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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
Vstoupili jsme do nového školního roku, a když píši tyto řádky, jsme již opět v rouškách a s postupujícím podzimem nelze očekávat, že budou přísná hygienická opatření omezena. Stále však nemáme vyhráno, protože
v některých lokalitách se opět výrazně zvýšily počty nově nakažených. Jen doufám, že vláda opět nepřistoupí
k dalším přísnějším opatřením, která by znovu přibrzdila ekonomiku naší republiky.
Opatření v první polovině letošního roku výrazně poškodila národní rozpočet, na kterém jsou obce a města
přímo závislé. Já předpokládám pokles ročního příjmu obce o 25 až 30 procent. A v dalších letech to nebude
lepší. I proto považuji levnější variantu s domácími čističkami odpadních vod (DČOV) za zásadní.
Obec a spolky mají na podzim naplánováno několik společenských a spolkových akcí. Už teď se na ně těším!
I když budou muset být respektována přísná hygienická opatření!
Na závěr něco povzbudivého: opravy mateřské školy a kulturního domu pokračují ke zdárnému konci a snad
i výsledku.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

LETOŠNÍ HASIČSKÁ SEZONA PROBĚHLA NETRADIČNÍM ZPŮSOBEM. NA VINĚ BYL CORONAVIR



Úplně zkrátka hasiči nepřišli. Některá klání se nakonec v upravené podobě uskutečnila. Více informací na str. 11.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
POŘÍDILI JSME PODLAHU VE ŠKOLCE, PODEZDÍVKU MÁRNICE, PROPUSTEK I SÍTĚ NA HŘIŠTI
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Při zahájení prací a sejmutí podlahové krytiny v herně mateřské školy
bylo zjištěno, že podlaha je v havarijním stavu. Vyskytoval se tam popraskaný a místy propadlý beton bez ocelové výztuže.

Takto vypadala nová podlaha v MŠ před položením krytiny.

V červenci byla dokončena oprava podezdívky márnice.

Nový propustek byl vybudován v lokalitě „Šafranice“.

Kontejner na bioodpad je nově umístěn na zpevněné zapuštěné ploše
s odvodněním.

Hřiště za kulturním domem je vybaveno novými sítěmi.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
NA TOALETÁCH JSME VYMĚNILI STROPNÍ LIŠTY A NA HŘBITOVĚ NECHALI OPRAVIT ZEĎ

Nevhodné a odpadlé plastové stropní lišty na toaletách u velkoplošného hřiště byly nahrazeny novými.

V červenci byla provedena záruční oprava hřbitovní zdi.

CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT...

(Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje): www.kidsok.cz

Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na
tel. č.: 777 698 876 nebo e-mailu: t.bibrlik@regionhranicko.cz

Webový portál rodinné politiky Olomouckého kraje:
www.rodinajeOK.cz byl spuštěn se začátkem minulého školního roku. Web zaměřený na rodinnou politiku kraje nabízí občanům srozumitelnou formou přehled prorodinných aktivit celého
území regionu.

Informační linku pro cestující spustil od 1. září 2017 krajský
koordinátor dopravy KIDSOK na tel. č. 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.
Jízdní řády veřejné linkové dopravy platné v Olomouckém
kraji od 1. 1. 2018 naleznete na oficiálních stránkách KIDSOK

Územní plán obce 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
Informace týkající se výstavby vodního díla Skalička naleznete
na webové stránce: http://skalicka.pmo.cz/
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ŠPIČKY – CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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

Harmonogram svozu komunálního odpadu:
2. 10. 2020, 16. 10. 2020, 30. 10. 2020, 13. 11. 2020,
27. 11. 2020, 11. 12. 2020, 25. 12. 2020, 8. 1. 2021, 22. 1. 2021,
5. 2. 2021, 19. 2. 2029, 5. 3. 2021, 19. 3. 2021, 2. 4. 2021,
16. 4. 2021 a 30. 4. 2021

