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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
Na jednání zastupitelstva obce jsme schválili prodej
posledních pozemků akciové společnosti Povodí Morava, které mají sloužit k výstavbě Vodního díla Skalička. Do 31. 12. letošního roku má být dokončeno
posouzení pěti navržených variant výstavby s tím, že
na tu zvolenou bude následně zpracována studie dopadu na životní prostředí.
Jsem zvědav, kolik povodní budou muset zažít obce
v povodí řeky Bečvy, než začne vlastní výstavba.
A kolik vody proteče korytem bez možnosti jejího využití v období sucha!?
Nebude to trvat dlouho a nastane čas školních prázdnin a dovolených. Tak je prožijte a přežijte ve zdraví
a pohodě!



A stejně jako před rokem si neodpustím malou poznámku (pozvánku!?). Pokud naše ženy opět uspořádají „Gastrofestival“, vřele doporučuji jeho návštěvu.
Rozhodně nebudete litovat!
Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

Letos rozkvetly stromy velice brzy, což pochopitelně neuniklo ani včelám.
Tento snímek byl v jedné místní zahradě pořízen 3. dubna.

…uvnitř čísla najdete….

Špičkový Gastrofestival nabídl spoustu nápadů. Více na str. 10.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
PRACOVALI JSME, DODRŽOVALI TRADICE A PLNILI SVÉ OBČANSKÉ POVINNOSTI
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Díky elektromagnetickému vysoušeči a tím, že byla odstraněna část omítky, se podařilo vysušit sklep v kulturním domě. Snad trvale!?

I takto si představují někteří občané třídění bioodpadu.

V pátek 19. dubna nám díky minimální vzdálenosti od planety Země svítil
na cestu měsíční reflektor.

Také letos se v týdnu před Velikonocemi ve Špičkách klapotalo.

V úterý 30. dubna se ve Špičkách jako obvykle slétly všechny čarodějnice.
Více si můžete přečíst na str. 11.

Celkem 34,98 % oprávněných voličů volilo 24. a 25. května poslance do
Evropského parlamentu.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
POKRAČOVALI JSME V OPRAVÁCH A UCTILI JSME PAMÁTKU VÁLEČNÝCH OBĚTÍ

V červnu byla zahájena oprava hasičské zbrojnice.

Počátkem června byla v naší obci provedena výměna části elektrického
vedení veřejného osvětlení.

V úterý 7. května se uskutečnilo pietní setkání k uctění obětí Druhé světové války.

