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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
V minulém vydání PROMĚN jsem uvedl, že se těším na podzimní plánované společenské a spolkové akce. Ale
bohužel. Místo uvolňování hygienických opatření opět přituhuje, protože epidemii se stále nedaří vytěsnit do
přijatelných mezí. Proto je i nadále potřeba, abychom byli opatrní a zodpovědní!
Je zde konec roku a proto si dovolím poděkovat všem spolkům a jejich aktivním členům, kteří byli nuceni
omezit svoji činnost, ale jistě se těší na dobu (a snad nastane brzy), kdy bude možné společenskou, spolkovou
a sportovní činnost v obci plně obnovit.
Máme zde Advent, zanedlouho budou Vánoce a pak Silvestr. Čas bilancování a někdy i předsevzetí. S těmi ale
raději opatrně…
Přeji Vám, abyste závěr roku prožili v klidu, pohodě, zdraví a bez zbytečných stresů a s optimismem vstoupili
do roku 2021!


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

DĚTI SE VRÁTILY DO ŠKOLKY, KDE JE ČEKALA NOVÁ HERNA. VENKU PAK ZASADILY ROSTLINKY



Informace o dění ve Špičkové školce najdete na str. 8 - 10.

…uvnitř čísla najdete….
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
DOKONČILI JSME REKONSTRUKCI MATEŘSKÉ ŠKOLY A KULTURNÍHO, NOVĚ OBECNÍHO DOMU



V září byla dokončena rekonstrukce mateřské školy.

V říjnu byla dokončena oprava kulturního domu, který byl přejmenován na obecní dům.

22

OBCE ŠPIČKY

ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE MÍT UŽ BRZY PŘÍRODNÍ ZAHRADU A V NOVÉM LESE SE UKLÍZÍ



Pokračují práce na vybudování přírodní zahrady pro mateřskou školu.

V současné době probíhají práce na odstranění oplocenek a prosvětlení nově vysázených lesních porostů.

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 linka pro cestující krajského koordinátora dopravy KIDSOK je 588 88 77 88 a to vždy jen v pracovních dnech
od 7 do 15 hodin. 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 oficiálních stránkách KIDSOK (Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje)
www.kidsok.cz

Webový portál rodinné politiky Olomouckého kraje
www.rodinajeOK.cz nabízí občanům srozumitelnou formou
přehled prorodinných aktivit celého území regionu.
Územní plán obce Špičky je zveřejněn na:

https://www.mesto-hranice.cz/spicky
Informace týkající se výstavby vodního díla Skalička naleznete na webové stránce: http://skalicka.pmo.cz/
Stránky by mělo Povodí Moravy pravidelně aktualizovat.
Harmonogram svozu komunálního odpadu:
25. 12. 2020, 8. 1. 2021, 22. 1. 2021, 5. 2. 2021, 19. 2. 2021,
5. 3. 2021, 19. 3. 2021, 2. 4. 2021, 16. 4. 2021 a 30. 4. 2021


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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INFORMACE O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI I V ŠIRŠÍM REGIONU
ČLOVĚK V TÍSNI POMÁHÁ I VE ŠPIČKÁCH
V naší republice se v organizaci Člověk v tísni věnujeme poskytování sociálních služeb a naše služby je možné využít
i ve Špičkách.
Co děláme?
Pokud se nacházíte v obtížné životní situaci, kterou nejste schopni vyřešit vlastními silami, rádi vám pomůžeme. Naše služby jsou
bezplatné a při jejich poskytování jsou naši pracovníci vázáni mlčenlivostí dle zákona.
Ve Špičkách nabízíme službu dluhového poradenství, terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.


Trápí-li vás problémy s dluhy, bydlením, sociálními dávkami, dostali jste se do tísně kvůli situaci spojené s koronavirem,
řešíte různé problémy spojené se vzděláváním nebo výchovou dětí, nemůžete najít zaměstnání, chcete zjistit, jaká máte
práva při exekucích, zvažujete insolvenci či řešíte jinou složitou životní situaci, neváhejte využít naše bezplatné poradenství.