DOMÁCÍ ČISTIČKY VYJDOU LEVNĚJI
Dne 3. 7. 2019 zastupitelstvo obce schválilo podání
žádosti o změnu v PRVK (Program rozvoje vodovodů
a kanalizací) Olomouckého kraje spočívající v odkanalizování obce a čistění odpadních vod soustavou DČOV.
Vzhledem k tomu, že se změnila kritéria hodnocení tohoto
způsobu řešení čistění odpadních vod, byl v červnu 2020
zpracován nový odborný posudek.
Na základě tohoto doplnění vydal Krajský úřad Olomouckého kraje pod č. j. KUOK 83480/2020 Předběžný souhlas s navrhovanou změnou PRVKOK. Toto rozhodnutí
postoupil Olomoucký kraj k projednání MZe ČR. Po vydání souhlasného stanoviska MZe bude projednána změna
v orgánech Olomouckého kraje. Po schválení bude provedena aktualizace v PRVKOK.

Na základě tohoto předběžného souhlasu lze podat žádost o dotaci ze SFŽP (Státní fond životního prostředí),
kde stávající výzva umožňuje získání dotace až do výše
80 % uznatelných nákladů. Pořízení centrálního čistění
odpadních vod, které je výrazně nákladnější, umožňuje
získání dotace do výše 60 % uznatelných nákladů.
Při jednání s ředitelem SFŽP ČR Petrem Valdmanem jsem
byl ujištěn, že na čistění DČOV budou vyhlašovány další
dotační tituly na úrovni stávajících podmínek.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

ČERNÉ SKLÁDKY JSOU POD DROBNOHLEDEM
Když jsem v PROMĚNÁCH 1/20 informoval o černé
skládce na pozemku parc. č. 294 u křižovatky na Hranické
Loučky, domníval jsem se, že se tímto problémem již nebudu muset zabývat. Ale člověk míní a čas mění...
Počátkem července jsem obdržel dokumenty od Jana
Guntoráda z Ministerstva životního prostředí ČR, které
mne informovaly o realizaci 2. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst. Následně mne oslovil Roman
Pavlík z firmy ProGeo Consulting, která má prověřit vytipované nelegální skládky Olomouckého kraje a zjistit
případné další dosud neevidované problémy. Cílem je,
aby MŽP mělo seznam lokalit, na které je nutno uvolnit
prostředky k jejich sanaci nebo průzkumu, zda jsou kontaminované.

V naší obci byla ze snímků a mapování ČGS prověřována skládka odpadů na výše uvedeném pozemku, ke které
jsem zaslal své vyjádření na zaslané dotazy. Současně
jsem informoval o tom, že osoby, které skládku doplňují,
jsou občanům známy a v případě potřeby budou identifikovány.
Škoda, že snímkování neprobíhalo v pátek 22. 11. 2019
v cca 16:30 hod. Zachytilo by doplňovače skládky tak jak
jsem ho viděl já, ale bohužel jsem autem necestoval sám.
Vlastně nezachytilo!!! Přítelem nepravostí je tma…


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
17. 10. 2020 od 10.00 do 11.00 hodin
Zároveň s nebezpečným odpadem bude probíhat i sběr velkoobjemového odpadu.
Kontejner bude přistaven již v pátek 16. 10. odpoledne a odvezen bude v pondělí 19. 10. ráno.
Do velkoobjemového odpadu, prosíme, neodkládejte nebezpečný odpad, elektroodpad a pneumatiky!