V červnu byla zahájena druhá etapa opravy hřbitovní zídky.
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ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT...
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 5. 2019 usne- Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 5. 2019 usnesením 5/2-19 schválilo závěrečný účet za rok 2018.
sením 13/2-19 schválilo Kupní smlouvu na nákup osobního
automobilu Volkswagen Passat za cenu 444 800 Kč včetně
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 5. 2019 usne- DPH s AutoDraft Praha.
sením 7/2-19 schválilo pořízení změny Územního plánu Špičky s vymezením nové plochy pro bydlení v rodinných domech Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 5. 2019 usnev lokalitě u silnice na Hluzov za vodojemem na části pozem- sením 14/2-19 pověřilo starostu obce uzavřením Smlouvy
ků parc. č. 467/1, 467/3, 467/4, 467/5, 467/6, 467/7, 467/8, o dílo na II. etapu opravy hřbitovní zdi za cenu 1 493 043,59 Kč
467/9, 467/11, 467/12, 468/1 a 468/3 v k. ú. Špičky. Součás- včetně DPH s DEMSTAV Group Hranice.
tí územního plánu bude stanovení etapizace výstavby tak,
že nejdříve bude zastavěna nová plocha za vodojemem a Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 5. 2019 usnenásledně zastavitelná plocha Z6 vymezená ve stávajícím sením 15/2-19 schválilo Smlouvu o dílo na výměnu vedení
Územním plánu Špičky. Obsahem změny územního plánu veřejného osvětlení za cenu 97 331 Kč včetně DPH s EMPEbude pořízení zkráceným způsobem dle § 55a a 55b staveb- SORT Valašské Meziříčí.
ního zákona s tím, že bude zohledněno stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a stanovisko krajského úřadu jako Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 5. 2019 usnepříslušného orgánu dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního sením 16/1-19 schválilo Smlouvu o dílo na stavební úpravy
poruch na hasičské zbrojnici za cenu 150 502 Kč včetně DPH
zákona.
s BETY Hustopeče nad Bečvou.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 5. 2019 usnesením 8/2-19 schválilo prodej pozemků:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 5. 2019 usnesením 17/2-19 pověřilo starostu obce uzavřením Smlouvy na
parcelní číslo výměra v m2
druh pozemku
technický dozor při opravě stavebních poruch hasičské zbrojnice za cenu 7 000 Kč a II. etapy opravy hřbitovní zídky za
403		
4 137		
ostatní plocha
cenu 18 000 Kč s Ing. Radkem Petřkovským.
423/1		
261		
ostatní plocha
423/2		
411		
ostatní plocha
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 5. 2019 usne424/1		
4 811		
ostatní plocha
sením 18/2-19 schválilo dar Římskokatolické farnosti Špičky
427/1		
6 257		
trvalý travní porost
ve výši 10 000 Kč na úhradu nákladů druhého ročníku Var427/3
373		
trvalý travní porost
hanního festivalu, který se uskuteční v roce 2019.
431/2		
1 191		
orná půda
431/57		
1 127		
orná půda
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 5. 2019 usnecelkem 18 568 m2 za cenu 7 669 786 Kč Povodí Moravy a. s. sením 19/2-19 schválilo bezúplatné poskytnutí kompostérů
pro zájemce, kteří požádali o pořízení kompostérů při žádosti
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 5. 2019 usne- o přidělení dotace na nákup kompostérů prostřednictvím Misením 10/2-19 schválilo přijetí dotace na nákup věcného vy- kroregionu Hranicko.
bavení JSDH ve výši 41 700 Kč a uzavření smlouvy o poskytPověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na
nutí dotace s Olomouckým krajem.
tel. č. 777 698 876 nebo na e-mailu: t.bibrlik@regionhranicko.cz
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 5. 2019 usnesením 11/2-19 schválilo Kupní smlouvu na nákup 34 kompo- Informační linka pro cestující, kterou provozuje krajský kostérů za cenu 151 329,40 Kč včetně DPH s MEVA-Ostrava. ordinátor dopravy KIDSOK na tel. č. 588 88 77 88, je stále v
provozu. Pracovníci koordinátora na ní odpovídají na dotaZastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 5. 2019 zy v pracovních dnech od 7 do 15 hodin. Cestující se zde
usnesením 12/1-19 schválilo Smlouvu o dílo na dodávku dozvědí o cenách, jízdních řádech, průkazech umožňujících
2 ks venkovních fitness prvků za cenu 49 990 Kč včetně DPH slevy, uznávání dokladů při přestupování atd.
s COLMEX Praha.
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ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
Jízdní řády veřejné linkové dopravy platné v Olomouckém
kraji od 1. 1. 2019 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 placené
bankovním převodem). Metodické informace Finanční správy,
která spadá pod Ministerstvo financí ČR, jsou k dispozici na:
http://www.etrzby.cz/cs/novinky 1076

V roce 2018 naše obec vytřídila a předala k využití firmě
EKO-KOM celkem 8,649 tuny vytříděného odpadu, za což
obec obdržela 35 324 Kč.

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 –
2017 je na: www.obec-spicky.eu

Sběrný dvůr Ekoltesu Hranice mohou využívat i obyvatelé
obce Špičky s tím, že po předložení dokladu o trvalém pobytu
v obci nehradí poplatek za uložení odpadu ve sběrném dvoře,
který je následně fakturován obci Špičky.
Sběrný dvůr je určen především pro shromažďování, správné
roztřídění a likvidaci odpadů, které nelze vyhodit do směsného
komunálního odpadu. Jde především o tyto odpady:
- elektrospotřebiče, zářivky, výbojky
- akumulátory, autobaterie, tužkové baterie a monočlánky
- nebezpečné odpady: barvy, oleje a jimi znečistěné obaly
- velkoobjemový odpad a biologicky rozložitelný odpad
- separovaný odpad: plasty, papír, sklo, autoskla a skla s drátěnou výztuží
- polystyren: obalový, zateplovací – pouze čistý bez lepidel,
omítek apod.
Zpětný odběr pneumatik zajišťují PNEUSERVISY, více na:
https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu

V roce 2018 bylo do kontejneru firmy TextilEco, který je umístěn u MŠ, uloženo 1 487 kg použitých oděvů, obuvi a hraček.

