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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
Opravdu s potěšením (a není to jen zdvořilostní fráze) jsem přijal skutečnost, že v nově zvoleném zastupitelstvu
jsou především mladí lidé. Asi by to lépe vyznělo, kdyby to napsal nový a mladý starosta, ale čtyři roky utečou jako
voda. A já doufám, že nově zvolení zastupitelé budou mít sílu a ochotu dále pokračovat…
Je zde konec roku a proto si na tomto místě dovolím poděkovat za činnost všem aktivním spolkům a jejich aktivním
členům – ženám, hasičům, myslivcům, stolním tenistům a šachistům, bez kterých si život v obci nedovedu vůbec
představit.
Tento zpravodaj Vás už šestým rokem informuje o tom, co se v naší obci vybudovalo, odehrálo či změnilo. Není tedy
nutné na tomto místě hodnotit činnost zastupitelstva a provádět výčet toho, o čem jste byli průběžně informováni.
Máme zde ADVENT (období půstu!?), za chvíli VÁNOCE a poslední den roku 2019.
Tak si závěr roku v klidu, pohodě a bez stresů užijte!A raději bez nesplnitelných předsevzetí.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

Děti si krátily čekání na Ježíška výrobou vánočních dekorací (více na str. 9)

Vánoční strom se letos poprvé rozzářil 1. prosince.

…uvnitř čísla najdete….
ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
Zvládli jsme terénní úpravy, volby i setkání seniorů 
Myslivci pořádali hon a zábavu a poté už zavoněly Vánoce
Nové zastupitelstvo obce Špičky
Co by občané také měli vědět
Obec oslavila sté výročí republiky
Farníci se vydali na pouť do Jeruzaléma 
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
Školka připravila dětem spoustu podzimních radovánek 
Nejlepší koláč a slivovice soutěžily už popatnácté 
Myslivci pořádali mši, hon a zábavu 
Kostelem se nesl adventní koncert
Hasiči ukončili sezonu v Babicích 
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
JEŠTĚ PŘED PŘÍCHODEM ZIMY JSME ZVLÁDLI TERÉNNÍ ÚPRAVY, VOLBY I SETKÁNÍ SENIORŮ

Po výstavbě hřbitovní zídky byla provedena úprava terénu pod tújemi.

V září bylo doplněno zastřešení a oplášťování prodejních prostor na hřišti.

Ve dnech 5. a 6. října se konaly volby do zastupitelstva obce.

Setkání nových zastupitelů se seniory se uskutečnilo 9. listopadu.

Seniory svým vystoupením pobavily a potěšily děti z mateřské školy.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
MYSLIVCI POŘÁDALI HON A ZÁBAVU A POTÉ UŽ OBEC ZAVONĚLA ADVENTEM A VÁNOCEMI

V sobotu 24. listopadu uspořádal myslivecký spolek Hejné hon a Kateřinskou zábavu (více na str. 10).

Rozsvícení vánočního stromu přilákalo 1. prosince na náves spoustu občanů. Od téhož dne je na místním hřbitově k vidění betlém.

Patnáctý ročník špičkového koláče si 8. prosince nenechaly ujít desítky lidí.
(více na str. 9)

V neděli 9. prosince zazpíval v kostele smíšený sbor Harmonia. (viz také
na str. 11)
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ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
NOVÉ ZASTUPITELSTVO OBCE ŠPIČKY
Do zastupitelstva obce Špičky byli ve volbách, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, zvoleni:
-

Tomáš Frydrych		
Marek Hložek		
Petr Navrátil		
Radek Novotný		
Monika Rušarová
Naděžda Šíbalová
Vladimír Zamazal

129 hlasů
118 hlasů
99 hlasů
122 hlasů
100 hlasů
83 hlasů
126 hlasů

Na ustavujícím zasedání, které se konalo 31. října 2018, byl
zvolen starostou obce Vladimír Zamazal a místostarostou Radek Novotný.
Předsedou finančního výboru byla zvolena Naděžda Šíbalová, členy finančního výboru byli zvoleni Tomáš Frydrych a Eva
Frydrychová.

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Marek Hložek, členy
finančního výboru byli zvoleni Petr Navrátil a Monika Rušarová.
			

