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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
Jaro se pomalu loučí se zimou, která byla velmi mírná a bohužel také velmi chudá na sněhové a dešťové srážky.
Zřejmě nás čeká další suchý rok.
Také v letošním roce se uskutečnila Tříkrálová sbírka, do které občané přispěli o něco vyšší částkou než v předcházejících letech. Proto patří poděkování všem, kteří dle svých možností pomáhají lidem, jež naši pomoc
opravdu potřebují! A nemalé poděkování náleží i koledníkům, kteří ve svém volnu a bezplatně Tříkrálovou
sbírku zajišťují.
Kvůli koronaviru na nás chrlí Ministerstvo zdravotnictví a vláda ČR jedno mimořádné opatření za druhým! Jde
o dodržování zásad osobní hygieny a především zodpovědnosti vůči svému okolí. Při návratu z rizikových oblastí dodržet karanténní lhůtu! Ale když jsou sjezdovky v Itálii prázdné a ceny poloviční… A než jsem dopsal
poslední tečku, už je rozhodnuto o uzavření škol a následně vyhlášen stav nouze. Snad epidemie nepovede
k celosvětové hospodářské krizi.
Právě se nacházíme v období předvelikonočního půstu! Již čtvrtým rokem jsou velikonoční svátky prodlouženy o Velký pátek. Tak si je užijte. Po půstu (!?) jistě přijdou vhod!


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
…uvnitř čísla najdete….
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Už naši předkové se oddávali masopustnímu veselí. Ani v jejich průvodu masek nemohla chybět
ta nejdůležitější - a sice medvěd. Poté, co obešel jedno stavení za druhým a zatančil si se všemi
hospodyňkami, pochovali chasníci basu na důkaz toho, že se lidé následujících čtyřicet dnů nebudou veselit na bálech. Místo toho se pohroužili do sebe, rozjímali a postili se.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
NA KONCI LOŇSKÉHO A V ZAČÁTKU LETOŠNÍHO ROKU JSME SI UŽILI SPOUSTU ZÁBAVY

Vánoční atmosféru obohatil před loňskými svátky koncert dětí z mateřské školy a dětí z klavírního studia Ostrůvek snů z Drahotuš, který se uskutečnil
22. prosince. S velkým zájmem se pak děti v kostele pustily do tradičního pouštění lodiček ze skořápek vlašských ořechů.

Za vydatného přispění rodičů dětí z mateřské školy se u nás 18. ledna uskutečnil dětský karneval.

Končinový průvod masek s medvědem chodil po vsi 22. února.
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V únoru pobavilo návštěvníky Divadlo Ventyl s komedií Nový začátek.

ŠPIČKY - SOUHRNNÝ PŘEHLED PRAKTICKÝCH INFORMACÍ
JEDNALI JSME S POVODÍM MORAVY A OBJEVILI JSME NEPOVOLENOU SKLÁDKU BIOODPADU

Dne 29. ledna se na obecním úřadě uskutečnila informativní schůzka starostů obcí dotčených připravovanou výstavbou Vodního díla Skalička se
zástupci Povodí Moravy.

Kdo asi trvale doplňuje černou skládku na pozemku u křižovatky na Hranické Loučky? Dle informace občanů jde o bývalého zastupitele! I tak vypadá péče o obec…

CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT...
Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na
tel. č.: 777 698 876 nebo e-mailu: t.bibrlik@regionhranicko.cz
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
(Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje): www.kidsok.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.
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/

Stránky by mělo Povodí Moravy pravidelně aktualizovat.
Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území
Olomouckého kraje je zveřejněna na:

http://uap.olkraj.cz/us/Detail-uzemni-studie-42
Policie ČR žádá občany, aby o pohybu podezřelých osob či
vozidel neprodleně podávali informaci Policii ČR na bezplatnou
linku 158 nebo přímo na linku OO PČR Hranice: 581 601 690.
Podněty, návrhy a připomínky lze rovněž zasílat elektronickou
poštou na adresu: pcr.oo.hranice.podatelna@pcr.cz
Hranické 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.
Letní harmonogram svozu komunálního odpadu:
3. 4. 2020, 17. 4. 2020, 1. 5. 2020 (státní svátek), 15. 5.
2020, 29. 5. 2020, 12. 6. 2020, 26. 6. 2020, 10. 7. 2020,
24. 7. 2020, 7. 8. 2020, 21. 8. 2020, 4. 9. 2020, 18. 9. 2020,
2. 10. 2020, 11. 10. 2020 a 30. 10. 2020
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, aby nejpozději v období vegetačního klidu provedli ořez větví, které zasahují do
místních komunikací.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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ŠPIČKY – SOUHRNNÝ PŘEHLED PRAKTICKÝCH INFORMACÍ
Sběr objemných odpadů bude opět realizován pomocí dvou
kontejnerů (před hasičskou zbrojnicí a u váhy střediska ZOD),
které budou přistaveny v pátek 24. dubna ve 14 hodin a odvezeny v pondělí 27. dubna v 8 hodin. Do odpadů patří: objemný
odpad bez nebezpečných složek, vyřazený nábytek, podlahové krytiny, koberce apod.

Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční ve
dnech 22. – 30. dubna na OÚ.

Seznam věcí vhodných do sbírky:
– veškeré oděvy – nepoškozené s fungujícími zipy
– obuv – nepoškozená, zavázaná v igelitové tašce
– kabelky, batohy – nepoškozené s funkčním zipem
Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 25. dubna – lůžkoviny, prostěradla, ručníky
v době od 10:30 hodin do 11:30 hodin u autobusové zastávky. – utěrky – čisté i mírně poškozené
Do odpadu patří: znečistěné nádoby a obaly se zbytky škodli- – přikrývky, polštáře a deky
vých látek, barev, lepidel, včetně štětců, stěrek a jiných před- – záclony, závěsy – nepoškozené, látky – min. 1m2
mětů, baterie od vozidel, včetně malých baterií do domácích – knihy, menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, ale
spotřebičů, zbytky chemikálií, staré léky, prostředky na ochraopravitelné
nu rostlin, ředidla nátěrových hmot, použité oleje, vyřazené
elektrospotřebiče apod.

POČET OBYVATEL PŘIHLÁŠENÝCH VE ŠPIČKÁCH K TRVALÉMU POBYTU
Stav je uveden vždy k 1.1. daného roku.

rok

počet		

rok
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2007
2010
2013
2016
2019

294		
306		
293		
292		
286		

2008
2011
2014
2017
2020

301		
297		
297		
289		
281

2009
2012
2015
2018

305
297
301
290

PRODEJ POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ
Zastupitelé obce Špičky se na poradě dne 21. ledna
2020 dohodli na zvýšení nabídky pro uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí na prodej pozemků (části pozemků) pro přípravu výstavby v lokalitě „OBYTNÝ OKRSEK
ŠPIČKY II“ (u vodojemu). Původní cena 150 Kč/m2 byla
zvýšena na 250 Kč/m2. Současně jsem byl pověřen,
abych tuto nabídku projednal.
Výše uvedenou nabídku jsem zaslal majitelce dvou pozemků – bez nichž se nedá realizovat ani část výstavby
dle územní studie – která požaduje 450 Kč/m2. Odpověď
byla stručná: „Cenu 250 Kč/m2 neakceptuji“.
Jen pro doplnění uvádím, že dle Českého statistického úřadu průměrná cena půdy v roce 2019 byla ve výši
28,40 Kč/m2.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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Co nás čeká v nejbližším období:
sobota 28. 3.
sobota 4. 4.
středa 22. 4.
pátek 24. 4.
sobota 25. 4.
čtvrtek 30. 4.
čtvrtek 7. 5.
		
		
sobota 6. 6.

Gastrofestival (od 13 hod. v KD)
Společný úklid obce
Charitativní sbírka
Sběr objemných odpadů
Sběr nebezpečných odpadů
Slet čarodejnic (od 16 hod. u márnice)
Pietní vzpomínka obětí II. světové
války (sraz účastníků v 18.45 hod.
u obecního úřadu)
Pohádkový les (od 13 hod.)

Už teď víme, že se některé akce z důvodu mimořádného opatření vlády ČR zřejmě neuskuteční.
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ŠPIČKY - POLICEJNÍ STATISTIKA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
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PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠPIČKOVÁ ŠKOLKA „V OBRAZECH“

8

Děti si hrají při tematickém bloku „Tři králové“.

Udělali jsme si karneval v kulturním domě i ve školce.

Máme nové koutky: „Pískovna“ a „Knihy a relaxace“.

Do stávajících koutků stále vyrábíme další pomůcky.

Děti tvořily sněhuláky ze špalků a ptačí krmítka.