Jak nás můžete kontaktovat?
Naši pracovníci jsou k dispozici ve všední dny od 8 do 16:30 hod. a přímo ve Špičkách je možné sjednání schůzky u vás doma
nebo v jiném prostředí, které vám vyhovuje.
Kontaktovat nás můžete telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo využít konzultační hodiny bez nutnosti předchozího objednání:
• každé pondělí 10:00 – 12:00 na Úřadu práce v Hranicích, ul. Purgešova 1399, místnost č. 25
• každou středu 13:30 – 15:30 v naší kanceláři, Náměstí T.G.M. 122, Hranice (budova České poj., vchod z boční ulice, 3. patro)
Kontakt: Jana Zbožínková, tel. č. 739 320 313, e-mail: jana.zbozinkova@clovekvtisni.cz
Jak konkrétně pomáháme?
Paní Eva a pan Bohumil se na nás obrátili v době koronavirových opatření.
1. Paní Eva je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, ale nemocenská jí ani po dvou měsících nedorazila. Paní Eva tak nebyla
schopná ze svých prostředků pokrýt nutné výdaje na základní obživu a nájem. Společně s naší sociální pracovnicí zmapovaly
situaci, vyhodnotily možnosti klientky a rozhodly se, že je potřeba kontaktovat ČSSZ, která nemocenské vyplácí a urgovat je
s vysvětlením závažnosti situace. Zároveň naše pracovnice informovala paní Evu o možnostech nároků na sociální dávky při
poklesu příjmů – jednalo se především o příspěvek na bydlení a dávky hmotné nouze. Naše pracovnice jí pomohla s vyplněním
jednotlivých formulářů a vysvětlila jí průběh řízení o žádosti. Paní Eva měla velkou obavu, že o pronájem přijde. S pracovnicí se
proto také domluvily, že společně zatelefonují pronajímateli, kdy mu vysvětlily situaci a popsaly proces žádosti o dávky, včetně
toho, že dávky na bydlení mohou být posílány přímo pronajímateli. Díky společné práci s naší pracovnicí se tak nakonec paní
Evě podařilo získat prostředky na platbu nájmu a dalších potřeb.
2. Pan Bohumil se na nás obrátil s tím, že při první výplatě v novém zaměstnání mu exekutor vzal celý jeho plat. Pan Bohumil
vůbec nevěděl, proč se to stalo a co má v takové situaci dělat. Klienta jsme informovali, že si může z obstaveného účtu vybrat
jednorázovou částku stanovenou zákonem. A rozhodli jsme se s ním komplexně zmapovat jeho dluhovou situaci. Dluhové
poradkyni se podařilo ponížit neoprávněně vymáhané dluhy a i díky tomu mohl pan Bohumil vstoupit do oddlužení. Insolvenční
návrh včetně podání připravila naše dluhová poradkyně a s panem Bohumilem je stále během procesu oddlužení v kontaktu,
aby mohli pružně reagovat na situace, které mohou v procesu oddlužení přicházet.
Naše služby jsou zcela zdarma a při jejich poskytování jsme vázáni mlčenlivostí dle zákona
o sociálních službách.
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Jana Zbožínková, koordinátorka služeb Člověka v tísni, Hranice

INFORMACE O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI I V ŠIRŠÍM REGIONU
KRAJSKÝ DOPRAVNÍ KOORDINÁTOR ROZŠIŘUJE NABÍDKU SVÝCH SLUŽEB
Krajský koordinátor dopravy (KIDSOK) od příštího roku zavede celosíťové jízdenky IDSOK. Bude s nimi možné neomezeně cestovat veřejnou dopravou po celém Olomouckém kraji. V elektronické formě dostanou cestující možnost
zakoupit si je jako sedmidenní, měsíční, čtvrtletní a roční. Jednodenní doklady zůstávají v papírové podobě.
KIDSOK od 1. ledna 2021 rozšíří také nabídku jízdních dokladů IDSOK. V elektronické podobě bylo dosud možné
koupit sedmidenní a měsíční jízdenku. Od příštího roku bude mít KIDSOK v nabídce e-shopu na adrese eshop.idsok.cz
také čtvrtletní a roční elektronické jízdenky.
KIDSOK zjednodušuje také uplatňování studentských slev. Vedle klasické podoby mezinárodního studentského průkazu ISIC bude od začátku roku 2021 akceptována také jeho digitální verze. 
Ivo Heger, KIDSOK