Upozorňujeme občany, že od 1. 2. 2019 nejsou na popelnice
vydávány a používány žetony. Současně EKOLTES upozorňuje, že z bezpečnostních důvodů nebudou vyprazdňovány popelnice s teplým popelem a popelnice s poškozeným úchytem
Webový portál rodinné politiky Olomouckého kraje pro mechanické vyprázdnění.
www.rodinajeOK.cz byl spuštěn se začátkem minulého školní- K poškození starých kovových popelnic dochází při jejich vyho roku. Nově vzniklý web zaměřený na rodinnou politiku kraje prazdňování vlivem opakovaného vyhřívání teplým popelem.
nabízí občanům srozumitelnou formou přehled prorodinných
aktivit celého území regionu.
Letní harmonogram svozu komunálního odpadu:
3. 5. 2019, 17. 5. 2019, 31. 5. 2019, 14. 6. 2019, 28. 6. 2019,
Územní plán Špičky je zveřejněn na:
12. 7. 2019, 26. 7. 2019, 9. 8. 2019, 23. 8. 2019, 6. 9. 2019,

https://www.mesto-hranice.cz/spicky 20. 9. 2019, 4. 10. 2019, 18. 10. 2019

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.
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
je zveřejněna na: https://www.olkraj.cz/zasady-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-185.html

Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje je zveřejněna na:
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, aby nejpozději v ob
http://uap.olkraj.cz/us/Detail-uzemni-studie-42 dobí vegetačního klidu provedli ořez větví, které zasahují do
místních komunikací.
Policie žádá občany, aby o pohybu podezřelých osob či vozidel neprodleně podávali informaci Policii ČR na bezplatnou Při krádeži v nákupním středisku LIDL v Hranicích byly v lelinku 158 nebo přímo na linku OO PČR Hranice 581 601 690. tošním roce přistiženy dvě občanky naší obce. Bohužel. Dělají
Podněty, návrhy a připomínky lze rovněž zasílat elektronickou ostudu nejen sobě, ale i naší obci.
poštou na adresu: pcr.oo.hranice.podatelna@pcr.cz

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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INFORMACE O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI I V ŠIRŠÍM REGIONU
HLEDÁME NOVÉHO ŘEDITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dne 27. 5. 2019 vyhlásil starosta obce konkurzní řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy Špičky.
Předpoklady pro výkon funkce:
– vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
– praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
– znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení)
– občanská a morální bezúhonnost
– dobrý zdravotní stav
Obsahové náležitosti přihlášky:
– úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb. (vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
– doklad o celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení včetně uvedení funkčního zařazení (vč. datumu a podpisu)
– strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
– koncepce rozvoje školy (školského zařízení) v rozsahu 4 stran strojopisu (opatřený datem a podpisem uchazeče)
– výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
– originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovních činností ředitele školy (ne starší než 3 měsíce)
– souhlas se zpracováním osobních údajů
Termín podání přihlášek: do 28. 6. 2019, předpokládaný nástup na pracovní místo: srpen 2019
Přihlášky zašlete doporučeně na adresu OÚ Špičky v takto označené obálce: „Neotvírat – konkurzní řízení na pracovní místo ředitele školy.“

