníci zavolají, řekněte, že nemáte čas, ať
zavolají později a hovor ukončete,
- napřed si požadavek „vnuka“ ověřte u rodiny, nikdy nedávejte
peníze cizím lidem,
- pokud se žádost o půjčku finančních prostředků nezakládá
na pravdě, IHNED ZAVOLEJTE NA LINKU 158 a policisty informujte o podezřelém telefonátu.

DALŠÍ TRIKY POUŽÍVANÉ NA SENIORY
- podomní prodej a nabízení různých služeb
- odečty elektřiny, plynu, vody a tepla
- vrácení přeplatku - pozor, žádná organizace nevyplácí peníze
v hotovosti
- žádost o rozměnění bankovky nebo finanční pomoc pro osobu v nesnázích
- vydávání se za policisty - s policisty můžete komunikovat i
přes zavřené dveře, jejich totožnost si ověřte na lince 158
PROČ BÝVAJÍ SENIOŘI ČASTÝMI OBĚŤMI?
- mají horší paměť a zrak, pomalejší vnímání a reakce
- nekladou velký odpor
- mají vysokou míru důvěřivosti a jsou ochotni pomoci
- je jednodušší je zmanipulovat
Pozor také na osoby, které se k vám hlásí jako staří známí,
nebo tvrdí, že znají někoho z rodiny!
CO DĚLAT, KDYŽ SE STANETE OBĚTÍ ZLOČINU
Zapamatujte si co nejvíce detailů o pachateli. Oznamte událost
nejlépe ihned na linku 158 nebo využijte bezplatnou telefonní
linku určenou seniorům 800 200 007, která je v provozu každý
den od 8.00 do 20.00 hodin. Před příjezdem policie neuklízejte,
můžete tak znehodnotit případné důkazy.
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CO NOVÉHO V MIKROREGIONU
ZÁSTUPCI OBCÍ PODNIKLI STUDIJNÍ CESTU
Tradiční akcí Mikroregionu Hranicko je pořádání studijní cesty pro zástupce našich obcí. Pro letošní ročník, který proběhl ve dnech 29. května až 1. června, jsme si vybrali region ve východních Čechách – Pardubicko. Poznávání regionu probíhalo už podle zvyku na kolech. V rámci
výměny zkušeností a sdílení dobré praxe se nám letos podařilo domluvit spolupráci s místním Svazkem obcí Za Letištěm a Chrudimsko.
Obě organizace nám pomohly jak s výběrem cyklotras, tak s celkovým

NA PODZIM BUDOU NOVÉ KALENDÁŘE

CYKLOSTEZKA BEČVA BUDE OPĚT DELŠÍ

I v letošním roce připravujeme společný projekt všech našich
obcí – kalendář na rok 2020. V loňském roce jsme oslovili
hranického fotografa Martina Necida, který nafotil obce z ptačí
perspektivy, a výsledný kalendář měl mimořádný ohlas.
Příští rok má téma: Akce v našich obcích. V průběhu roku se
tak seznámíme s různorodými aktivitami, které se konaly v našich obcích. Nyní probíhá sběr a kompletace fotografií. Poté
bude zakázka předána grafickému studiu ke zpracování a výsledný kalendář by měl být hotov na podzim tohoto roku. Věříme, že i tentokrát se podaří udělat ho zajímavý, a že všechny
potěší.

Mikroregion Hranicko již několik let velmi intenzivně pracuje
na přípravě nových investičních projektů. Jedná se o další
úseky cyklostezky Bečva, která propojí Skaličku, Ústí, Černotín a Hranice. Zatímco úsek ve Skaličce (napojení na stávající
in-linovou dráhu do Ústí) bude letos hotový, na další si budeme muset počkat.
Jedná se o dva na sebe navazující úseky: Cyklostezka Bečva
– etapa 1 Lávka, která přemostí řeku Bečvu z Ústí na druhý
břeh, tj. na katastr Černotína. Cyklostezka – Etapa 2 je částí,
která bude navazovat na lávku a povede po pravém břehu
řeky Bečvy až na katastr Hranic; pro lepší upřesnění: tam,
kde Hranice v loňském roce vystavěly cyklostezku, po které
se přes park dostanou cyklisté až do Hranic. Jedná se o velmi náročnou a také velmi investičně nákladnou akci, nicméně
velmi významnou akci s nadregionálním dopadem. Cílem je,
aby tato frekventovaná cyklostezka byla pro cyklisty bezpečná, aby odvedla cyklisty ze silnic I. , II. i III. třídy.
V současné době hledáme zdroje, ze kterých bychom mohli
cyklostezku postavit. Poděkování patří starostům z Ústí a Černotína, kteří se na přípravě velmi aktivně podílejí. O dalších
postupných krocích budeme obyvatele informovat.

