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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
V minulém vydání PROMĚN jsem vyslovil naději, že se konečně uskuteční podzimní společenské a spolkové
akce. Ale bohužel. S uvolňováním hygienických opatření se opět zvýšily počty nakažených. Proto je i nadále
potřeba, abychom byli opatrní a zodpovědní!
A pokud nám v tom nebrání předsudky nebo zdravotní stav, podstoupili očkování…
Je zde konec roku a proto si zde dovolím poděkovat všem spolkům a jejich aktivním členům, kteří byli nuceni
omezit svoji činnost, ale jistě se těší na dobu (a ta snad nastane již brzy), kdy bude možné společenskou, spolkovou a sportovní činnost v obci plně obnovit.
Máme zde ADVENT a zanedlouho Vánoce!
Přeji Vám, abyste závěr roku prožili v klidu, pohodě, zdraví a bez zbytečných stresů a s optimismem vstoupili
do roku 2022!


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

MYSLIVCI SE SEŠLI NA TRADIČNÍM KATEŘINSKÉM HONU. ULOVILI BAŽANTY, ZAJÍCE I SRNČÍ



…uvnitř čísla najdete….

ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Kněží požehnali kříži a sloupku svatého Marka
Jak vznikly naše obecní symboly
Nepotřebné věco nemusejí končit na skládce 
Vodní dílo Skalička bude mít nejspíš podobu víceúčelové nádrže
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CO NOVÉHO V MIKROREGIONU HRANICKO 
ZE ŽIVOTA MYSLIVCŮ: Svatohubertská mše a Kateřinský hon
ŠPIČKOVÁ ŠKOLKA V OBRAZECH
MÁTE NEVYHOVUJÍCÍ KOTEL S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM? 
SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
Stolní tenisté se nevzdávají ani v nejisté sezóně 
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ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
NAVZDORY PANDEMII OBEC NEZAHÁLÍ. INFORMUJE SE, INVESTUJE A ODDÁVÁ SE KULTUŘE

Celostátního sněmu Svazu měst a obcí (SMO) ČR se kromě delegátů zúčastnili členové končící i nastupující vládní garnitury a také řada poslanců a senátorů.

Boží muka sv. Marka září novotou.

V září se v kostele sv. Šimona a Judy uskutečnil další z cyklu varhanních koncertů s varhaníkem Janem Gottwaldem a přední českou sopranistkou
Kristýnou Vylíčilovou.
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ŠPIČKY – MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
KNĚŽÍ POŽEHNALI KŘÍŽI A SLOUPKU SVATÉHO MARKA
Je dobře, že naše katolická církev udržuje tradici žehnání různých
předmětů, osob, životních situací, ale také zvířat nebo míst. Jedná
se o „dobrořečení“, při kterém je dobré slovo doprovázeno gestem.
Rodiče mohou žehnat své děti, aby se jim dařilo, každý člověk může
žehnat sebe sama, či si požehnat pokrm nebo léky. I člověk, který do
kostela nechodí, může požádat kněze o požehnání auta, pracoviště,
domu či bytu a být tak prostředníkem svolávání dobra. Žehnání je
nejčastěji spojeno se znamením kříže, svěcenou vodou a modlitbou.
Jsou to viditelná znamení neviditelné Boží síly.
V radostném duchu se proto k takovému požehnání sešli v neděli
10. října odpoledne zástupci naší obce a farnosti a společně
s hranickým panem děkanem P. Františkem a naším panem farářem P. Václavem putovali k znovuobnovenému kříži u komunikace
na Hluzov a k sloupku sv. Marka na konci obce Špičky v témž směru.
Se studeným větrem v zádech a za recitace růžence jsme se od kostela společně vydali vstříc k dnes už malebnému místu s obnoveným
křížem a byli zde účastni pobožnosti požehnání. Na zpáteční cestě
jsme se zastavili u nově zrestaurovaného sloupku sv. Marka, který
byl také přítomnými kněžími požehnán.
Po závěrečném požehnání a písni přišlo vhod našim zkřehlým kostem a studeným tvářím přátelské posezení na faře a ještě dnes můžeme být naplnění vděčností z příležitosti být pospolu.