ŠKOLY VYBAVÍ SVÉ ODBORNÉ UČEBNY ZAŘÍZENÍM
ZA VÍCE NEŽ OSM MILIONŮ KORUN
Místní akční skupina (MAS) Hranicko v říjnu vybrala k získání dotace hned šest projektů základních škol z regionu.
O pořadí rozhodlo kritérium poměru částky požadované
dotace vůči počtu žáků školy. Nejlepší hodnocení získala
ZŠ Šromotovo, kde přepočet investice „na žáka“ v podané
žádosti o podporu dosáhla pouze něco přes 2 000 Kč. Za
1,6 milionu tak vznikne ve škole nová robotická laboratoř.
Uspěly ale i menší školy z regionu. Zatímco ZŠ Partutovice se zaměří na vybavení počítačové učebny za více než
400 tisíc korun, v Ústí se stočí více k přírodopisu vybudováním učebny přírodních věd, ale též digitálních technologií. Investovat se bude cca 670 000 Kč. Přiměřený poměr rozpočtu projektu vůči počtu žáků školy přihrál vyšší
místo v pořadí žádostí též základním školám ze Stříteže
nad Ludinou a Všechovic. V obou případech se bude inovovat učebna digitálních technologií. Ve Stříteži za 850
tisíc korun, ve Všechovicích téměř za 2 miliony. Největší
dotace 2,85 mil. korun, při celkově třímilionovém rozpočtu
poputuje do Základní školy Potštát, kde vznikne atraktivní
environmentální učebna.
Všechny podpořené projekty se zavázaly k využívání učeben rovněž v rámci mimoškolního, tzv. neformálního vzdělávání a uzavřely dohody s jinými „základkami“ či „mateřinkami“ z regionu o občasném, ale pravidelném využití
formou exkurzí čí výpůjčky učebny k vlastní vyučovací hodině. Realizace je plánována nejčastěji na první polovinu
roku 2021.
 František Kopecký, vedoucí manažer MAS Hranicko



2x ilustrační foto
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CO NOVÉHO V MIKROREGIONU
MAS DOSTALA DALŠÍ MILIONY Z PRORAMU ROZVOJE VENKOVA A UŽ VÍ, JAK JE VYUŽIJE
MAS Hranicko díky úspěšnému čerpání v dotačním programu
MAS-PRV získala od Ministerstva zemědělství dodatečnou
alokaci 10,2 milionu korun, které rozdělí mezi koncové žadatele v roce 2021. Na jednání Valné hromady MAS 22. září bylo
dohodnuto, jak budou tyto finance využity v konkrétních podporovaných oblastech.
Cca 3,5 milionu zamíří na podporu podnikatelů a zemědělců
a rovných 6,8 milionu pro obce, školy a spolky. Do chystaných
výzev na podávání žádostí o dotaci budou započítány též zbylé
statisícové částky ve Fichích 11 – 14. Bude tam také alokace
1,9 mil. Kč, kterou MAS do Fiche 20 Obnova vesnic, oblast
Kulturní a spolkové zázemí, nasměrovala už v roce 2019
a kde se vyhlášení odložilo právě kvůli tomuto dodatečnému
navýšení.
Výsledkem je finální tabulka s alokacemi Výzvy č. 6, která bude
vyhlášena v lednu 2021 s uzávěrkou koncem února. U Fiche
20 pak dojde k čerpání financí nejspíš natřikrát, vždy se samostatnou výzvou na kulturní a spolková zařízení (02/2021),
následně na školy (06/2021) a naposledy na veřejná prostranství (09/2021). Snahou je vyhnout se společnému hodnocení
a bodování žádostí s velmi odlišným obsahem.
Fiche č. 11 Rozvoj zemědělských podniků nasměruje cca
1,4 milionu korun do investic v rostlinné a živočišné prvovýrobě, kromě rekonstrukcí budov mohou zemědělci nakoupit také
pevně stojící technologie nebo mobilní zemědělské stroje.
U Fiche č. 12 Zemědělské a potravinářské produkty je hlavní podporovanou oblastí zpracování potravin a krmiv do finálních výrobků určených na trh. Alokace pro tuto Fichi je 2,2 mil.
korun.
Něco málo přes milion korun je určen ve Fichi č. 13 Drobné
podnikání pro nezemědělské podnikatele na další rozvoj je-
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jich řemeslných dílen, opraven, prodejen a provozoven, kde
poskytují své služby.
Pouze dodatková, zbylá částka z předchozích výzev 260 000
Kč je pak určena pro nezemědělské podnikatele v oblasti Fiche č.14 Podnikání v cestovním ruchu, kde lze podpořit
penziony, hotely, kempy, restaurace či komerčně provozovaná
sportoviště.
Fiche 20 Rozvoj vesnic bude rozdělena na tři samostatné oblasti s vlastní alokací, vlastní výzvou a vlastní sadou preferenčních kritérií. Dotace bude tvořit vždy 80 procent způsobilých
výdajů.
Oblast Kulturní a spolková zařízení podpoří za téměř 4 miliony korun rekonstrukce a rozšíření knihoven, kulturních a
spolkových objektů včetně např. šaten, toalet nebo různých
mobilních staveb typu unimobuňky apod. Spolky si ale budou
moci pořídit i mobilní vybavení jako jsou různé stany, pódia,
pivní sety, mobilní toalety, ozvučení nebo promítací techniku.
Aktivita Mateřské a základní školy umožní rekonstrukce
a modernizace kmenových učeben, ale i stravovacího a hygienického zázemí, technologií, vybavení vnitřního i venkovního
včetně mobiliáře a herních prvků. Připraveny jsou téměř tři miliony korun.
Necelé dva miliony pak poputují na Veřejná prostranství
v obcích, kde bude možno podpořit úpravy povrchů, osvětlení
a oplocení a instalaci venkovního mobiliáře, hracích a vodních
prvků.
Potenciálním žadatelům nabízíme možnost bezplatných konzultací. Schůzku si mohou domluvit s touto kontaktní osobou:
Mgr. František Kopecký
Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD
tel. č. 773 583 020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