Marcela Tomášová, manažerka mikroregionu

I LETOS PROBÍHÁ GRANTOVÝ PROGRAM
Počátkem tohoto roku proběhlo vyhlášení Grantového programu, který je určen na podporu kulturních akcí, sportovního
nebo vzdělávacího zaměření pro všechny generace obyvatel.
Snahou programu je co nejúčelněji podpořit tyto akce ve spolupráci s místními firmami. Podaných žádostí o podporu bylo
23 a uspělo jich 16. Všechny podpořené projekty se nachází
v mikroregionu Hranicko a na jejich akcích jste vřele vítáni.
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naplánováním programu, a dokonce se nás každá na jeden den ujala
a ukázala to nejzajímavější z regionu. Přínosné také bylo setkání se zástupci tamních obcí, při kterém jsme si vyměnili zkušenosti a poznatky
z regionální i nadregionální úrovně. Delegace ze Svazku obcí Za Letištěm nás pak na oplátku navštívila ve dnech 11. až 13. září, aby se u
nás zúčastnila bohatého programu.

Marcela Tomášová, manažerka mikroregionu
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PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ NOVOU PANÍ ŘEDITELKU
Dne 6. srpna proběhlo výběrové řízení na obsazení ředitelského místa v naší mateřské škole. Přihlásily se tři uchazečky.
O doporučení té nejvhodnější rozhodovala sedmičlenná komise. V té zasedali dva členové jmenovaní Českou školní inspekcí, jeden člen nominovaný Krajským úřadem Olomouckého kraje, jeden člen
za Městský úřad Hranice, dva zastupitelé naší obce
a jeden zaměstnanec MŠ Špičky.
Komise posuzovala, zda má každá z uchazeček předpoklady pro výkon funkce ředitelky. Každá z účastnic musela doložit všechny dokumenty, které vyžaduje vyhláška, a navíc
předložit koncepci rozvoje MŠ Špičky. Tato koncepce byla
komisí pečlivě prostudována.

Následoval ústní pohovor. Tady musela každá z uchazeček
nejen obhájit svoji koncepci, ale zodpovědět spoustu dotazů
členů komise, které měly za úkol zjistit, zda se orientuje v
legislativě, má představu o fungování příspěvkové organizace, či jak by řešila krizové situace na pracovišti.
Překvapilo mne, jak náročné výběrové řízení je, a smekám
před každou ze tří uchazeček, které se ho zúčastnily. Nejlepší však může být jen jeden – v tomto případě to byla
jednoznačně Zuzana Stejskalíková, kterou výběrová komise doporučila starostovi obce ke jmenování novou paní
ředitelkou.