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT...
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 12. 2018
usnesením 7/6-18 schválilo vyrovnaný rozpočet obce Špičky
na rok 2019 s příjmy a výdaji ve výši 4 440 800 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 12. 2018
usnesením 8/6-18 schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce
Špičky na období 2020 – 2023.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 12. 2018
usnesením 9/6-18 schválilo rozpočet MŠ Špičky na rok 2019
s náklady a výnosy ve výši 1 250 550 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 12. 2018
usnesením 10/6-18 schválilo střednědobý výhled rozpočtu MŠ
Špičky na období 2020 – 2021.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 12. 2018
usnesením 11/6-18 schválilo plán inventarizace na rok 2018.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 12. 2018
usnesením 14/6-18 schválilo obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2018 o místním poplatku za komunální odpad. Sazba pro
poplatníka bude i v roce 2019 ve výši 500 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 12. 2018
usnesením 16/6-18 schválilo podání žádosti z POV Olomouckého kraje 2019 na Stavební úpravy – Kulturní dům obce Špičky, oprava fasády a vstupní části.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 12. 2018
usnesením 17/6-18 schválilo podání žádosti o dotaci z MMR
ČR na Opravu hřbitovní zídky, II. etapa.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 12. 2018
usnesením 18/6-18 schválilo Smlouvu o dílo č. 10618 na vypracování územní studie lokality ,,Obytný okrsek Špičky II“
s INTEGRAPLANEM v. o. s. Lipník nad Bečvou 59 000 Kč +
DPH.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 12. 2018
usnesením 12/6-18 schválilo plán rozvoje obce Špičky na ob- Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 12. 2018 usnedobí 2019 – 2024.
sením 19 /6-18 schválilo Smlouvu o dílo č. SMCZ 12/2018/P7
na svoz komunálního odpadu, tříděného odpadu, objemného
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 12. 2018 odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, nebezpečného odusnesením 13/6-18 schválilo plán financování kanalizace padu a ostatních odpadů kat. 20 na dobu neurčitou s platností
v obci Špičky na období 2018 – 2028.
od 1. 2. 2019.
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ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na tel.
č. 777 698 876 nebo na e-mailu: t.bibrlik@regionhranicko.cz
Novou 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, a to v pracovních dnech
od 7 do 15 hodin. Cestující se zde dozvídají o cenách, jízdních
řádech, průkazech umožňujících slevy, uznávání dokladů při
přestupování atd.

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

Jízdní řády veřejné linkové dopravy platné v Olomouckém
kraji naleznete na oficiálních stránkách KIDSOK (Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje):
www.kidsok.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.

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

Upozorňujeme občany, že od 1. 2. 2019 nebudou na popelnice vydávány a používány žetony. Současně EKOLTES upozorňuje, že z bezpečnostních důvodů nebudou vyprázdňovány popelnice
s teplým popelem a popelnice s poškozeným úchytem pro
mechanické vyprázdnění. K jeho poškození může dojít i při
vyprazdňování přetížených plastových popelnic naplněných
např. stavební sutí, která do popelnic nepatří. Občané by si
měli ve vlastním zájmu popelnice zkontrolovat a poškozené
nahradit nepoškozenými či novými!!!

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.

Zimní harmonogram svozu komunálního odpadu:
28. 12. 2018, 11. 1. 2019, 25. 1. 2019, 8. 2. 2019, 22. 2. 2019,
8. 3. 2019, 22. 3. 2019, 5. 4. 2019, 18. 4. 2019 - čtvrtek


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

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

Velmi zajímavá a poučná přednáška o historii vzniku Československé republiky se uskutečnila 15. listopadu 2018. Bohužel s nízkou účastí občanů
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ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
OBEC OSLAVILA STÉ VÝROČÍ REPUBLIKY
Oslavit sté výročí vzniku republiky se dá různě. Průvodem s lampiony, shromážděním s projevy politiků nebo i ohňostrojem, kterým by
naši předkové byli jistě překvapeni. Spolek žen ve Špičkách oslavil
100. výročí vzniku Československa lidovou veselicí, na kterou se
převážná část hostů dostavila v kostýmech a oblecích ,,v prvorepublikovém stylu“. A bylo se opravdu na co dívat. Pánové s čepicemi ve
stylu pražských Pepíků, s klobouky a botami, s psími dečkami nebo
alespoň v oblecích s motýlky. Ještě větší přehled prvorepublikové
módy byl k vidění u kostýmů a šatů dam, kde vévodily šaty s třásněmi, stylové a dobové šaty s převažující černou barvou a nezbytné
čelenky doplněné peřím. Také bufet byl dobově přizpůsoben a mimo
jiné nabízel prvorepublikové chlebíčky nebo vynikající utopence. Pro
připomínku toho, jak naše obec vypadala v době vzniku republiky,
byly stěny sálu kulturního domu vyzdobeny dobovými fotografiemi doplněnými autentickými reklamními plakáty. Zábava proběhla
v příjemné atmosféře až do brzkých ranních hodin. A že se tanečníci
nešetřili, bylo patrné nejen z jejich unavených tváří, ale i z parketu posetého peřím z dobových kostýmů! A abych nezapomněl! I v tombole
bylo plno stylových a hodnotných cen.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