CO NOVÉHO V MIKROREGIONU
CYKLOSTEZKA BEČVA BUDE PRODLOUŽENA AŽ DO ÚSTÍ A ČERNOTÍNA
Mikroregion Hranicko již několik let velmi intenzivně pracuje
na přípravě investičních projektů. Jedná se např. o další části
cyklostezky Bečva, které propojí Ústí, Černotín a Hranice. Jde
o dva na sebe navzájem navazující úseky: Etapa 1 – Lávka,
která přemostí řeku Bečvu z Ústí na druhý břeh, tj. na katastr
Černotína. Etapa 2 je částí, která bude navazovat na lávku
a povede po pravém břehu řeky Bečvy až na katastr města
Hranic.
V letošním roce se po dlouhých letech příprav podařilo zahájit stavbu. Jedná se o velmi náročnou a také velmi investič-

ně nákladnou, nicméně pro cyklistiku velmi významnou akci
s nadregionálním dopadem. Podařilo se také získat prostředky
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ve výši 77 mil. Kč,
dalšími částkami přispějí město Hranice a Olomoucký kraj.
Zbývající, ale nemalou část pak budou hradit obce Černotín
a Ústí. Věříme, že se stavba podaří a v roce 2022 dojde k propojení této chybějící části Cyklostezky Bečva. Cyklostezka tak
bude bezpečná – odvede cyklisty ze silnic I. , II. a III. třídy.
Poděkování patří starostům z Ústí a Černotína, kteří se na přípravě a nyní na realizaci velmi aktivně podílejí.

GRANTOVÝ PROGRAM NA ROK 2021 PODPOŘÍ AKCE PRO VŠECHNY GENERACE
Tak jako každoročně od roku 2008 byl i letos vyhlášen Grantový program regionu Hranicko, který je určen na podporu kulturních akcí či aktivit sportovního nebo vzdělávacího zaměření
pro všechny generace obyvatel. Letošní ročník byl velmi ovlivněn nouzovým stavem souvisejícím s Covidem-19. Obdrželi
jsme osmnáct žádostí, které byly podpořeny. Pokud ale organizátoři nemohli svou akci kvůli
nouzovému stavu uspořádat,
umožnili jsme jim stanovit si
náhradní termín konání – a to
až do konce roku 2021.

Na příští rok samozřejmě chystáme nový ročník Grantového
programu. Žadatelé budou moci znovu žádat na jaře 2021.
Snahou Grantového programu je co nejúčelněji podpořit kulturní, sportovní a vzdělávací akce ve spolupráci s místními firmami, kterým tímto děkujeme za příspěvek a celkovou spolupráci
v regionu Hranicko.

PODNIKLI JSME STUDIJNÍ CESTU, VYDALI KALENDÁŘ A ZÍSKALI TŘI „ODPADOVÉ“ DOTACE
KALENDÁŘ NA ROK 2021
Také v letošním roce jsme připravili společný kalendář pro
obce mikroregionu Hranicko. Hledali jsme společné téma, kterým byla pro letošní rok voda a příroda. Podařilo se nám získat
opravdu hezké a zajímavé fotky z celého regionu. Snad se vám
bude výsledný produkt líbit.
Do roka a do dne se pokusíme připravit další kalendář z našeho regionu.