ČLOVĚK V TÍSNI POMÁHÁ I NA HRANICKU
Organizaci Člověk v tísni možná znáte díky humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí. Věděli jste však, že poskytujeme sociální služby
také v České republice a od 1. 4. 2019 působíme také v Hranicích a širším okolí, včetně obce Špičky?
Pokud se nacházíte v obtížné životní situaci, rádi Vám pomůžeme. Najdete nás na Masarykově náměstí 122 (budova České pojišťovny,
vchod z boční ulice). Naše služby jsou bezplatné a při jejich poskytování jsou naši pracovníci vázáni mlčenlivostí.
Trápí-li vás problémy s dluhy, bydlením, sociálními dávkami, máte problémy ohledně výchovy nebo vzdělávání svých dětí, nemůžete najít
zaměstnání, chcete zjistit, jaká máte práva při exekucích či řešíte jinou složitou životní situaci, neváhejte se obrátit na naše poradenství.
Schůzky je možné sjednávat u nás v kanceláři nebo po domluvě s našimi terénními pracovníky také u Vás doma. Využít můžete také
konzultačních hodin každé pondělí od 13:30 do 15:30 na Úřadu práce v Hranicích (ul. Purgešova 1399) a každou středu od 9:00 do 11:00
v kanceláři (Masarykovo nám. 122, Hranice).
V čem Vám můžeme pomoci?
RODINĚ v obtížné životní situaci: podporu, pomoc, poradenství, doprovody na úřady, pomoc s dluhovou problematikou (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi).
DOSPĚLÉMU ve složitém životním období: podporu, pomoc, poradenství, doprovody na úřady, pomoc s dluhovou problematikou (terénní služba).
Služby poskytují:
Bc. Markéta Tučná tel.: 778 421 325, email: marketa.tucna@clovekvtisni.cz
Bc. Aneta Balejová tel.: 775 414 264, email: aneta.balejova@clovekvtisni.cz
Terénní sociální pracovníky můžete také kontaktovat v pracovních dnech od 8:00 do 16:30 na výše uvedených telefonních kontaktech.
NEBOJTE SE NÁM ZAVOLAT, RÁDI VÁM PORADÍME.
Služby jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního fondu Zaměstnanost.
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VÝVOJ PROTIPOVODŇOVÉHO OPATŘENÍ NA ŘECE BEČVĚ
MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB POKRAČUJE
Vážení občané,
stejně jako v minulém roce i letos bychom Vás rádi informovali o probíhajících výkupech nemovitostí dotčených plánovanou
realizací Vodního díla (VD) Skalička, které jsou realizovány státním podnikem Povodí Moravy.
V minulém roce bylo v rámci kupních smluv vyplaceno dalších 190 mil. Kč. V tomto roce budou s vlastníky uzavřeny kupní smlouvy o objemu 200 mil. Kč. Spolu s částkou z předchozích období je celková suma prostředků ve výši 570 mil. Kč.
Povodí Moravy, s. p., postupně oslovuje všechny vlastníky i spoluvlastníky nemovitostí, a to z důvodu zajištění individuálního
přístupu ke každému z Vás. Výkupy probíhají v rámci kalendářního roku průběžně v jednotlivých etapách a budou pokračovat
až do konce roku 2023.
Mimořádnost atraktivní ceny a garanci jejího vyplacení je dána Zásadami pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným
plánovanou realizací VD Skalička, které jsou přílohu usnesení vlády ČR č. 274 ze dne 10. 4. 2017 (dále jen „Usnesení“). Velmi
často se však v poslední době setkáváte s oslovováním a nabídkami na odkup Vašich nemovitostí od jiných, právnických či soukromých osob. Víme, že aktivita těchto subjektů v posledním období vzrostla a Vy jste tak zaplavování množstvím poštovních
obálek. Doporučujeme proto vlastníkům, aby si v případě nejistoty ověřili, o jaký subjekt se jedná, a zda je nabídka učiněna
naším státním podnikem. Ten je jako jediný garantem mimořádné kupní ceny s motivačním koeficientem ve výši 150,- Kč za
1m2 (nestavební pozemky), vč. jistoty vyplacení finančních prostředků. Pokud by došlo k prodeji Vašich nemovitostí třetí osobě,
my následně zahájíme majetkoprávní vypořádání s touto třetí osobou. Tato již však nebude splňovat podmínku vypořádání dle
Usnesení a bude jí při výkupu vyplacena pouze cena bez motivačního koeficientu. Lze tedy předpokládat, že nabízená cena
od zájemců o Vaše nemovitosti nebude dosahovat takové výše, kterou Vám nabídne náš státní podnik. S ohledem na tuto skutečnost nedoporučujeme prodej (či jakoukoliv jinou formu převodu vlastnického práva) Vašich nemovitých věcí jinému subjektu.
Množství vykoupených nemovitostí již zahrnuje polovinu plochy vymezeného VD v dané lokalitě. Stále se vykupují také nemovitosti v lokalitě Kamenec v katastrálním území Zámrsky i další jednotlivé nemovitosti.
V lokalitě vodního díla započaly také průzkumné stavební práce v podobě provádění geologického průzkumu.
Závěrem uvádíme, že VD Skalička je navrhováno jako součást protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy. Je základním a
nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany na Spojené Bečvě. Hlavním účelem vodního díla je protipovodňová ochrana, což je plně v souladu s dříve připravovanou koncepcí suché nádrže.
Veškeré aktuální informace nejen o probíhajících výkupech nemovitostí naleznete na internetových stránkách:
http://skalicka.pmo.cz/, popřípadě u pracovníků Povodí Moravy, s. p.
Děkujeme za vaši vstřícnost, ochotu a spolupráci při realizaci procesu majetkoprávního vypořádání.