V rámci Ekoškoly řešíme téma Odpady a prostředí. Odpad třídíme na deset složek.

Ve spolupráci s MŠ Černotín jsme zrealizovali týdenní lyžařskou školičku
na Trojáku.

Ve školce jsme uspořádali zimní olympiádu.
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PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podali jsme žádost o dotaci na přírodní zahradu. S napětím čekáme
na schválení.

Projekt Malý zahradník nám věnoval paletu substrátu. Už plánujeme, co
si vysadíme.

Začala plavecká školka, která potrvá až do dubna.

Rádi si hrajeme s padákem a házecími letadélky.

Děti si smažily masopustní koblížky.

Zahrála nám špičková masopustní kapela.

Zdravíme vás ze školky a přejeme všem krásné jaro. Pokud
máte doma staré rozbité gumáky nebo boty, prosím, doneste
nám je. Dáme jim novou funkci.
Protože je březen měsícem knihy, rádi uvítáme zájemce
z obce, kteří by měli chuť a odvahu dětem ve školce před spaním přečíst pohádku.
Školka se v týdnu od 18. do 24. dubna zapojí do kampaně obyčejného hrdinství, v rámci které bude plnit sedm ekologických
výzev (nejíst maso, nenechávat téct vodu při čištění zubů, po-

užívat k nákupu opakovaně látkové tašky, snižovat produkci
odpadu, zasadit strom, pokusit se efektivně využívat automobily – tedy zcela zaplněné, a trávit hodinu času v přírodě).
Naším cílem je pokusit se do kampaně zapojit i rodiče a veřejnost. Připravujeme například rodinnou stopovačku v přírodě,
ve které vám dáme náměty k vycházkách po okolí s plněním
úkolů na každý den.
Informace pak najdete na našich webovkách a facebooku.

(pokračování na další straně)
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
Dále vás vyzýváme v sobotu 4. dubna k účasti na jarním úklidu obce. Sejdeme se před KD v 9:30 v reflexních vestách. Každý
dostane pytel a rukavice na odpadky a společně projdeme a uklidíme obec. Odměnou nám bude dobrý pocit a guláš v kulturním
domě, který uhradí obec. Tak co, půjdete do toho s námi?
V pátek 10. dubna proběhne zápis dětí do MŠ od 8:00 do 9:30 hodin, odpoledne pak od 14:00 do 15:00 hodin.
Srdečně zveme také všechny na výtvarnou výstavu našich dětí, která bude probíhat v Galerii M+M od 28. 5. do 20. 6. v Hranicích.


Zuzana Stejskalíková, ředitelka MŠ Špičky

Více informací naleznete na: www.msspicky.cz a facebooku Špičková školka – MŠ Špičky.

SPOLEK ŽEN USPOŘÁDAL PO VÁNOCÍCH VYCHÁZKU...
Povánoční vycházka byla naplánována na neděli 29. prosince. Na zastávce se sešlo přes
padesát dospělých a dětí a nejméně dva psi.
Po společném focení jsme vyrazili směr Hranické Loučky. Pijáckou stezkou jsme došli do
Hustopečí, kde u zahradnictví Sedláček už
čekalo auto s občerstvením na zahřátí: čajem
s rumem. Pak jsme pokračovali po nové cyklostezce Hustomilka do Milotic a pak po cyklostezce Bečva na Kačenu. Nakonec už zbylo
jen „vyběhnout“ Vrbičkovou.
Počasí bylo sice větrné, ale beze srážek. Můžeme říct, že to byla pohodová vycházka, kterou zvládl každý.
V místním pohostinství bylo připraveno opravdu bohaté pohoštění: polévka, vařené maso
z kotle, pečené krkovice a bůček. K tomu se
čepovala přerovská jedenáctka.

Spolek žen Špičky

... MYSLIVCI SE PROŠLI O DEN DŘÍV

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 4. ledna do ulic naší obce vyrazily
dvě skupinky koledníků. Byli to Tři králové.
Pod záštitou Charity České republiky obešli všechny domy ve vesnici, zpívali koledy
a prosili o příspěvek na potřebné. Vybralo
se 13 750 korun. Všem, kteří poskytli peněžní dar, co nejsrdečněji děkujeme. Koledníci
a jejich vedoucí tuto činnost provádí bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. Proto
všem, kteří se do tříkrálové sbírky v hranickém děkanátu zapojili, Charita Hranice umožní v únoru jeden vstup na hranickou plovárnu
a v březnu vstup na promítání filmu v kulturním domě v Lipníku za symbolické vstupné.