Jaroslava Vyhnánková

JAK VZNIKLY NAŠE OBECNÍ SYMBOLY
Podle § 5 Zákona č. 367/1990 Sb. mohou obce disponovat
vlastními obecními symboly, tzn. obecním znakem a obecním
praporem. Při vytváření nových obecních symbolů je přitom
nutno respektovat stanovené zásady heraldiky (nauka o erbech) a vexilologie (pomocná historická věda, která se zabývá
studiem vlajek a praporů – podobou, historií, funkcí, symbolikou, způsoby používání).
Existuje několik zásadních tematických okruhů, kterými se řídí
tvorba nového znaku a praporu. V prvé řadě se jedná o vytvoření tzv. „mluvícího znamení“ nebo o navázání na historickou
pečetní a razítkovou symboliku obce. Ta je vhodná zejména
proto, že zachovává kontinuitu obecní symboliky a do značné
míry stanoví, co by na znaku mělo být. Není-li možno nalézt
otisk pečeti či razítka, případně je-li vyobrazení na pečetním
poli nevhodné pro svoji přílišnou složitost, nastupují alternativní tematické okruhy: symbolické vyjádření místního světce
či patrona, odkaz na význačné události či pověsti v dějinách
obce, erby někdejší vrchnosti, jedinečný charakter obce, historická nebo přírodní specifika.
V případě obce Špičky je doloženo užívání obecní pečeti ve
druhé polovině 18. století. Pečetní pole je kruhové s opisem

„OBECNI : PECZET : DEDINI : SPICZEK“. Vlastní pečetní
obraz tvoří postava světce s naznačenou svatozáří a v dlouhém šatě. Dle atributu, který světec drží v levé ruce (figura pily)
lze určit, že se jedná o sv. Šimona, což odpovídá zasvěcení
kostela ve Špičkách. Postava světce je v pečetním obraze doplněna po stranách po jednom písmenu „S“ – tyto majuskule
(velká písmena abecedy) mohou znamenat zkratku „Svatý Šimon“, případně může jít o počáteční písmeno obce. Pod dominantní figurou sv. Šimona se nachází figura pluhu obráceného
kolem směrem heraldicky doleva. Symbolika pluhu vyjadřuje
historicky výhradně zemědělskou povahu obce.
V rozsáhlém zdůvodnění heraldického znaku Špiček se uvádí,
že ho nelze realizovat prostým přenesením pečetního obrazu, ale zjednodušenými symboly – pilovité dělení odkazuje na
sv. Šimona a současně může symbolizovat ostří radlice nebo
také kužely nebo špice ze znaku olomouckého biskupství,
k jehož panství obec v minulosti patřila. Kromě této základní erbovní figury byl do návrhů zapracován obraz půlměsíce
převzatý z erbu pánů ze Špiček (Špičských z Krumsína) a halapartny odkazující na druhého ze světců, kterému je kostel
ve Špičkách zasvěcen, sv. Judu Tadeáše.


pokračování na následující straně
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ŠPIČKY A HRANICE – MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
pokračování z předchozí strany

Celkem bylo navrženo 13 variant s malými rozdíly v užití výše uvedených symbolů
a s rozdílnou barevností:
– modrozlaté a stříbrné varianty vycházející
z erbovních barev vladyků ze Špiček
– červenozlaté a stříbrné varianty vycházejí
z barev erbu olomouckého biskupství
– zelená barva vyjadřuje venkovský charakter krajiny.

Z návrhů byl vybrán ten nejjednodušší:
modro-zlatě pilovitě dělený štít a prapor.
Dne 25. února 2002 byly naší obci uděleny
tyto symboly rozhodnutím Václava Klause,
tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny
ČR.

 Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

NEPOTŘEBNÉ VĚCI NEMUSEJÍ KONČIT NA SKLÁDCE. NĚKDO JE TŘEBA JEŠTĚ OCENÍ
Lidé si zvykli na konzumní životní styl a věci, které už nepotřebují, vyhazují do odpadků. Tyto věci pak končí na skládkách
a zatěžují životní prostředí, přestože by mohly nadále sloužit
někomu jinému. Proto se město Hranice rozhodlo motivovat
občany a 7. října letošního roku otevřelo Re-use centrum
v areálu sběrného dvora EKOLTES na Zborovské ulici.