Povodí Moravy, s. p.
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NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍCH A OBČANSKÝCH POVINNOSTÍ
DOMÁCÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
Vzhledem k tomu, že o čistění odpadních vod domácími čistírnami se objevují různé fámy a dezinformace, navštívil jsem obec Hostišová,
která již druhým rokem realizuje čistění odpadních vod domácími čistírnami. A také jsem jednal s ředitelem sekce řízení Národních programů
Mgr. Leo Steinerem na Státním fondu životního prostředí ČR.
Pokud se týká dotačních programů na čistění odpadních vod domácími čistírnami odpadních vod, bude stávající výzva ukončena ve stanoveném termínu, tj. 30. 6. 2019, a to i přesto, že vyčleněné finanční prostředky nebudou vyčerpány.
Státní fond životního prostředí však již připravuje novou výzvu na dotování čistění odpadních vod domácími čistírnami a další výzvy budou
následovat. Důvodem těchto dotačních titulů jsou výrazně nižší náklady na zajištění čistění odpadních vod a také nereálnost naplnění programů, které jsou uvedeny v programech rozvoje vodovodů a kanalizací jednotlivých krajů.
Připravované výzvy by měly mít podmínky poskytnutí dotace stejné jako ty stávající, kde mimo jiné není stanoveno uzavření smlouvy na
věcné břemeno v případě umístění ČOV na soukromém pozemku. Pouze je požadován jednoduchý formulář s podpisem vlastníka pozemku. (viz. web SFŽP)
V obci Hostišová je čistění odpadních vod realizováno ČOV Topas českého výrobce s patentovaným systémem. Jedná se o ČOV, která
má na mechanické dočistění vestavěný pískový filtr. Ten je nezbytný v případě dalšího využití vyčistěné vody v domácnosti (toalety, pračka
apod.) Veškeré vnitřní technologie ČOV jsou vyrobeny tak, že je lze bez problémů vyjmout, vyčistit či vyměnit a následně vložit zpět do ČOV
a zasunout do příslušných úchytů.
ČOV Topas jsou vyráběny z polypropylenu, který lze při odpovídajících teplotách tvarovat a svářet. Materiál je stálý, zdravotně nezávadný
(stejný se používá k rozvodům pitné vody) a k jeho destrukci dochází pouze UV zářením. Vzhledem k tomu, že ČOV je umístěna v zemi,
je stárnutí minimální a víko, které je vystaveno slunci, je vyrobeno z materiálu s UV filtrem. ČOV Topas může být využita i u rekreačních
objektů, protože je automaticky nastavena tak, aby byla biologická funkce ČOV zachována i při omezeném přítoku splašků. Optimální koncentrace kalu v aerační nádrži je udržována automaticky. Čistírna je vybavena i samostatným kalojemem a automatickým čištěním hladiny
dosazovací nádrže od plovoucích nečistot.
Vzhledem k tomu, že dmychadlo je uloženo pod poklopem ČOV, je jeho hlučnost na hranici slyšitelnosti.
Provoz jednotlivých ČOV je monitorován a na přehledné grafice lze ihned identifikovat provozní parametry či poruchy provozu.
Na můj dotaz, v čem paní starostka vidí největší problém, mi odpověděla: „V lidech při realizaci, protože po uvedení do provozu byly problémy pouze s provozem některých ČOV. Tím, že monitoring je adresný, došlo velmi rychle k nápravě u obyvatel, kteří do ČOV vypouštěli to,
co tam nepatří“. Jako klad uvedla výrazně nižší náklady a to, že nebylo potřeba vynaložit prostředky na opravy komunikací.
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Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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ZE ŽIVOTA NAŠICH NEJMLADŠÍCH SPOLUOBČANŮ
VÍTÁNÍ JARA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jaro je v plném proudu, i když nám zatím počasí moc nepřeje. Ale
my se nedáme zastrašit ani deštěm ani studeným počasím, a užíváme si každý den plnými doušky.
Hned zpočátku měsíce dubna proběhlo druhé kolo zápisu do naší
mateřské školy. Dětí a nových kamarádů nám přibývá a my jsme za
to velmi rádi a těšíme se na ně. Zápis proběhl také do základních
škol. Naši malí předškoláci se ho zúčastnili a od září zasednou do
školních lavic. My jim přejeme jen a jen samé úspěchy a šťastný
vstup do nové životní etapy. 				