DOČKÁ SE KŘIŽOVATKA A OBČANÉ ŠPIČEK?
Skoro by se chtělo říci, že kdo si počká, ten se dočká! Je tomu už 2,5 roku, co jsem řešil úpravu křižovatky silnice III/44016 se silnicí I/35 Hranice – Valašské meziříčí, která po opravě mostku na I/35 nebyla uvedena do původního stavu. K tomu, aby se situace alespoň částečně zlepšila, došlo až po té, kdy jsem kontaktoval olomouckou redaktorku deníku DNES Petru Klimkovou, která se zúčastnila schůzky u křižovatky
a o jednání se zástupcem ŘSD a DI PČR Přerov následně referovala v článku zveřejněném v Deníku DNES 17. 6. 2016. Při jednání byly
přislíbeny i úpravy, které by zvýšily bezpečnost při odbočování na Špičky a celkově zklidnily dopravu v tomto úseku. A čas běžel. Bez ohledu
na mé urgence byla realizace dohodnutých opatření v nedohlednu.
K částečným úpravám přistoupilo ŘSD až při opravě I/35 v létě letošního roku. S překvapením a potěšením jsem přijal zveřejnění vyhlášky
se záměrem na stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené křižovatce, kterou vydal Odbor dopravy Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Snad se proti záměru na doplnění značek a bezpečnostních prvků nikdo neodvolá...

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
FARNÍCI SE VYDALI NA POUŤ DO IZRAELE
„Hele, pojedete na pouť do Izraele?“ ptali se nás lidé známí i sousedé a my jsme odpovídali, že zatím o tom neuvažujeme, že necítíme
to pravé volání, ale že třeba… Po nějaké době jsme se dovídali:
„Když vy pojedete, pojedeme taky.“ A tito vlastně způsobili, že jsme
se na pouť přihlásili. Pár týdnů před odjezdem jsem z mnoha úst
slyšela: „Tak už se ti to blíží!“, „Už máš cestovní horečku!?“, „Už
se těšíš, že?“ Ano, pouť spojených farností našeho P. Františka se
blížila, ale já jsem cestovní horečku nepociťovala a pracovní zápřah
mi to až do chvíle odjezdu ani neumožnil. A těšení? Tak to musím po
pravdě říci, že se nekonalo. Od mnoha nadšených poutníků jsem už
sice slyšela různá vypravování, zážitky a svědectví z cesty po Izraeli, ale má fantazie mi v tom nějak vypovídala službu a žádné velké
představy jsem tedy ani neměla.

Program pouti byl velmi pěkně připravený a nabízel nám poznávací
a duchovní „hody“ v osmi dnech: let z Vídně do Tel Avivu a zpět
a zejména pak návštěvu míst spojených s Ježíšem Kristem: Betlém, Jeruzalém, Kafarnaum, Genezaretské jezero, Haifu, Kánu Galilejskou, Nazaret, horu Tábor, Betánii, Mrtvé moře, Emauzy a další
překrásná místa.
Už jsem na několika velkých poutních místech světa byla a mám tu
zkušenost, že není v lidských silách všechno vidět, všechno slyšet,
všechno si zapamatovat a všude být vším osloven. A tak jsem s tím
také počítala a nechala na Pánu Bohu, co mi On chce ukázat a na
těch místech sdělit.
Největší hnutí mysli i emocí mne samotnou zaskočilo u skály v Getsemanské zahradě na Olivové hoře. V ruchu lidských hlasů a mezi
těly velkého množství poutníků z celého světa zahlížím skálu… Ježíš se zde láskou pro mě potí krví a říká mi slovy Písma: „Má duše
je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou!“ Zcela osobně
zakouším přes všechna ta staletí a vzdálenosti, že to, co Ježíš pronesl tehdy, říká 14. 11. 2018 mně a celému světu.
Druhý velký zážitek jsem prožila u Zdi nářků v Jeruzalémě. Mohu
jen obdivovat velké množství Židů a poutníků z celého světa, jak
s velkou důvěrou, odpovědností a nadějí stojí u zdi, pláčou a volají