Co můžete do Re-use centra přinést:
– malý nábytek (nečalouněný), nádobí a jiné kuchyňské potřeby, dekorace
– nářadí, sportovní potřeby, knihy, CD a gramodesky
– hračky, kočárky, houpačky, autosedačky
– hudební nástroje, hodiny a budíky, kufry a tašky
– další potřeby pro domácnost (kromě elektrospotřebičů)
EKOLTES žádá občany, aby věci nosili v takovém stavu,
v jakém by je sami chtěli převzít!
Nabídka převzatých věcí Re-use centra je dostupná přes aplikaci Econit: https://reuse-center.econit.cz/obec/hranice, kde si
zájemci mohou věci prohlédnout a zarezervovat.
		 Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
ilustrační foto

Název centra vychází z anglického „reuse“, které se dá přeložit jako „znovupoužití“. Do centra mohou občané přinést věci,
které již nepotřebují, ale zároveň jsou v dobrém stavu a proto
mohou posloužit někomu jinému. Tyto věci se následně prodají
za symbolickou cenu.
Centrum mohou využívat i obyvatelé naší obce. Stačí, když
obsluze Re-use centra prokáží svou totožnost.
Otevírací doba je stejná jako u sběrného dvora:
Pondělí		
zavřeno
Úterý		
7:00 – 12:00
12:30 – 17:00
Středa		
7:00 – 12:00
12:30 – 17:00
Čtvrtek		
7:00 – 12:00
12:30 – 16:00
Pátek		
7:00 – 12:00
12:30 – 16:00
Sobota 		
8:00 – 12:00
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Finanční úřad pro Olomoucký kraj
informujte, že na telefonních číslech

581 656 325 a 581 656 324
nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových
přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních
pracovištích a to min. po tuto prac. dobu:
Pondělí a středa 8:00 - 16:30
Úterý a čtvrtek
8:00 - 14:30
Pátek
8:00 - 13:30
Nabídka platí od 3. ledna do 7. února 2021.