44

OBCE ŠPIČKY

ŠPIČKY – CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

5
OBCE
OBCE ŠPIČKY
ŠPIČKY

55

NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍCH A OBČANSKÝCH POVINNOSTÍ
ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
Na základě nového zákona o pohřebnictví, po předchozím souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne
20. 8. 2020 vydaného pod č. j. KUOK 92206/2020, by mělo
zastupitelstvo obce schválit Řád veřejného pohřebiště
obce Špičky, který vstoupí v platnost 1. 11. 2020. V něm je
mimo jiné uvedeno:
I.
Úvodní ustanovení
1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.
2. Provozovatelem a správcem veřejného pohřebiště (dále jen
provozovatel pohřebiště) je obec Špičky, IČ: 00850705, se sídlem Špičky 56, zastoupená starostou obce.
III.
Rozsah poskytovaných služeb
1. Na pohřebišti obce Špičky jsou poskytovány zejména tyto
základní služby:
a) nájem hrobového místa
I. pro hroby, hrobky
II. pro hroby k uložení lidských ostatků v urnách
b) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně,
oplocení a mobiliáře
c) údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě
i zimě)
d) vedení předepsané evidence související s provozováním
pohřebiště
e) zajištění sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů
f) spravování a udržování objektů na pohřebišti (márnice, centrální kříž)
g) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu
h) údržba a úprava společných hrobů, kostnic, pohřebiště
a ve sjednaném rozsahu i čestných hrobových míst
i) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti.
2. Na pohřebišti obce Špičky jsou poskytovány doplňkové služby na žádost nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení či
hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu, jako například:
a) manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště
b) výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací
c) pohřbívání
d) provádění exhumací
e) ukládání lidských ostatků
3. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou
bude provozovatel pohřebiště postupovat podle občanského
zákoníku, ale také ve smyslu čl. 24 a 30 bilaterární Smlouvy
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o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.
Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé
hroby by mělo probíhat v duchu smíření.
4. V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice
č. j.: HSOC/41136/2019/ OC/HOK je na základě zákona o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů
stanovena tlecí doba v délce 12 let s možností pohřbívání do
prohloubených hrobů hlubokých dva metry dle hydrogeologického průzkumu zpracovaného Altec International s. r. o. Holešov v červnu 2002.
5. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na
tomto veřejném pohřebišti pohřbeni, ale pouze se souhlasem
provozovatele pohřebiště. Den před přijetím lidských pozůstatků je potřeba předložit provozovateli pohřebiště kopii Listu
o prohlídce zemřelého, kterou uloží minimálně po tlecí dobu
v příloze hřbitovní knihy.
IV.
Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků,
způsob a pravidla užívání zařízení
1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné v době od 6:00 hod.
do 22:00 hod.
2. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce návštěvní doby bez upozornění.
3. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit
nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, manipulování se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými
ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod.,
pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel pohřebiště zajistí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních
komunikací pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.
4. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze
v doprovodu dospělých osob.
5. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je
vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.
6. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se
zde jen se souhlasem provozovatele pohřebiště.
7. Na pohřebišti není dovolena jízda jinými vozidly s výjimkou
vozíků invalidních občanů. Chodci mají vždy přednost před
vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které přijíždí zprava. Na
pohřebišti je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.
8. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech,
kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.
9. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně
a pietně a řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebiště dovoleno chovat se zde hlučně, používat audio a videopřijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné
omamné látky, odhazovat odpadky, nechat volně pobíhat psy,
kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům než k jakým jsou určeny.

NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍCH A OBČANSKÝCH POVINNOSTÍ
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového
místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s podmínkami provozovatele pohřebiště. Před zahájením prací si vyžádat písemný
souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se jeho pokyny. Při
změně hrobového zařízení informovat provozovatele pohřebiště, aby mohl pořídit fotografii aktuálního hrobového zařízení do
své evidence. Po skončení prací uvést okolí hrobového místa
do původního stavu.
2. Údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení
provádět v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a) Nejpozději do tří měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu hrobového místa.
b) Průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového
zařízení na vlastní náklady tak, aby plocha hrobového místa nezarůstala plevelem a jeho vzhled nenarušoval estetický
vzhled pohřebiště a nebránil užívání hrobových míst ostatních
nájemců.
c) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena stabilita, což ohrožuje zdraví, životy a majetek dalších
osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště
oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
d) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad
z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický
vzhled pohřebiště.
3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu
hrobového místa, odstranění hrobového zařízení. Po zániku
nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají
na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým náVI.
jemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení
Nájem hrobového místa, povinnosti nájemce
uloženy pod úroveň dna hrobu.
1. Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě 5. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů
smlouvy o nájmu hrobového místa (dále jen smlouva). Smlouva potřebných k vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zámusí mít písemnou formu a musí obsahovat označení smluv- kona.
ních stran, druh, číslo a rozměry hrobového místa výší nájem- 6. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakéného dle schváleného ceníku hřbitovních služeb obce Špičky. koliv další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je
2. Doba nájmu hrobového místa v podobě hrobu je stanovena v souladu se zákonem o pohřebnictví.
tak, aby od pohřbení byla dodržena tlecí doba uvedená v čl. III,
bod 4. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na 12 let 	 Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
s možností prodloužení.
3. Právo nájmu přechází na osobu, kterou zemřelý určil. Je-li
nájemcem fyzická osoba a není-li přechod na určenou osobu
možný nebo nájemce osobu neurčil, přechází právo nájmu
v následující posloupnosti: manžel(ka), rodiče nájemce, sourozenci nájemce nebo jejich děti. Není-li přechod práva nájmu
na žádnou osobu možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého.
10. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít
vodu z vodovodní výpustě. Rovněž není dovoleno tuto vodu
odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
11. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti
požáru. Provozovatel pohřebiště může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo zakázat.
12. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst
není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen
pro ukládání odpadu z pohřebiště – mimo odpadu stavebního
a nebezpečného.
13. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do
vzrostlé zeleně na pohřebišti.
14. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém
rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a provozovatel
pohřebiště.
15. Na pohřebišti není dovoleno umístění reklam na zařízeních
pohřebiště ani na hrobových místech a hrobových zařízeních.
16. Na pohřebišti není povoleno pořádat prezentační akce
soukromých subjektů zaměřené na výkon následné služby pro
nájemce či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoliv práce či služby
pro nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči
provozovateli pohřebiště.
17. Všechny osoby, vykonávající činnosti související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami
upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád a to vždy
s vědomím provozovatele pohřebiště nebo s jeho předchozím
souhlasem, je-li ho dle tohoto Řádu potřeba.
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PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠPIČKOVÁ ŠKOLKA V OBRAZECH
Od 15. června je školka kvůli rekonstrukci budovy přestěhována na obecní úřad. Tady jsme ale čas trávili jen ráno. Většinu času
a dní jsme s dětmi pobývali venku.

Plánovali jsme s dětmi a rodiči také školku v přírodě, ale coronavirus nám zasáhl do většiny akcí a výletů, tak jsme ji museli zrušit. Napadlo nás ale náhradní řešení: uskutečnit školku v přírodě na místním obecním hřišti. Ze ZŠ a MŠ Černotín jsme si půjčili
lehátka na spaní a od 1. do 15. července jsme si užívali pobytu v přírodě. Děti na hřišti svačily, obědvaly, spinkaly. Samozřejmě
to by čas plný her a tvoření. Dle pravidel Ekoškoly si děti samy vybraly pokrm, který si v závěrečný den chtěly připravit k obědu.
Odhlasovaly si bramborový guláš, rozdělily si úkoly – suroviny, které mají donést, a co kdo bude dělat. Myslím, že se to moc
povedlo. Posuďte sami z fotek.
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Moc děkuji všem rodičům, kteří nám pomáhají a podporují nás. Poděkování patří i místním hasičům, kteří nás nejprve přestěhovali ze školky na obecní úřad a pak i na hřiště. Také děkuji paní ředitelce ze ZŠ a MŠ Černotín za zapůjčení postýlek na školku
v přírodě. Děkuji i panu starostovi Špiček za podporu a bezvadnou spolupráci. A hlavně děkuji svým nadšeným kolegyním.
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
Teď máme září a stále probíhá rozsáhlá rekonstrukce naší školky. Budeme mít nové umývárny, šatnu, podlahy, omítky, přírodní
učebnu...a také pár vychytávek k ekologizaci školky. Celá školka bude navíc po rekonstrukci bezbariérová, takže budeme moci
v budoucnu vyhovět potřebám dětí i s tělesným handicapem.
Těší nás zájem o naši školku. V tomto školním roce ji navštěvuje jedenadvacet dětí. Přivítali jsme v našem kolektivu učitelskou
posilu: na částečný úvazek u nás od září pracuje Eva Mejsnarová – lektorka jógy, muzikoterapie a arteterapie.
Těším se na další rok ve „špičkové“ školce.