intenzívně k Bohu. Svá přání, poděkování a prosby vtěsnávají do
nejnepatrnějších škvírek skály a… věří. Věří. Pociťuji, že věří tak,
že je to i smysly vnímatelné! „A co tady před tou skálou dělám!?“
kladu si řečnickou otázku. „Co tady mezi těmi krásnými zbožnými
lidmi dělám já?“ A dostávám odpověď: “My, na rozdíl od Židů, máme
chrám! I ve Špičkách máme chrám! A v našem chrámě a svatostáncích světa přebývá zmrtvýchvstalý Ježíš, který nás hříšné očišťuje
a posvěcuje! My nemusíme chodit ke kameni, ke skále… Kristus se
k nám tak přibližuje, že je dokonce v nás. Aleluja! Pojímá mne vděčnost a láska k naší vlasti, obci… a rozpřahám ruce. Ježíši, jsme Tví!
Co říci na závěr? Bohu díky za šťastnou pouť, za našeho duchovního pastýře P. Františka, výborného průvodce pana Tomáše Torkoše,
spolehlivé řidiče autobusů, za spolehlivé a radostné spolupoutníky.
Vám, milí čtenáři, můžeme doporučit: jeďte na pouť do Izraele. A vy,
co už třeba nemůžete, podívejte se na nějaký kvalitní cestopisný
film o Izraeli. Nebo zazvoňte ve Špičkách u Vyhnánků a my vám ho
pustíme či půjčíme.

Jaroslava Vyhnánková
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
ŠKOLKA PŘIPRAVILA DĚTEM SPOUSTU PODZIMNÍCH RADOVÁNEK
Letní a prázdninové období nám skončilo a my se všichni vrátili do
naší milované školičky. Nastal čas podzimní, a tak jsme si tento
sychravý čas zpříjemnili krásnou pohádkou, kterou si pro nás přichystal náš dlouholetý kamarád, pan Taraba. Opět se s námi podělil
o krásný pohádkový příběh plný lásky a poučení. Dokonce si v něm
zahrály i děti, které celý divadelní příběh nádherně okořenily svými
nápady a dětskou upřimnou radostí.
Jelikož k podzimnímu období patří padání listí a foukání větru, nelenili jsme a všichni jsme se sešli na kopci, kde jsme vypustili papírové
dráčky. Všem dětem lítaly velmi hezky, jelikož jsme zachytili příznivé
počasí a pěkně jsme si akci drakiády užili. Děti byly obdarovány hodnotným diplomem a sladkou odměnou.
Zdraví a zdravého životního stylu není nikdy dostatek. Zahájili jsme
opět náš podzimní plavecký kurz, který děti naučí a seznámí se základy plaveckých dovedností. Děti jsou každoročně z plavání nadšené, dělají vše pro zdraví a otužilost. Při plaveckých lekcích se vždy
něco nového naučí, ale zažijí i spoustu zábavy v podobě nafukovacících plaveckých atrakcí, vířivky, hraček do vody či dokonce jízdy
na tobogánu.
V polovině října jsme si s dětmi udělali kreativní dopoledne, kdy si
děti vyzkoušely tvoření mandal, které vyráběly pomocí barevného
písku. Koncem měsíce jsme s dětmi oslavili 100 let vzniku republiky.
Děti se hravým způsobem dozvěděly něco o naší zemi a kreativní
cestou si vytvořily svou představu o státním výročí.