CO NOVÉHO V REGIONU
VODNÍ DÍLO SKALIČKA BUDE MÍT NEJSPÍŠ PODOBU BOČNÍ VÍCEÚČELOVÉ NÁDRŽE
Vodní dílo Skalička představuje základní a nezbytný prvek systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy. S ohledem na projevy
klimatické změny, kdy průtoky vody klesají až na úroveň 5 % normálu, nabyla na významu možnost využití zásobního objemu nádrže pro
zmírnění následků sucha. Kromě víceúčelové nádrže a suchého poldru přímo na toku byly zpracovány i tzv. boční varianty vodního díla.
Vzniklo tak celkem pět variant vodního díla Skalička, jejichž rozdíly spočívají v průtočnosti nádrže a možnosti trvalé akumulace vody pro
navýšení průtoků v řece Bečvě. Pro posouzení jednotlivých variant protipovodňových opatření na řece Bečvě bylo v roce 2019 rozhodnuto o zadání „Multikriteriálního hodnocení variant řešení VD Skalička“. Aby byla zajištěna objektivnost, byly z hodnocení vyloučeny firmy
a instituce, které se podílejí na přípravě a výstavbě podobných zařízení a toto multikriteriální hodnocení bylo zadáno Českému vysokému
učení technickému v Praze – Fakultě stavební, Vysokému učení technickému v Brně – Fakultě stavební, a Biologickému centru Akademie
věd ČR – Hydrobiologickému ústavu. Základním zadáním pro hodnocení MKA (multikriteriální analýzy) bylo posouzení existujících studií
řešení vodního díla Skalička jako zásadního protipovodňového opatření na řece Bečvě a doporučení výběru vhodné varianty či vhodných
variant pro další přípravu a zejména pro posouzení v rámci procesu EIA ( Environmental Impact Assessment = proces vlivu na životní
prostředí).
Zpracování multikriteriální analýzy v obdobném rozsahu a podrobnosti nemá v České republice, v oblasti vodního hospodářství, obdoby.
Zpracovatelské týmy vycházely při zpracování analýzy mimo jiné ze zkušeností, které byly získány při obdobných hodnoceních v zahraničí. Vlastnímu zpracování předcházelo shromáždění více než 150 relevantních podkladových studií a odborných prací. Zásadním
dokumentem pro analýzu byla hydrogeologická studie lokality a širšího zájmového území, která posoudila a vyhodnotila potenciální změny
režimu podzemních vod v souvislosti s jednotlivými variantami řešení VD Skalička.
Byly posuzovány tyto varianty:
V1 – Nulová varianta bez nádrže s nižší ochranou sídel – pouze pro porovnání
V2 – Boční suchá nádrž
V3 – Boční suchá nádrž s manipulovatelným objemem
V4 – Boční víceúčelová vodní nádrž
V5 – Průtočná suchá nádrž
V6 – Průtočná víceúčelová nádrž
Hlavní projektové podklady:
Pobečví – studie odtokových poměrů (11/2011).
Bečva, Teplice – suchá nádrž, Aktualizace investičního záměru (3/2012).
Bečva, Vodní dílo Skalička, Technicko-ekonomická studie (12/2015).
Bečva, VD Skalička – technicko-ekonomická studie variant boční nádrže (12/2017).
V rámci podkladové části bylo zpracováno:
– Soupis, digitalizace a správa dostupných podkladů (225 písemností)
– Pracovní tabelární a grafická databáze vrtů
– Časové řady – průtoky v Bečvě, vrty ČHMÚ, stavy hladin vody v objektech souvisejících s devonskými vápenci
– Údaje o historických měřeních
– Vlastní rekognoskace zachovaných objektů
– Geodetické zaměření Bečvy v profilech
Multikriteriální hodnocení variant řešení VD Skalička, které obnáší 135 stran, projednala 13. 10. 2021 na svém zasedání meziresortní
pracovní skupina. Zástupci obcí byli 15. 10. 2021 seznámeni s výsledky prezentací v rozsahu 60 stran. Jako nejvhodnější varianta je
hodnocena V4 – Boční víceúčelová vodní nádrž (levobřežní), kterou doporučí Ministerstvo zemědělství ČR vládě k realizaci. Následně by
měl být zahájen proces EIA. To však záleží na vládním rozhodnutí. A vlastní výstavba? To je především politické rozhodnutí…
Prezentační materiál Multikriteriálního hodnocení variant řešení a celkovou Multikriteriální analýzu naleznete na webu obce Špičky.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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CO NOVÉHO V MIKROREGIONU
MIKROREGION POMÁHÁ OBCÍM S DOTACEMI, INFRASTRUKTUROU, KULTUROU I VZDĚLÁVÁNÍM
Mikroregion Hranicko zajišťuje pro obce dotační management,
pomáhá s přípravou žádostí o dotace, s výběrem dodavatelů,
ale i s realizací jednotlivých akcí. Připomeňme si, čím se mikroregion zabýval v letošním roce a co plánuje na rok příští.
KALENDÁŘE NA ROK 2022
I v letošním roce jsme připravili společný kalendář pro obce
Mikroregionu Hranicko. Společné téma, které jsme pro kalendář vybrali, je to, co se v uplynulých třech až čtyřech letech
v obcích a městech podařilo.
Protože pracuji v Mikroregionu Hranicko už 15 let, dovoluji si
říct, že každá obec udělala neskutečný kus práce a podařilo
se zrekonstruovat, opravit, nebo vybudovat veřejné budovy,
školy, školky, chodníky, komunikace, hřiště a mnoho dalšího.
A také do budoucna se jistě najde mnoho nápadů na další různá vylepšení, stavby či rekonstrukce. Přeji všem obcím úspěch
v budování a spokojené občany.
STUDIJNÍ CESTA NA JIŽNÍ MORAVU
Letos jsme opět připravili a podnikli studijní cestu. Na Jižní Moravě jsme se po předchozích zkušenostech z Mikulovska, Znojemska a Hustopečska přesunuli ještě více na jihovýchod, na
Hodonínsko. Výběr lokality opět nezklamal a všichni si užili
krásné počasí a příjemné zážitky. To jsme ještě netušili, jaká
přírodní katastrofa postihne tento region týden po našem odjezdu. Tornádo zničili přesně ty obce, kterými jsme projížděli
a obdivovali jejich krásu.
PODPORA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
V příštím roce se bude Mikroregion Hranicko zabývat mimo
jiné i projekty z odpadového hospodářství. Podařilo se nám
získat dotace na tři z nich: a) pořízení velkoobjemových kontejnerů, b) pořízení kompostérů pro domácnosti, c) pořízení
nádobí, které bude používáno místo jednorázových kelímků,
talířů apod.

VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY BEČVA
Vybudování cyklostezky Bečva je velkou investicí, kterou na
svá bedra převzal Mikroregion Hranicko a obce Černotín a
Ústí, na jejichž katastrech stavba probíhá a které ji značnou
částí spolufinancují. Po problémech v začátcích, kdy stavbě
nepřálo počasí a geologické podmínky, se stavba konečně rozjela. Pokud jedete přes Ústí, je už viděl část pylonů, na kterých
budou zavěšena lana a celá konstrukce lávky.
Věříme, že koncem
září 2022, jak je plánováno, bude celá
stavba dokončena a
začne sloužit nejen
místním, ale i cykloturistům z blízkého
a vzdáleného okolí.
Dík patří nejen obcím Černotín a Ústí,
ale i Státnímu fondu
dopravní infrastruktury, městu Hranice
a Olomouckému
kraji. Všechny tyto
instituce se na financování díla podílejí.
GRANTOVÝ PROGRAM 2022
Také na příští rok plánujeme další ročník Grantového programu
regionu Hranicko, ze kterého podporujeme kulturní, sportovní
nebo vzdělávací akce pro občany všech věkových kategorií.
Díky osmi regionálním firmám a obcím mikroregionu budeme
moci podpořit akce mininálně ve výši 270 tisíc korun.
V loňském a letošním roce byl sice trochu problém s organizováním akcí, ale nakonec se téměř vše podařilo zrealizovat.
Věříme, že v dalším roce bude situace příznivější a život se
vrátí do lepších kolejí.
Děkujeme firmám, že se do Grantového programu opět zapojily a ukázaly tak svou sounáležitost s regionem.

SPOLEČNÁ POPTÁVKA ENERGIÍ
Obce Mikroregionu Hranicko již dlouho společně postupují při
poptávání a následném nákupu energií: elektřiny a zemního
plynu. Díky tomuto společnému postupu se podařilo ušetřit
prostředky obcí nebo alespoň tlumit a snáze překonávat rozdí- 
ly v cenách, které nabízejí dodavatelé energií.
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Marcela Tomášová, manažerka Mikroregionu Hranicko

ZE ŽIVOTA MYSLIVCŮ
TROUBENÁ SVATOHUBERTSKÁ MŠE SE KONALA UŽ POSEDMNÁCTÉ
V neděli 7. listopadu se po roční pauze v kostele sv. Šimona
a Judy uskutečnila Svatohubertská troubená mše. Ještě před
začátkem jsme se sešli na hřbitově u křížku, kde trubači VLS
Lipník zahráli několik fanfár, abychom uctili památku všech zemřelých myslivců našeho spolku. Kromě tónů varhan se kostelem nesly i tóny lesnic a zpěv sboru sv. Huberta z Loučky.
Po mši svaté se většina účastníků odebrala do kulturního
domu. Kromě kávy a koláčů od našich hospodyněk byla připravena ochutnávka vína ze Znovínu Znojmo. Své díla představila

malířka Hana Křenková a letošní program jsme obohatili ukázkou sbírky brouků a motýlů Petra Rolince ze Skaličky. Kdo
chtěl, mohl zkusit štěstí v bohaté tombole a komu se nedařilo,
jistou výhru našel v podobě zvěřinového guláše nebo topinek
se zvěřinovou směsí.
Tato kulturní akce byla uskutečněna za podpory Grantového
programu regionu Hranicko. Děkujeme.


za Myslivecký spolek Hejné Špičky Radek Novotný

MYSLIVCI SE SEŠLI NA TRADIČNÍM KATEŘINSKÉM HONU
Po delší době se v sobotu 27. listopadu opět zaplnilo naše pohostinství. Na Kateřinský hon i přes přísná proticovidová opatření dorazilo
27 střelců, 15 honců a 5 lovecky upotřebitelných psů. V útulné a příjemně vytopené hospůdce jsme společně posnídali koláče, buchty
a bábovky od našich hospodyněk a po kávě či čaji vyrazili na nástup.
Za zvuků lesnic byl hon slavnostně zahájen. Počasí nám vyšlo nádherné. Napadl čerstvý sníh, lehce mrzlo a obloha byla jasně modrá.
Bylo vidět, že svatý Hubert nám ráčil zachovat svou přízeň.
V první leči jsme ulovili 23 bažantů, ve druhé nám bohužel při obestavování utekla divoká prasata. Dále jsme ještě ulovili 4 zajíce a
psi strhli jedno slabé srnče a jednu poraněnou srnu. Po slavnostním
výřadu jsme se všichni opět odebrali do místního pohostinství, aby-

chom se posilnili silným vývarem a výborným gulášem od našich
kuchařek. Pak při pivu či sklence něčeho ostřejšího jsme probrali
úspěšné či méně úspěšné rány právě ukončeného honu.
Setkali jsme se také s majiteli honebních pozemků – členy honebního společenstva. Letos díky vládním nařízením proti koronaviru
musel být každý účastník společného setkání naočkován nebo se
musel prokázat certifikátem o prodělaném onemocnění, což bohužel
některé odradilo.
Na závěr nás čekala bohatá tombola, za kterou děkujeme našim členům i hostům, kteří do ní přispěli. Doufám, že příští rok se již budeme
moci sejít všichni bez omezení a že se nám podaří uspořádat alespoň tak úspěšný hon jako letos.
Přejeme všem požehnané svátky vánoční a do nového roku hlavně
pevné zdraví.