Tradiční akcí našeho Mikroregionu je pořádání studijní cesty pro zástupce našich obcí. Letos jsme se koncem srpna vrátili na Jižní Moravu,
kterou jsme dle našeho zvyku opět poznávali na kolech. Tentokrát se
k nám přidal i pan děkan František Dostál. Možná i díky jeho požehnání
se studijní cesta vydařila.
V rámci sdílení dobré praxe se nám letos podařilo domluvit spolupráci
s místním Mikroregionem Hustopečsko a samozřejmě s městem Hustopeče, kde proběhla vzájemná výměna zkušeností a poznatků na regionální i nadregionální úrovni. Pokud to situace dovolí, budeme plánovat
studijní cestu i na další rok.

PROJEKTY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
V příštím roce se bude Mikroregion Hranicko zabývat mj. i projekty odpadového hospodářství. Podařilo se nám získat dotace
na tyto tři:
1. pořízení velkoobjemových kontejnerů,
2. pořízení kompostérů pro domácnosti,
3. pořízení nádobí, které bude používáno místo jednorázových
kelímků, talířů atd.


Marcela Tomášová, manažerka Mikroregionu Hranicko
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tvoření a trávení času v přírodě

drakiáda pro děti a rodiče

arteterapie v prostorách obecního úřadu

cvičení v lese

Na konci září jsme se za pomoci místních hasičů a rodičů přestěhovali z obecního úřadu do zrekonstruované školky. Při rekonstrukci byla zbourána a vybudována nová šatna, opraveny sociální prostory, propojena jídelna s hernou a položeny nové
podlahy. Byla vybudována nová krytá terasa, která navazuje na hernu a bude sloužit jako přírodní učebna. Celá školka je nyní
bezbariérová, takže můžeme nabídnout místo i dětem s pohybovým omezením. Projekt rekonstrukce budovy mateřské školy
v obci Špičky byl realizován s pomocí prostředků státního rozpočtu ČR, programu Ministerstva financí.

rodiče a hasiči při stěhování školky

8
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nová herna

PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
Po návratu jsme začali znovu vytvářet centra aktivit, tzv. koutky. Máme jich 16 a pomalu v nich učíme děti pracovat. Pořád ještě
koutky upravujeme, doplňujeme nábytkem, zkoušíme a vymýšlíme vše seskupit tak, aby to bylo co nejsmysluplnější. Děti jsou
našimi velkými pomocníky a opravdu nám pomáhají a všechno tvoří společně s námi.

Pískovna, Ateliér, Dílna

centrum aktivit s názvem Zvířata

nové přírůstky: andulky Tip a Ťop

kroužek keramiky

výsadba rostlin na zahradě školky

učení na čerstvém vzduchu

Od října nám začal kroužek keramiky s paní Frydrychovou, která za dětmi každý týden dojíždí. Vrhli jsme se také na zvelebování
okolí školky. Pomáhá nám projekt Malý zahradník, do kterého jsme zapojeni. Upravili jsme prostory před školkou a vysadili jsme
pár rostlin i na školkové zahradě.

9
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budování Benjesova plotu

výukový panel

pečení dýňových mufinnů

nová aktivita – hra na klavír

práce s 3D tiskárnou

návštěva Mikuláše, čerta a anděla

Už máme vyrobeno několik prvků na budoucí přírodní zahradu, která vznikne pod školkou. Máme vyvýšené záhony, kuchyňku,
králíkárnu, lavečky, stoly a právě se dokončuje oplocení. V dolní části zahrady vzniká tzv. Benjesův plot, na kterém s dětmi usilovně pracujeme. Už se těšíme, jak v něm budou žít ještěrky, přespávat ježci a další živočichové. Zatím jsou prvky uložené na
zahrádce u školky, na jaře je všechny přeneseme a naplno se do výroby zahrady pustíme.
Školkové pečení? To mají děti moc rády. Pekli jsme dýňové muffiny, svatomartinské rohlíčky a perníčky. V rámci projektu Špičkové svačinky, jsme si tentokrát vyzkoušeli upéct italské grissini a vyrobit řepovou pomazánku.
Mnoho akcí jsme kvůli aktuálním hygienickým opatřením museli zrušit. Ale rozhodně se nenudíme a máme co dělat. Nezbývá
než doufat, že se nám coronavirus bude i nadále vyhýbat.
Přeji nám všem konec roku ve zdraví, krásné Vánoce a špičkový nový rok.