Jako první jarní výlet jsme zvolili krásnou pohádkovou akci v zámku
Lešná. Nejdříve jsme se prošli po zámecké zahradě, která byla celá
barevná. Po svačince v přírodě jsme šli společně do zámku, kde nás
uvítala nádherná princezna. Měla pro nás připravený bohatý program s pohádkou, povídáním a také jsme jí pomohli splnit hodně
pestrých úkolů. Děti hledaly ztracený klíč od kouzelné komnaty, sbíraly princezně roztrhnutý náhrdelník pravých perel a hledaly skříňku
s tajemnou zásuvkou. Princezna nám ukázala i své nádherné pohádkové komnaty, které se dětem velmi líbily. Po prohlédnutí zámku
jsme se vydali do komnaty, kde bylo pro děti připraveno povídání
o zvířátkách, které žijí v lese, na poli a na louce. Děti se dozvěděly
o ptácích, zvířatech a jejich mláďatech a také si je mohly řádně prohlédnout, jelikož pro ně byly připraveny v životní velikosti. Nakonec
jsme si všichni zazpívali u královského pianina a plní zážitků se vraceli zpátky.
K jaru patří rozkvetlé louky. S dětmi chodíme po okolí a rozpoznáváme jednotlivé druhy kvítí; některé trháme, sušíme a společně jsme si
slíbili, že vytvoříme krásný herbář, se kterým můžeme kdykoli pracovat a připomenout si tak kytičky v kterémkoli ročním období.Navštívilo nás oblíbené divadlo Leonka, jež si pro děti připravilo nádhernou
pohádku s názvem „U modré tůňky“. Děti si domů odnesly krásný
kulturní zážitek a také malou odměnu.
Měsíc duben je brán jako měsíc bezpečnosti. Pro děti si program připravil jeden pan voják, který jim ukázal, jakou práci vojáci vykonáva-

jí. Děti si prohlédly celou výzbroj a výstroj a podívaly se na ukázkové
video. Byl to pro ně silný zážitek, který je velmi zaujal.

V měsíci květnu nás navštívil náš oblíbený klaun – pan Taraba.
Máme ho všichni moc rádi a moc jsme se na něho těšili. Připravil
si pro děti bohatý program, který obsahoval písničky, povídání, hádanky. Děti za odměnu obdaroval balónky podle jejich přání. Někdo
chtěl zvířátko, jiný meč, další třeba korunu na hlavu.
Jelikož na počátku měsíce června slaví všechny děti svátek, museli
jsme ho pěkně oslavit i my. Nejprve jsme přijali pozvání od městských
strážníků, kteři si pro děti připravili pestrý program. Děti si zasoutěžily v různorodých sportovních disciplínách, zdolávaly překážkovou
dráhu, házely na plechovky, soutěžily v rychlosti na odrážedlech,
lovily ryby a plno dalšího. Nejvíce je zaujala ukázka policejního auta
a práce psovoda, který dětem naznačil, jak se chová policejní pes
při zásahu a jaké má úkoly. Nakonec si děti i zatančily a zahrály na
dopravním hřišti.
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
Dětem se soutěžení tak zalíbilo, že jsme ho s radostí zopakovali.
Proběhlo tradiční opékání na místním hřišti. Děti si s rodiči opekly
špekáček, zasoutěžily ve sportovních disciplínách a jako dárek ke