Radek Novotný, myslivecký hospodář
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ŠPIČKOVÁ ŠKOLKA V OBRAZECH

S dětmi nyní trávíme čas hlavně na naší přírodní zahradě. Po velké práci při jejím budování jsme si jí konečně začali užívat. Děkujeme
všem rodičům za pomoc při její realizaci. Zvláštní poděkování patří paní Kunovské, která nám do zahrady namalovala na dřevo mnoho
naučných cedulek.

Nejzajímavější badatelské činnosti se dějí u jezírka. Děti do sítěk odlovují různé vodní živočichy a podle atlasů a klíčů určují jejich názvy.

V jezírku se daří žábám, znakoplavkám, larvám vážek a virníkům.

8
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Opekli jsme si na zahradě brambory v popelu. To bylo pro děti
něco naprosto nového.

ŠPIČKOVÁ ŠKOLKA V OBRAZECH

Rozjeli jsme opět pravidelný kroužek keramiky, jógy a angličtiny.

Uspořádali jsme školkovou drakiádu.

S tuk-tukem nás navštívil Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách.

Do školky přišel nový králík Bob II. Přibyla nám také obsáhlá sada magnetických obrázků, kterou jsme pořídili z daru ve výši
5 000 Kč od mysliveckého sdružení Hejné. Moc mu děkujeme.

9
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ŠPIČKOVÁ ŠKOLKA V OBRAZECH

V naší školce mlsáme zdravě. Spoustu dobrot z ovoce i zeleniny si děti umějí připravit samy.

Na zahradě je pořád co dělat. Děti jí pomohly připravit se na zimu.

Užili jsme si příchod svatého Martina a upekli si svatomartinské
rohlíčky.

S napětím děti čekaly na Mikuláše. Ten v pondělí 6. prosince
opravdu s nadílkou přišel.

Covid se školce stále ještě vyhýbá a díky zodpovědnosti rodičů jsme ji nemuseli za celou dobu pandemie ani jednou uzavřít. Rozhodli jsme
se, že 22. prosince uspořádáme pro děti a jejich rodiny Vánoční koncert v kostele, protože i tady víme, že se všichni budou chovat zodpovědně a dodržovat bezpečnostní pravidla.
Hezké Vánoce všem… a hlavně pevné zdraví.
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OBCE ŠPIČKY

Zuzka Stejskalíková, ředitelka MŠ Špičky
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
STOLNÍ TENISTÉ SE NEVZDÁVAJÍ ANI V NEJISTÉ SEZÓNĚ
Nejistá sezóna. Citátem z Divadla Járy Cimrmana by se dalo
charakterizovat pingpongové období covidové. Sotva jsme
zahájili, i přes veškerá omezení, tréninky a soutěž, vpadla do
toho nová (omikronová) vlna covidu a ta sportu ani životu příliš
nepřeje. Přesto, obrněni nezdolným optimismem, pokračujeme.
Počet dětí se ztenčil na tři pravidelné, zato velmi nadějné účastníky. Neambiciózní „béčko“ se nám úspěšně promořilo a má na
půl roku po starostech – doufáme, že se tato pohoda promítne
i do tréninkového nasazení, potažmo výsledků. Plusem „béčka“

se jeví dorost, který spolu s nováčkem Laďou Marešem jde příkladem v tréninkové píli i v nadšení pro hru. „Áčko“ ve 2. třídě
prochází křest ohněm. Soutěž má opravdu vysokou úroveň a
zkušenosti většině hráčů základu chybějí.
Nicméně se zatím zuby nehty drží na nesestupové pozici a pravidelným pozápasovým občerstvením utužuje morálku a kolektiv. A to je pro pingpongáře hlavní poselství epochy covidové
– Carpe diem!

Martin Trousil
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