Zuzana Stejskalíková, ředitelka MŠ Špičky
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
MYSLIVCI V DOBĚ CORONAVIROVÉ NEZAHÁLELI
Covid-19 zasáhl nejen do osobních životů každého z nás,
ale značně se dotkl také činnosti myslivců. Jak jistě víte,
nemohli jsme počátkem listopadu uspořádat tradiční Svatohubertskou mši a koncem měsíce ani hon a Kateřinskou
zábavu.
Pořádání honů stát sice nezakázal, ale nesmí se pořádat
posezení po honu, tzv. „poslední leč“. Protože se honů
účastní i spousta starších myslivců, s ohledem na jejich
zdraví a možné riziko nákazy jsme se rozhodli, tak jako
většina okolních spolků, hon raději nepořádat.
Naštěstí však myslivost není závislá jen na vládních rozhodnutích a tak nám zůstala alespoň možnost individuálních způsobů lovu (tzv. čekaná) a hlavně můžeme každý

plnit to hlavní, tedy pečovat o zvěř. Přikrmování zejména
nyní, v podzimních a zimních měsících, je pro zvěř nesmírně důležité. Seno dodává každý myslivec z vlastních
zásob, jadrné krmivo zařizuje svým členům myslivecký
spolek. Tímto bychom chtěli splatit alespoň malý dluh
a poděkoval panu Jiřímu Dostalíkovi z Bělotína za bezplatnou dodávku ovsa pro zvěř.
Chtěl bych vám za všechny myslivce popřát klidný Advent, požehnané prožití vánočních svátků a normální,
„necovidový“ rok 2021.



za Myslivecký spolek Hejné Špičky
Radek Novotný, myslivecký hospodář

HASIČI LOVILI Z BEČVY UHYNULÉ RYBY A ŠKOLILI SE S MOTOROVOU PILOU
Letošní rok byl z hlediska sportu velmi ošizen, tak snad ten
příští bude lepší. Předposlední sobotu v září se uskutečnilo
setkání představitelů všech 108 sborů okresu Přerov v Jezernici, aby si zde zvolili nové vedení a další rozhodující orgány.
Starostou okresu Přerov bude dále dosavadní starosta Radek
Hlavinka. Z našeho okrsku máme zastoupení jak ve výkonném
výboru, tak i v radě prevence a v radě velitelů je i náš člen
Pavel Boháč ml.

V říjnu proběhlo školení na obsluhu motorové pily, pořádané
HZS Olomouckého kraje, na které jsme vyslali jednoho člena
zásahové jednotky. Dvoudenní akce sestávala z teoretické
části, závěrečného testu a názorné ukázky, jak se při různých
událostech zachází s motorovou pilou. V návaznosti na toto
školení byla jednotka dovybavena kalhotami proti prořezání.
Stejně jako každým rokem proběhla i letos soutěž pro mladé
hasiče Požární ochrana očima dětí. Ta je rozdělena do několika věkových skupin jak pro mateřské, tak pro základní školy a
Dne 20. září ve 12 hodin jsme dostali zprávu k výjezdu na řeku do různých tematických okruhů; např. literární či výtvarný. LeBečvu, kde došlo k velkému úhynu ryb. Na pokyn HZS Hranice tos vyhrála okresní kolo výtvarných prací v kategorii M2 Amélie
jsme se vydali proti proudu až k Hustopečím. Zde byl úhyn Rušarová z SDH Špičky.
také patrný a po příjezdu profesionálních jednotek z Hranic a Protože se blíží závěr roku 2020, který je letos velice zvláštní
Přerova jsme se vrátili zpět, protože naše pomoc již nebyla a doufejme, že už se nebude opakovat, popřál bych vám všem
potřebná. V dalších dnech jsme byli požádáni o pomoc s likvi- hodně zdraví a doufejme, že se příští rok potkáme na nějaké té
dací škody. Ve spolupráci s rybáři jsme v úseku pod skalami až sportovní soutěži, kterou budeme pořádat.
k mostu po samotu Kačena pomocí podběráků lovili uhynulé

Za SDH Špičky Marek Hložek
ryby z řeky Bečvy.
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