Velmi zábavné bylo i každoroční dlabání dýní. Děti společně se svými rodiči tvořily nádherné a originální dýňové lucerny. Nakonec si
všichni svá krásně vytvořená díla vzali domů, aby si ozdobili své
domečky v podzimním duchu. Na počátku měsíce listopadu jsme
přivítali naše další kamarády, tentokrát z cirkusu. Přivezli si pro děti
plno zvířátek, které dělaly naučené kousky. Pejsci skákali přes překážky, králíček překážky podlézal a medvídek mýval se s dětmi mile
pomazlil. Také jsme se mohli podívat na akrobatické kousky manželů, které si pro nás připravili.
K podzimnímu období patří i výrobky z brambor. My ale neustále ve
školce něco tvoříme, a tak jsme si vymysleli menší změnu. Z brambor jsme vyráběli, ne sice v podobě výtvarné činnosti, ale v podobě
kulinářského umění. Společně s dětmi jsme nastrouhali brambory,
udělali těsto a dali ho usmažit. Vznikly vynikající placky, které si
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všichni několikrát přidali. Velmi nám všem chutnalo, a tak jsme si
s mastnými pusami slíbili, že si tak vynikající pochoutku zase brzy
připravíme.

V polovině měsíce listopadu jsme ukončili plavecký kurz. Děti dostaly diplomy za účast a velkou pochvalu za šikovnost. Za odměnu si
mohli všichni odvážní užít nafukovací vodní houpací atrakci a jízdu
na tobogánu. V pátek 9. 11. jsme s dětmi vystoupili v našem KD, kde
měly děti připravenu kulturní vložku v podobě předvánoční besídky. Děti si pro místní důchodce připravily čertovské vystoupení plné
básniček, tance a hlavně pekelného kouře. Toto krásné představení
si děti posléze zopakovaly ještě na vystoupení rodičů, které nám
zahájilo ten pravý adventní čas. Všem se vystoupení dětí moc líbilo, ukáplo pár slziček dojetí a ochutnali jsme i různé druhy cukroví,
které si pro nás připravily maminky dětí. Strávili jsme společně moc
příjemný večer ve slavnostním duchu.
Jelikož k zimnímu období patří také uvítání svatého Martina, ani letos jsme nezaháleli a vyšli mu vstříc. Vydali jsme se na procházku
kolem naší obce a na začátku lesa na nás opravdu čekal svatý Martin. Dětí se ptal na různorodé otázky, ony s nadšením odpovídaly a
za to byly odměněny sladkým dárkem v podobě přírodních dobrot a
omalovánek. V prosinci nás opět navšívil náš kamarád pan Taraba,
který dětem zahrál opět moc hezkou divadelní pohádku.
A protože ještě před vánočními svátky se slaví příchod svaté družiny
v podobě Mikuláše, čerta a anděla, navšívily tyto postavy i naši MŠ.
My máme ale všechny děti moc a moc hodné, čert se tedy na nás
koukal pouze zpovzdálí a Mikuláš s andílkem děti štědře obdarovali.
Všem přejeme krásný sváteční čas, do nového roku plno zdraví,
štěstí a lásky.

Michaela Bolfová, MŠ Špičky

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
NEJLEPŠÍ KOLÁČ A SLIVOVICE SOUTĚŽILY UŽ PO PATNÁCTÉ
V sobotu 8. prosince Spolek žen ze Špiček uspořádal již 15. ročník soutěže o špičkový koláč a špičkovou slivovici. Hlavní surovinou
pro pečení byla čokoláda. Místní i přespolní hospodyňky přinesly 29
různých dobrot, které obsahovaly čokoládu. Všichni návštěvníci (a
bylo jich více než 100 + asi 30 dětí) ochutnávali přinesené sladkosti.
Po sečtení všech hlasů jsme vyhlásili tři kuchařky, jejichž zákusek
chutnal nejvíce.
Na třetím místě se umístila paní Jarmila Pajdlová, na druhém paní
Marcela Stáhalová (obě ze Špiček) a první místo včetně putovní vařečky získala paní Jarmila Kráčmerová ze Šternberka. Všechny tři
dámy jsme odměnili vánoční hvězdou a pěknou knihou.

Do soutěže o špičkovou slivovici se nám sešlo 32 vzorků, což je
rekordní množství, a tím pádem to všichni degustátoři neměli vůbec jednoduché. Po 3,5 hodině koštování byly odevzdány hlasovací
lístky a nedlouho poté i vyhlášeni tři majitelé slivovic, které nevíce
chutnaly. Třetí místo obsadila paní Zdislava Humplíková, druhé pan
Vladimír Zamazal (oba ze Špiček) a první místo získal pan Voldán
z Drahotuš. Vítěz od nás dostal rum republika a knihu. Zbylí dva
obdrželi také knihu a něco slaného na zub.