Za výběrovou komisi Radek Novotný

ZUZANA STEJSKALÍKOVÁ PŘEDSTAVUJE SVOJI KONCEPCI ROZVOJE MŠ
Možná jste už zaznamenali, že mateřská škola ve Špičkách prochází v tomto období velkou proměnou. Ať už jste o tom slyšeli
nebo ne, ráda bych vás, coby její nová ředitelka, prostřednictvím několika následujících odstavců s těmi základními změnami
ráda seznámila.
Když jsem poprvé přijela Špiček, během chvilky mě naprosto okouzlilo krásné prostředí – nádherné výhledy na okolí, zeleň všude
kolem i vesnice jako taková. Působí upraveně, čistě a na každém kroku je vidět, jak dobře se o svou obec místní starají, a že se
zde neustále investuje do úprav. Samotná školka by však z mého pohledu uvítala řadu inovací, a to jak v interiéru, tak na zahradě,
ale i v přístupu ke vzdělávání dětí.
Dovolte mi tedy představit vám stěžejní části z mé koncepce rozvoje pro období let 2019 – 2025. Rozdělila jsem ji do několika
oblastí, které považuji pro další fungování školky za stěžejní: oblast personální a pedagogickou, výchovně vzdělávací, materiálně
technickou a ekonomickou a také oblast spolupráce a public relations.
OBLAST PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÁ
Věřím, že kvalita školky velice úzce souvisí s kvalitou pracovníků, kteří na ní působí. Pedagogický sbor by měl být schopen
spolupracovat, tvořit, vzájemně si pomáhat, inspirovat se a učit se jeden od druhého. Zřídit a prohlubovat dobré klima na pracovišti považuji za jednu z priorit personální politiky školy. Učitel, který dělá svou práci rád a těší se do práce, přenáší své emoce
a nadšení na děti i spolupracovníky a má chuť vymýšlet nové aktivity pro děti i pro rodiče. Sebe samotnou považuji za životního
optimistu, který dokáže své nadšení a elán přenášet na své okolí a brzy do Špiček nastoupí další podobně smýšlející člověk
a vynikající učitelka. Spolu s ní a paní školnicí Hankou Strnadlovou jistě vytvoříme základ pro dobrou atmosféru ve školce.
Paní školnice je poklad. Dlouho jsem se nesetkala s tak pracovitým člověkem, který se navíc vůbec nebrání změnám a inovacím,
které ve školce probíhají a sama iniciativně vymýšlí nové možnosti řešení. Má také velmi kladný vztah k dětem a je vidět, že ony ji
na oplátku mají moc rády. A protože je v naší školce ve stávajícím školním roce v kolektivu z celkem dvaceti dětí přesně polovina
dvouletých, spojení všech těchto atributů nás přivedlo na myšlenku, že jen co paní Strnadlová absolvuje povinný kurz, posílí náš
tým tím, že se bude ve školce kromě práce školnice věnovat i funkci chůvy.
Velký důraz budu klást i na sebevzdělávání, odbornost zaměstnanců, budování loajality ke školce, na samostatnost, aplikaci
moderních vyučovacích metod a povedu je k zodpovědnosti za uložené kompetence a ke spoluřízení mateřské školy. Mým úkolem je pak zajistit jim spravedlivou odměnu za dobře vykonanou práci. Plánuji také realizovat vzájemné návštěvy, prezentace a
předávání zkušeností z jiných mateřských škol.
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PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ
Naším hlavním cílem je vytvářet ve školce podnětné a inspirující prostředí pro každé dítě, podporovat jeho samostatnost a
individualitu, být nápomocní rodičům při řešení problémů vývojových nerovností ve zralosti dítěte a při odstraňování těchto
nerovností. Uděláme vše pro to, aby ve školce dítě prožívalo bezstarostné a šťastné dětství. Budeme akceptovat a vytvářet
podmínky pro vzdělávání integrovaných dětí. Spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou, dětským psychologem,
pediatrem, logopedem a klást důraz na individuální práci s dítětem i rodičem. Vytvářet pozitivní vztahy mezi dětmi mladšími a
staršími, zdravými i handicapovanými.
Samozřejmostí je zajištěnost dobré připravenosti na školu a bezproblémový přechod do ZŠ. Při vzdělávání budeme uplatňovat
klasické i moderní vzdělávací metody. Budeme pracovat v programu Začít spolu (o tom v článku někdy příště) a využívat prvky montessori pedagogiky a lesní pedagogiky. Nechtěla bych
však školku vést pouze tím nebo oním směrem, ale z každého z
nich si pro naši školku vybrat to, co se mi za léta praxe nejlépe
osvědčilo. MŠ bych chtěla zapojit mj. i do mezinárodního programu Ekoškola. Budeme podporovat pohyb dítěte jako nástroj
jeho zdravého vývoje častým a dlouhodobým pobytem venku,
přenášením řízených činností ven do přírody nebo spaním a odpočinkem venku. Dětem bychom chtěli nabídnout tělesné aktivity a kurzy jako je například plavecký kurz, lyžařský kurz, taneční
kroužek, kroužek jógy a také zrealizovat školku v přírodě. Mimo
pohybové kroužky chceme nabídnout také výuku angličtiny a
kroužek logopedické prevence. Budeme spolupracovat s dalšími vzdělávacími institucemi a partnery MŠ s cílem všestranného rozvoje dítěte. Spolu s rodiči budeme dětem předávat takové