svému svátku dostaly i malování na obličej. Děti se nám proměnily
ve zvířátka, bojovníky, ale také i v pohádkové bytosti.
Před letními prázdninami jsme ještě stihli výlet do zoologické zahrady. Děti milují zvířata, a tak se na ně velmi těšily. 			
Školní rok se neúprosně blíží ke svému konci, ale my máme ještě
plno nápadů a aktivit, které společně prožijeme, než se opět na podzim setkáme v naší školičce. Na měsíc červen plánujeme tradiční
rozloučení s našimi předškoláčky, pro které bude opět nachystaná
velká oslava s hostinou a pasováním na školáky. Poté se chystáme
na výlet do Hranic na „Dny bez hranic“, které pro děti pořádá Armáda
ČR. Děti se setkají s místními vojáky, prohlédnou si bojovou techniku
a zúčastní se řady sportovních aktivit.
Všem přejeme krásné slunečné léto plné nezapomenutelných a
krásných zážitků a budeme se společně těšit, až se opět sejdeme
na podzim v naší krásné školičce.


Michaela Bolfová, MŠ Špičky

ŽENY PŘIPRAVILY ŠPIČKOVÝ GASTROFESTIVAL
V dnešní době se pozornost velkého množství lidí obrací k dobrému
a kvalitnímu jídlu. Bez něj se neobejde většina pořádaných akcí. I
my v našem spolku žen jsme se nechaly inspirovat karnevalem jídla,
který je pořádán po celém světě, a nazývá se Restaurant Day.
My jsme tedy v sobotu 30. března zorganizovaly v kulturním domě
Špičkový gastrofestival. Pro všechny milovníky skvělého jídla a pití
naše členky připravily polévky, hlavní jídla, něco ze studené kuchyně
a samozřejmě nechyběla sladká tečka. K pokrmům s láskou připravených se čepovalo pivo Zubr, ve vinárně byla podávána kvalitní

vína a v neposlední řadě bylo k zákuskům nabízeno několik druhů
káv. Jídel bylo připraveno opravdu hodně a nebylo tedy v silách návštěvníků ochutnat všechny druhy najednou. Co se už nevešlo do
žaludku, bylo možno si odnést na tácku domů.
I když bylo teprve 30. března, venku panovalo krásné a slunečné
počasí a naši akci navštívili nejenom místní občané, naši přátelé
a známí, ale také cyklisté, kteří se vydali na první jarní projížďku.
Gastrofestival se i letos setkal s velkým ohlasem. Všechny kuchařky
své pokrmy, které připravily, téměř vyprodaly. Věříme, že i příští rok
se nám gastrofest podaří zorganizovat a doufáme, že se zapojí i
nečlenové našeho spolku.
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
ČARODĚJNICE OSLAVILY SVŮJ SVÁTEK
V úterý 30. dubna – v předvečer Filipojakubské noci – se v naší
obci děly neobvyklé věci. Dostaveníčko u márnice si daly čarodějnice
všeho věku, aby oslavily svůj svátek. Všechny se pak vydaly se svými košťaty průvodem vesnicí. Počasí bylo příznivé, a tak přistávací
plocha byla pro všechny účastnice připravena za kulturním domem.
V sále se podávala čarodějná polévka a jiné čarodějné pochutiny
a lektvary. Děti si užily zábavu s čarodějnicí Jiřinkou a Adrianou, které
pro ně připravily zajímavé soutěže. Pak už nic nebránilo tomu, aby
DJ Tomáš pouštěl známé i méně známe hity, při kterých si všichni
dosyta zatančili.

Ani letos nechyběla volba Miss čarodějnice. Kostýmy měly všechny
krásné, a tak bylo těžké vybrat finalistky. Titul II. vicemiss získala Lenka Podzemná, I. vicemiss se stala Michaela Bolfová a titulem Miss
čarodějnice 2019 se celý rok bude pyšnit Pavla Ondrušová. Vítězkám
byly předány diplomy a malé dárky. Chcete se také stát Miss čarodějnicí? Tak už teď přemýšlejte, v čem vyrazíte na příští slet, protože ten
v roce 2020 určitě bude!