Spolek žen Špičky
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V sobotu 28. prosince se v pohostinství sešli myslivci, honci, trubači a psovodi se svými lovecky
upotřebitelnými psy, aby se naposledy v roce 2019 společně vydali do honitby. Počasí nám přálo,
vycházka se vydařila, a tak jsme společně s našimi rodinnými příslušníky a přáteli myslivosti prožili
pěkný den a společně se rozloučili s kalendářním rokem 2019.

za MS Hejné Špičky Radek Novotný, myslivecký hospodář

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
HASIČI SI ZVOLILI NOVÝ VÝBOR A PROŠKOLILI SE
Letošní rok je rokem volebním na všech úrovních, a tak i ten
náš rok začal výroční schůzí, kde se nejen rekapituloval rok
předešlý, ale také si členové zvolili nový výbor na dalších pět
let. Také na výroční schůzi okrsku Hustopeče, konané první
neděli v únoru v Hluzově, byl sbory zvolen nový výbor okrsku

a navržení kandidáti do vyšších funkcí na okrese. V letošním
roce se bude koncem března volit nový starosta okresu Přerov
a další funkcionáři do všech rad a výborů. Na jaře poté proběhne celorepublikové setkání, kde se bude volit nový výbor
SH ČMS.
Poslední sobota v lednu patřila hasičskému plesu. O výbornou atmosféru plesu se postarala nejen kapela
z Hustopeč BlaMajKo a hojná účast,
ale i místní členky sboru, které zpestřily ples vystoupením, které sklidilo velký aplaus od diváků. Bohatá tombola
s rozličnými cenami udělala radost nejednomu návštěvníkovi a poděkování
patří všem, co do tomboly přispěli.
Začátek roku patří různým školením
pro jednotky, jako je školení preventistů, velitelů a strojníků. My jsme ve
spolupráci s HZS Olomouckého kraje
proškolili členy jednotky spolu s vedoucími mládeže v první pomoci, kde
si všichni procvičili různé krizové situace, které nás mohou potkat.


Za SDH Špičky Marek Hložek

SPORTU ZDAR A PING-PONGU ZVLÁŠŤ
Tak tento pozdrav bude platit už jenom měsíc, neboť´zimní
sezóna nám pomalu končí a s ní i čas pro ping-pong. Byla to
dobrá sezóna, po všech směrech. Sportovní ambice naplňuje
„áčko“, kterému chybí jedna výhra (a možná i remíza) k postupu do další vyšší, tentokrát již 2. třídy. Postup o tři třídy během
tří let, to je zcela mimořádný jev – ovšem v případě tradičně
vysoce hodnocených Špiček místními občany automaticky
očekávaný. Ale, jak se říká: „Neříkej hop, dokud jsi…“
„Béčku“ sice hrozí reálně sestup do 5. třídy, nicméně přiznejme
si, že tady to není o sportovních ambicích. „Béčko“ dnes plní několik funkcí najednou: 1. Udržuje se ve formě pro případ záskoku v „áčku“, 2. dává soutěžní příležitosti nováčkům z řad dětí,
3. pomáhá udržovat skvělou týmovou, tréninkovou i zápasovou atmosféru. Jednou třeba titíž hráči přidají v tréninku
i v zápalu a potom se svět (ping-pongový) bude divit. Děti se
stále scházejí každou středu v počtu 8 - 9 hráčů a tvoří dvě
skupiny – pokročilí a benjamínci.
Pokročilí už nehrají jen pro zábavu, ale začínají se účastnit
okolních turnajů (kde se rozhodně neztrácejí), mění potahy i
začátečnické pálky na poloprofesionální a někteří už nastou-

pili v soutěži spolu s dospělými (Ondra Trousil). Benjamínci už
válí jak bekhendy tak forhendy, pilují podání a obstojně zvládají
ošidnou disciplínu zvanou „kolotoč“. I tradiční dětský vánoční
turnaj se vydařil na jedničku! Především překvapil, v pozitivním
smyslu slova, Josef Hajda, vítěz turnaje benjamínků. O stejné
(méně pozitivní) překvapení se postaral fantom Marek Šíbal,
který vyhrál soutěž pokročilých, levou rukou a s prkýnkem na
maso, čímž se zapsal nesmrtelným písmem do ping-pongové
historie obce Špičky.

Martin Trousil
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