hodnoty a postoje, aby z nich vyrostli lidé aktivně podílející se
na ochraně a utváření životního a společenského prostředí.
OBLAST MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V interiéru MŠ se sice nachází i nové vybavení, přesto prostory působí poněkud neútulně a nejednotně. V jídelně, ve které děti
u stolečků mimo stravování také tvoří a rozvíjí grafomotoriku, je nedostatek světla. Se zřizovatelem bych se v budoucnu chtěla
dohodnout na propojení herny a jídelny. V celém prostoru vytvoříme tzv. Centra aktivit. Jsou to koutky, ve kterých děti pracují
samostatně v menších skupinkách. Mohou to být například: Pokusy a objevy, Knihy a písmena, Ateliér, Domácnost, Stolní hry,
Dílna, Hudba, Dramatika a další. Materiál v jednotlivých koutcích by měl být dětem dobře přístupný a vybrán tak, aby vzbuzoval v
dětech zvídavost a lákal je k použití. V centru Dílna tedy bude například ponk se skutečným nářadím, v centru Domácnost opravdová trouba na pečení a další skutečné vybavení kuchyně, v
centru Pokusy a objevy mikroskop, rostliny i živé zvířátko. Tato
centra aktivit jsou součástí výše zmíněného programu „Začít
spolu.“
Ve školce bych také chtěla realizovat úsporné systémy energií
a další ekonomická i ekologická opatření, jako je rekuperační
systém, zadržování dešťové vody, používání úsporných zářivek a ekologických čistících prostředků. Protože je budova
mateřské školy jednopodlažní a beze schodů, je téměř bezbariérová. Takových mateřských škol, navíc se sníženou kapacitou 20 dětí, není v okolí mnoho. Stálo by tedy za úvahu
upravit zbývající bariéry tak, aby školku mohly navštěvovat
i děti s tělesným handicapem. Těm se totiž mateřská škola hledá nejobtížněji. Za nezbytné nyní však považuji vybudovat při
vstupu do budovy zádveří. Nyní rodiče s dětmi vstupují rovnou
do šatny, což jim neumožňuje žádné soukromí při převlékání a
v zimním období je to o to nepříjemnější.
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PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
Aktuálně školka disponuje menší školní zahradou, na které je
umístěna skluzavka, malé pískoviště, domeček a tři herní prvky.
Z mého pohledu však nenabízí dětem potřebný prostor pro tvoření a volné hry. Děti potřebují stavět, přetvářet, budovat, zkoušet a
mít dostatek materiálu a podnětů pro samostatné spontánní hry.
Plánuji proto ve spolupráci s rodiči přetvořit školní zahradu na
přírodní zahradu a většinu prvků nahradit přírodními prvky. Mohou to být například: vrbový domeček, hmyzí hotel, zeleninové
a květinové záhony, bylinková spirála, černá kuchyně, vodoteč, svahový lanolez a zásobníky na přírodní materiály jako
je kámen, větve, dřevěné špalky apod. Děti potřebují tvořit.
Pokud k tomu nemají vytvořeny podmínky, začnou přirozeně
přetvářet, měnit a poškozovat stávající prvky.
Terasu na zahradě plánuji proměnit v pergolu, která by sloužila
jako přírodní učebna. Jednou z dalších možností, kterou navrhl pan starosta, je využívat ke hraní si v přírodě také obecní
pozemek, který se nachází kousek od školky – pod obecní sušičkou. Na podzim roku 2019 by měla vyjít dotační výzva MŠMT na podporu budování přírodních zahrad. Pokud se mi podaří
přesvědčit zastupitelstvo ke spolufinancování projektu, zajistím podání žádosti a na tomto obecním pozemku vybudujeme velkou
přírodní zahradu, která by se mohla stát lákadlem pro další děti a rodiče.
OBLAST SPOLUPRÁCE A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ
Důležité, a proto pro nás nezbytné, je rozvíjet dobré vztahy se zřizovatelem, místními spolky, se sponzory a snažit se udržovat dobré vzájemné vztahy s rodiči i s veřejností, ale také s učitelkami z prvních tříd základních škol a upravovat vzdělávání v MŠ na základě jejich zpětné vazby. V současnosti vytváříme nové webové stránky mateřské školy, na kterých budeme moci naši práci i
práci dětí dobře prezentovat. Plánuji také vytvoření propagačního videa MŠ. Vytvořím školní Ekotým, složený se zaměstnanců
MŠ, rodičů, dětí a ideálně i se zástupcem z obce. Ekotým bude
mým poradním orgánem a bude mít možnost přímo ovlivňovat
chod, dění a celkovou tvář mateřské školy. Pozor – i když čtete
„EKO“, nejsou to věci týkající se pouze ekologie, ale například
i stravování, výletů, aktivit a akcí pro děti i rodiče, ale samozřejmě v souladu s udržitelným rozvojem MŠ. O programu Ekoškola a o Ekotýmu vás budu informovat někdy příště, v dalším
samostatné článku.
Tato koncepce vyjadřuje mé neskromné přání, aby mateřská
škola dosahovala vysoké úrovně výchovy a vzdělávání. Aby
byla vyhledávanou institucí a podílela se tak na utváření dobrého jména Mateřské školy Špičky a celé obce. Zkrátka, aby byla
špičkovou školkou.