Spolek žen Špičky

MYSLIVCI ZACHRAŇUJÍ SRNČATA PŘI SENOSEČI
V uplynulých dnech se členové našeho mysliveckého spolku
věnovali záchraně srnčat při senosečích. Srny kladou srnčata na přelomu měsíců května a června. Srnčata zůstávají po
většinu dne na loukách ve vysoké trávě, kde jsou skryta před
zraky možných predátorů. Zdánlivě bezpečné místo se však
pro mláďata může stát smrtelnou pastí.
Dnešní zemědělská technika se při sečení trávy pohybuje vysokou rychlostí a srnčata nemají šanci uniknout. Ve spolupráci
se ZOD Černotín proto organizujeme plašení srnčat. Princip
spočívá v tom, že večer před senosečí umístíme na louku, která se bude druhý den séct, tzv. plašiče. Plašičů existuje několik
druhů – optické, pachové, kombinované - my používáme již
několik let s úspěchem akustické. Tyto vydávají přerušovaný
vysokofrekvenční tón, který je zvěři nepříjemný. Srny proto během noci z louky, na které jsou plašiče umístěny svá srnčata
odvedou.
Každoročně zahynou při senosečích v České republice desetitisíce srnčat. Kdo by se chtěl více dozvědět o možnostech záchrany či se na ní sám podílet, ať se podívá na webové stránky
senosec.czu.cz


Radek Novotný, myslivecký hospodář
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NEBERTE MLÁĎATA RODIČŮM!
Možná byli někteří z vás překvapení, že se v poštovní schránce objevil mezi reklamními letáky jeden, který se týkal myslivosti.
Na své náklady jej nechal vytisknout a distribuovat náš myslivecký spolek. Věříme, že ne zbytečně!
Stáhněte si aplikaci „Zvíře v nouzi“ a mějte kontakty vždy po ruce! www.zvirevnouzi.cz
V souvislosti s tímto oznamujeme, že od 17. června je na rybníku vysazeno 100 kusů mláďat kachny březňačky. Prosíme tímto
občany, a zejména majitele psů, o ohleduplnost alespoň do té doby, než se káčata adaptují na nové prostředí.
   

Radek Novotný, myslivecký hospodář

HNED NA ZAČÁTKU SEZÓNY MUSELI HASIČI K ZÁSAHU
Ještě než se rozběhla letošní sezóna, uctili jsme spolu s hasiči
z Kunčic našeho patrona hasičů, sv. Floriána. V sobotu
18. května jsme se účastnili prvního okrskového kola, které
letos pořádaly Hustopeče. Na těžké trati družstvo mužů obsadilo 5. místo v běhu na 100 metrů překážek. Svůj celkový
výsledek si muži vylepšili na požárním útoku, kde skončili na
druhém místě. To jim celkově stačilo na konečné 3. místo. Taktéž muži nad 35 let absolvovali svůj první závod a skončili na
4. místě.
I družstvo mladých hasičů začalo tradičně sezónu druhým
kolem Hry plamen, které se uskutečnilo poslední květnovou
sobotu v Hranicích štafetou CTIF, štafetou dvojic, štafetou
4 x 60 metrů a štafetou na 400 m, kde skončili na průběžném 19
místě. Tento výsledek si mohli vylepšit druhý den v Soběchlebích, kde se konala poslední disciplína: požární útok. Zde družstvo starších žáků pod vedením Moniky Rušarové a Hanky Strnadlové obsadilo 8. místo. V celkovém výsledku to ale na posun
nestačilo a obsadilo tak celkové 19. místo. Poté se již rozběhly
i pohárové soutěže; jak Velká cena okresu Přerov tak i Podhostýnská hasičská liga pro dospělé a Velká cena mladých hasičů
okresu Přerov. Po odběhnutých prvních soutěžích je těžké hodnotit výkony našich družstev, ale určitě se budou výsledné časy
zlepšovat v průběhu celé letošní sezóny.
za SDH Špičky Marek Hložek



Zatím první zásah měla naše jednotka 22. května, kdy se kvůli
silným dešťům zvedla hladina Bečvy a naše jednotka byla ve
večerních hodinách povolána k odstranění uvízlého stromu na
lávce přes Bečvu na Kačeně. Po příjezdu a zhodnocení situace
ve spolupráci s HZS Hranice bylo rozhodnuto, že se strom odstraní až během příštích dnů za denního světla. Před odjezdem
jsme byli požádáni místním farmářem o pomoc s přesunem hospodářských zvířat do bezpečných prostor. Tento nenadálý zásah
trval až do pozdních nočních hodin.
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