Byla pro ně připravena dílnička, ve které si mohly ozdobit baňku na
vánoční stromek, vyrobit přáníčko nebo vykrajovat ozdoby ze slaného těsta.

Kulturní dům byl provoněn punčem, z reproduktorů zněly vánoční
písně… Užili jsme si příjemné adventní odpoledne.
Přejeme všem požehnané svátky vánoční a do nového roku hlavně
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Doufáme, že se v hojném počtu
budeme setkávat na akcích, které uspořádáme v roce 2019.

Spolek žen ze Špiček

Součástí soutěže byla výstava vánočních dekorací, které jsme samy
vyrobily, prodej ručně malovaných hedvábných šátků a prodej výrobků klientů domova Větrný mlýn ze Skaličky. Na své si přišly i děti.
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
MYSLIVCI POŘÁDALI MŠI, HON A ZÁBAVU
V neděli 4. listopadu se v našem kostele uskutečnila již 15. troubená svatohubertská mše. Při ní myslivci již tradičně děkují svému
patronovi – svatému Hubertovi za přízeň v uplynulé lovecké sezoně
a vyprošují si požehnání do sezony další.

V sobotu 24. listopadu se v kulturním domě sešlo ke společnému
honu 21 střelců a 18 honců. Po slavnostním zahájení jsme se vydali
do části naší honitby a v poledne jsme mohli bilancovat výřad čítající
šest zajíců, osm bažantů a deset kachen. Na poslední leči si všichni
mohli povykládat o zážitcích z lovu. Odpoledne jsme pohostili skvělým dančím gulášem členy honebního společenstva, potěšili spoustu
účastníků bohatou tombolou, ale především vyhlásili krále honu. Pro
letošní rok se jím stal náš dobrý přítel, člen bělotínského MS, pan
Zdeněk Šustal.

Celá akce začala na hřbitově, kdy jsme zavzpomínali na naše kamarády v zeleném, kteří nás již předešli do věčně zelené honitby. Poté
se rozezněly tóny lesnic a zcela zaplněný kostel vyslechl Hubertskou
mši svatou v podání trubačů VLS Lipník n. B. a Sboru svatého Huberta z Loučky.
Program pokračoval i ve večerních hodinách, kdy se uskutečnila již
tradiční Kateřinská zábava se skupinou Rose–band. Večer byl tentokrát obohacen o vystoupení špičských žen, které se nás v retro
kostýmech snažily naučit tancovat charleston. Gurmánským zlatým
hřebem večera byla dančí svíčková a topinky se zvěřinovou směsí. Rekordní počet cen v tombole zajistil, že u každého stolu bylo
několik výher: kolouch, prase divoké, poukázka na let balonem…
Nad ránem odcházeli všichni účastníci domů spokojeni.

Myslivecké sdružení Hejné
Následoval další program v místním kulturním domě, včetně bohatého mysliveckého občerstvení, tomboly, ochutnávky vín či prodejní
výstavy malířky Hany Křenkové.
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
KOSTELEM SE NESL ADVENTNÍ KONCERT
V neděli 9. prosince se v místním kostele sv. Šimona a Judy uskutečnil adventní koncert smíšeného pěveckého sboru z Hranic.
Smíšený pěvecký sbor Harmonia je kolektivem ryze amatérských
zpěváků, kteří zpívají pro radost sobě i posluchačům. Založení sboru iniciovala skupina hudebních přátel sdružená kolem sbormistryně
Taťány Jonasové v roce 1986. Od té doby se ve sboru vystřídala
řada zájemců o sborový zpěv a další sbormistři.
V současnosti sbor účinkuje pod novým vedením Kateřiny Navrátilové a jeho repertoár tvoří duchovní skladby, stará „světská“ muzika, úpravy lidových písní, populární hudba a černošské spirituály.
Za dobu svého trvání sbor úspěšně reprezentoval město Hranice
v mnoha zemích Evropy.
Věříme, že se kousek předvánoční atmosféry podařilo díky koncertu
přenést i do vašich domovů.