Zuzana Stejskalíková, ředitelka MŠ Špičky

MYSLIVCI VYSADILI NA RYBNÍKU KACHNY BŘEZŇAČKY
O prvním prázdninovém víkendu jsme dovezli ze Studénky padesát třítýdenních káčat. Před vlastním vysazením
bylo potřeba areál bažantnice opravit, posekat trávu a pro
káčata zajistit krmení. Káčata jsme také řádně navakcinovali proti botulismu a teď jen doufáme, že překleneme
kritické období, než se naučí řádné létat, protože do té
doby jsou před škodnou nejzranitelnější.
Prosíme taktéž špičské občany, pokud půjdou na procházku k rybníku se svými čtyřnohými mazlíčky, aby si je
zavčas uvázali na vodítko.

Myslivecký spolek Hejné Špičky

HASIČI SI LETOS MOC NEZASOUTĚŽILI

Letošní léto si družstva moc nezasoutěžila; dobrovolníci si ale
mohli objet soutěže Extraligy ČR nebo jiná pohárová klání, kterých bylo velmi málo. Všechny soutěže pro mladé hasiče však
byly zrušeny.
V první zářijový víkend proběhlo odložené okresní kolo hry
Plamen pro mladé hasiče. Kvůli zajištění bezpečnosti a zdraví
všech zúčastněných se konalo jen jeden den, namísto celého
víkendu, jak jsme byli zvyklí. Po příjezdu na atletický stadion
v Hranicích se pouze vedoucí přihlásili a poté se družstva jednotlivě přichystala na štafetu dvojic a štafetu 4x60 m překážek.
Jakmile mužstva odcvičila, nastal rychlý přesun do Soběchleb,
kde probíhaly požární útoky. Po splnění požárního útoku byl

družstvům vydán oběd a poté se týmy rozjely do svých domovů.
Celkové vyhlášení výsledků proběhlo přes internetové stránky OSH Přerov. My jsme nasadili dvě družstva: jedno mladší
a jedno starší. Obě bohužel skončila na posledním místě.
Taktické cvičení jednotek okrsku Hustopeče se uskutečnilo
11. září v Hluzově. Cílem bylo prověřit akceschopnost jednotek. Cvičení bylo zaměřeno na hašení lesního porostu. Poplach
všem osmi jednotkám okrsku byl vyhlášen pomocí sirén a sms
zpráv po 18. hodině. Po příjezdu jednotky na pokyn velitele
zásahu rozvinuli hasiči dopravní vedení a dálkovou dopravou
vody uhasili simulovaný požár. Poté proběhlo celkové vyhodnocení akce zástupci HZS Olomouckého kraje.

Za SDH Špičky Marek Hložek
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CO NÁS ČEKÁ
DO KONCE ROKU
pá 16. října od 14:00
sběr objemných odpadů
so 17. října od 10:00 do 11:00
sběr nebezpečných odpadů
po 19. října - pá 23. 10.
charitativní sbírka v budově OÚ
ne 1. listopadu od 9:30
Hubertská troubená mše
s následným programem v KD
pá 6. listopadu od 15:00
setkání zastupitelů se seniory
so 21. listopadu
hon a Kateřinská zábava
so 28. listopadu
rozsvícení vánočního stromu
s občerstvením
so 5. prosince
Špičkový koláč
s degustací
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