(Celé znění koncepce rozvoje najdete již brzy na nových webových stránkách školy)


Zuzana Stejskalíková, ředitelka MŠ



Podporujeme samostatnost dětí.
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
MYSLIVCI VYSADILI NA RYBNÍKU KÁČATA

Myslivecký spolek vysadil v červnu na rybníku mláďata kachny březňačky. Dvakrát je naočkoval proti botulismu, zajistil jim dostatek krmení u uspořádal
několik brigád na úpravu okolí areálu. Myslivci věří, že se teď bude lidem na procházkách u rybníka líbit.

SVATOHUBERTSKÁ MŠE SE KONÁ UŽ POŠESTNÁCTÉ

10

OBCE ŠPIČKY

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
HASIČI BILANCUJÍ UPLYNULOU SEZÓNU
Soutěžní rok už máme za sebou a zbývají jen poslední závody
jak pro muže, tak pro mladé hasiče. Pro ty spíše začne nová
sezóna, když první kolo hry Plamen se počítá již do přístího
roku 2020. Ale vraťme se do letošní sezóny.

Muži se účastnili velké ceny okresu Přerov a Podhostýnské hasičské ligy a také domácího okrskového poháru. Muži nad 35 let
se letos zapojili také do velké ceny okresu Přerov a okrskového
poháru. Mladí hasiči se tradičně účastnili velké ceny mladých
hasičů. Družstvo mužů, které letos obměnilo trochu sestavu,
se celý rok snažilo najít optimální rozpoložení. Na výsledcích
to bylo znát. Nejrychlejším pokusem letos byl čas 16,68 na extralize v Olšovci. Celkové umístění družstva mužů bylo v Podhostýnské lize na 15.místě. Ve velké ceně okresu Přerov se jim
dařilo o něco lépe, i když na poslední soutěži doma nepotvrdili
lepšící se formu. Celkově se tedy umístili jako šestí.
Jak bylo zmíněno, i letos jsme uspořádali poslední soutěž Velké
ceny OSH Přerov. Již se stalo pravidlem, že naše soutěž je
hodně těžká kvůli nepřízni počasí. I letos se to potvrdilo, když
přesně se začátkem soutěže začalo pršet a s menšími přestávkami pršelo až do pozdního večera. Přesto si na naši soutěž

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

našlo cestu 19 družstev mužů: 8 družstev žen a 11 družstev
mužů nad 35 let. Celkovými vítězi se stalo družstvo z Hrabůvky,
před Radíkovem a Zahnašovicemi. Naše družstvo skončilo na
5. místě.
Kategorii žen vyhrálo družstvo Olšovce před Stříteží a Opatovicemi. Elitní kategorii Muži 35+ vyhrálo družstvo z Hranic před
Hustopečemi a třetím Ústím. Celkovými vítězi VC OSH Přerov
pro rok 2019 jsou v mužích Hrabůvka, v ženách Zahnašovice
a v mužích 35+ Hranice. Také byl u nás ukončen okrskový pohár. V mužích vyhrály Špičky před Miloticemi a třetí skončily
Hustopeče. V ženské kategorii vyhrály Milotice, před Porubou
a Hustopečemi. Muže 35+ vyhrály Hustopeče před Miloticemi
a Porubou.

Mladí hasiči se po prázdninách pustili znovu do soutěží velké
ceny mladých hasičů. Předposlední soutěž se konala u nás.
Sešla se většina družstev zapojených do této soutěže, aby se
poprala o body, které mohly zamíchat celkovým pořadím. Na
dobře připravené trati, i když těžké – kvůli vytrvalým deštům,
bylo vidět spoustu dobrých požárních útoků jak mladších, tak
i starších žáků. Tímto bych chtěl poděkovat všem, co pomáhali
s organizací soutěží, protože letos nám počasí vůbec nepřálo
a samotná příprava na obě soutěže jak pro dospělé, tak pro
mládež, byla opravdu složitá.