Radek Novotný, místostarosta obce Špičky

HASIČI UKONČILI SEZONU V BABICÍCH
Definitivní tečku za soutěžní sezonou 2018 udělala družstva mužů
a žen v poslední zářijovou sobotu v Babicích, kde se družstvu žen
útok nepovedl a muži skončili na 14. místě ze 77 startujících družstev.
Poslední soutěž, které se účastnili, byla v Širokém Dole, kde se mužům útok nepovedl, a tak se zařadili na konec výsledkové listiny na
102. místo a družstvo žen skončilo na 14. místě z 56 startujících družstev. Muži nad 35 let se v listopadu zúčastnili soutěže v Heřmanicích
u Oder, kde skončili na pěkném 5. místě. Mladí hasiči se letos zúčastnili Velké ceny okresu Přerov mladých hasičů a na poslední soutěži
v Olšovci si zajistili starší žáci celkové 10. místo a mladší žáci celkové 15. místo.
Den předtím ovšem ještě proběhla soutěž ve Špičkách pro mladé
hasiče. Za pěkného počasí si přijelo zasoutěžit 40 družstev mladších
a starších žáků. V první říjnovou sobotu se uskutečnilo první kolo hry
Plamen na další rok. Tohoto branného závodu se účastnilo 33 hlídek starších žáků a 30 hlídek mladších. My jsme měli pouze hlídku
starších žáků, kteří obsadili 20. místo, když nejvíce trestných bodů
nasbírali na stanovišti uzlování.

Zhodnocení roku proběhne tradičně na výroční valné hromadě, která se uskuteční 5. ledna. Na každoroční hasičský ples se můžete
těšit 2.února. Tradiční vodění medvěda bude 2.března.
Závěr roku 2018 se blíží, a proto poděkování patří všem členům
a spoluobčanům, kteří nás chodili podporovat na naše akce během roku, jež jsme pořádali nebo na kterých nás bylo vidět. Proto
bych chtěl popřát Vám i nám, prostě všem, krásné svátky vánoční
a šťastný, klidný a úspěšný nový rok 2019.

Za SDH Špičky Marek Hložek
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SPORTOVNÍ DĚNÍ A CO NÁS V BLÍZKÉ DOBĚ ČEKÁ
PING-PONGU SE DAŘÍ. PŘILÁKAL NOVÉ DĚTI
Máme za sebou půlku ping-pongové sezony 2018 – 2019 a výsledky nás mohou těšit po všech stránkách: po sportovní, společenské
i kulturní. A-tým úspěšně válčí ve vyšší 4. třídě a momentálně je
na žebříčku čtvrtý, pouze s dvoubodovou ztrátou na druhý nejlepší
tým tabulky. Kamkoli přijede, těší se respektu a pohostinnému přijetí. Dlužno dodat, že pohostinnost ho při domácích duelech taktéž
zdobí. B-tým prokazuje mimořádnou životaschopnost a odolnost.
Ačkoliv prozatím polyká spíše prohry, nikdy neztrácí dobrou náladu
a žádné utkání nevynechá ani nevzdá. Taky přidává v tréninku, což
je u těchto časově velmi vytížených borců a borkyň obdivuhodné. Na
jejich výkony v druhé půlce sezony jsme opravdu zvědavi.
Děti nám také dělají radost. Chodí pravidelně, stále v hojném počtu,
a mají pro hru a společně strávený čas jen slova chvály. Navíc přibyly čtyři děti ve věku šesti let. Na jednoho trenéra situace téměř

POPLATKY V ROCE 2019

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ

Komunální odpad
Stočné

500 Kč
50 Kč

Poplatek za psa: první
		    druhý a další

150 Kč
170 Kč



kritická, ale když občas vypomůže nějaký tatínek (díky, Víťo), lze se
věnovat všem. Však máme za cíl doplňovat B-tým každý rok o nové
hráče z řad dětí. Technické zázemí a přístup obce (prostory, teplo,
světlo) je na úrovni 21. století, což taky není všude samozřejmost
(jak jsme si všimli). Takže díky všem... a jen tak dále.

Martin Trousil

Splatnost: do 31. 5. 2019!!!

30. 12. 2018 – Společná vycházka s následným občerstvením
v místním pohostinství. Sraz na autobusové zastávce bude upřesněn dle zvolené trasy. Pořádá Spolek špičských žen.
27. 1. 2019 – Dětský maškarní bál od 14:00 v KD
2. 2. 2019 – Hasičský ples SDH od 20:00 v KD
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