Za SDH Špičky Marek Hložek

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

OBCE ŠPIČKY

11

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST V BLÍZKÉM OKOLÍ
SEMPERFLEX OPTIMIT – FIRMA S VÍCE NEŽ STOPADESÁTILETOU TRADICÍ
Společnost Semperflex Optimit s. r. o. v Odrách je od roku 1998 dceřinou společností rakouského koncernu Semperit AG Holding, který
působí po celém světě; vyvíjí, vyrábí a prodává do více než 100 zemí
světa vysoce specializované výrobky z pryže v oblasti zdravotnictví
a průmyslu: vyšetřovací a chirurgické rukavice, hydraulické a průmyslové hadice, dopravní pásy, madla k eskalátorům, stavební profily,
kroužky pro lanové dráhy a výrobky pro železniční svršky. Centrála
tohoto tradičního rakouského podniku založeného v roce 1824 se
nachází ve Vídni. Společnost Semperit zaměstnává přibližně 6 900
zaměstnanců po celém světě.
Od té doby, co společnost Semperit převzala před dvaceti lety svého
českého konkurenta – firmu Optimit v Odrách, byl závod neustále
rozšiřován a modernizován. Dnes zaměstnává podnik v Odrách přes
900 lidí. Během uplynulých dvou desetiletí investoval Semperit do
závodu v Odrách celkem 150 miliónů EUR (téměř 4 miliardy korun).

Mezi zaměstnanecké benefity a výhody patří například profesní a
jazykové vzdělávání, příspěvek na penzijní pojištění, pět týdnů dovolené, příspěvek na závodní stravování a na dojíždění do zaměstnání,
odměna před letní dovolenou a vánočními svátky aj.



V dlouhodobé strategii do roku 2020 je jedním z cílů etablovat se také
na kontinentech Asie a USA. S tímto cílem také koresponduje masivní investování do nových technologií a zvyšování kapacit.
V listopadu 2017 se otevřela nová výrobní hala na hydraulické hadice
DH 3, kterou se podařilo postavit za 18 měsíců, zastavěná plocha
je zhruba 7 tis. m2. V listopadu 2018 se dokončila investiční práce
na vybudování další kapacity hydraulických hadic (nová hala DH 4).
Firma tak nabízí několik desítek nových pracovních míst. Tato poslední investiční fáze dosáhla výše 27 mil. EUR (zhruba 700 miliónů
korun) a výrobní kapacita se navýšila na 100 miliónů metrů vysoce
kvalitních hadic, kterými byste zeměkouli omotali na rovníku dvakrát.
Těmito investicemi se podařilo v Odrách vybudovat výstavní podnik
celé společnosti Semperit. Neustálým rozšiřováním výrobních kapacit
a soustředěním se na nejvyšší jakostní standardy se Semperit dostal
v oblasti hydraulických hadic na třetí místo na světě a v oblasti průmyslových hadic je evropskou dvojkou.
Společnost Semperflex Optimit s. r. o. je stabilní a neustále rostoucí
firma, zaměstnanci pracují v moderním, čistém prostředí za použití
nejnovějších technologií. Snahou je jejich odborné schopnosti a znalosti neustále rozvíjet.

Pohled na novou výrobu hadic v Semperflex Optimit s. r. o.

V letech 2013, 2014, 2016 a 2017 společnost Semperflex Optimit
s. r. o. získala ocenění v soutěži Štika Moravskoslezského kraje (MSK).
V roce 2015 získala ocenění za přínos k rozvoji MSK.
V rámci zlepšování image firmy na trhu práce a personálních potřeb
firma již delší dobu spolupracuje se středními odbornými školami
(umožňuje studentům bezplatnou praxi v administrativě či chemické
laboratoři), VŠB – TU Ostrava (od roku 1997 Fakulta strojní a Fakulta
metalurgie a materiálového inženýrství) a UTB – Zlín (Fakulta technologická). Tato spolupráce spočívá v pravidelné účasti na veletrhu
Kariéra Plus, nabídce při psaní diplomových prací a pořádání exkurzí,
při kterých se studenti seznamují s technologickými postupy ve výrobě a přibližuje se jim výroba gumárenských směsí a hadic.
Firma Semperflex Optimit také pravidelně ve svých prostorách organizuje pro své stávající a nově nastupující procesní a vývojové
inženýry školení na téma „Gumárenská technologie“ ve spolupráci
s Gumárenskou skupinou Zlín při ČSPCH. Celé školení trvá 55 výukových hodin a je zakončeno komisionální zkouškou a obdržením
certifikátu. 
(P. R.)
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