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OBCE ŠPIČKY
Vážení spoluobčané!
I když se jaro pomalu loučí se zimou, zdá se, že letos bude přechod postupný a ne skokem přímo do léta. Po předcházejících zimách, kdy téměř nebylo nutno uklízet sníh z obecních komunikací, jsme si ho bohatě užili!? Bohužel,
na stavu podzemních vod se to takřka neprojevilo.
Také v letošním roce se uskutečnila Tříkrálová sbírka, do které občané opět přispěli 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 dobrovolníkům, kteří ve svém volnu a bezplatně Tříkrálovou sbírku zajišťují.
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

Sníh roztál a v naší obci se opět rozhostilo jaro. Je načase vzít do ruky potřebné nářadí a chopit se jarního úklidu.

…uvnitř čísla najdete….
Na opravy přispívá kraj a stát, lidem v nouzi pomáhají občané 
Co by občané také měli vědět
Hasičská zbrojnice vyžaduje opravu 
Instrukce pro sběr nebezpečných odpadů
Co nás čeká v nejbližším období
Podané ruce pomáhají se závislostmi 
Vývoj protipovodňového opatření na řece Bečvě
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Ze života našich nejmladších spoluobčanů 
Vycházka byla tentokrát zcela netradiční 
V Tříkrálové sbírce se vybralo přes třináct tisíc korun 
Myslivci bilancovali nejen na své schůzi 
Hasiči pořádali ples a končiny 
Stolní tenisté ukončili už čtvrtou sezonu 
Výtěžek Tříkrálové sbírky na Hranicku 
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
NA OPRAVY PŘISPÍVÁ KRAJ A STÁT, LIDEM V NOUZI POMÁHAJÍ DOBROSRDEČNÍ OBČANÉ
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Na opravu fasády a přístupových komunikací byly podány žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje a Ministerstva pro
místní rozvoj.

Na druhou etapu opravy hřbitovní zídky byla podána žádost o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj.

V březnu byly natřeny dveře a zárubně v budově obecního úřadu.

Začátkem roku se v naší obci opět konala Tříkrálová sbírka (viz str. 12).

Tenisové stoly v kulturním domě pravidelně obsazují nejen soutěžní družstva, ale i mládež. (více na str. 11)

Sněhová nadílka byla letos opravdu bohatá.
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ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT...
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 2. 2019 usne- Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 2. 2019
usnesením 22/1-19 pověřilo starostu obce uzavřením smlouvy
sením 5/1-19 schválilo výsledky inventarizace k 31.12. 2018.
na přípravné práce pro realizaci čistění odpadních vod DČOV,
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 2. 2019 usne- včetně podání žádosti o dotaci na realizaci, s Královskou sposením 6/1-19 schválilo účetní závěrku MŠ Špičky k 31.12. 2018. lečností s. r. o., dle cenové nabídky č. 19008 ze dne 22. 2.
2019 na organizační zajištění všech činností pro čistění odpadZastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 2. 2019 ních vod DČOV ve výši 120 000 Kč + DPH.
usnesením 8/1-19 schválilo účetní závěrku obce Špičky
Informační linku pro cestující provozuje krajský koordinátor
k 31.12. 2018.
dopravy KIDSOK na tel. 588 88 77 88. Pracovníci koordinátora
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 2. 2019 usne- na ní odpovídají na dotazy uživatelů integrovaného dopravního
sením 12/1-19 schválilo Smlouvu o poskytování bankovních systému v pracovních dnech od 7 do 15 hodin. Cestující se zde
dozvědí o cenách, jízdních řádech, průkazech umožňujících
a ostatních služeb s Raiffeisenbank a. s.
slevy, uznávání dokladů při přestupování atd.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 2. 2019 usnesením 13/1-19 schválilo Smlouvu o zvýhodněném úročení zů- Jízdní řády veřejné linkové dopravy platné v Olomouckém
statku s úročením ve výši 0,9 % p.a., na období od 1. 3. 2019 kraji od 1.1. 2018 naleznete na oficiálních stránkách KIDSOK
(Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckédo 29. 2. 2020, s Raiffeisenbank a.s.
ho kraje) www.kidsok.cz
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 2. 2019
usnesením 14/1-19 schválilo Smlouvu o termínovaném vkladu Ministerstvo financí oznámilo, že zvýšilo limit pro evidováve výši 30 000 000 Kč s úročením 1,30 % p.a., na období od ní tržeb venkovskými spolky ze 175 000 Kč na 300 000 Kč.
Úlevy pro venkovské spolky a neziskové organizace přináší
5. 3. 2019 do 4. 3. 2020, s Raiffeisenbank a. s.
změna metodiky elektronické evidence tržeb (EET). Toto rozZastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 2. 2019 usne- hodnutí odpovídá tomu, co požadoval Svaz měst a obcí ČR.
sením 15/1-19 schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč Slezské Do limitu příjmů se už nemusí, jak tomu bylo dříve, započítávat
diakonii, středisko Eden Nový Jičín, na úhradu nákladů sociál- bezhotovostní příjmy (např. pronájem ploch a zařízení placený
bankovním převodem). Metodické informace Finanční správy,
ních služeb.
která spadá pod Ministerstvo financí ČR, jsou k dispozici na:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 2. 2019 usne- http://www.etrzby.cz/cs/novinky 1076
sením 16/1-19 schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč Fondu
pro opuštěné a handicapované děti a mládež na úhradu nákla- Webový portál rodinné politiky Olomouckého kraje
dů 11. setkání postižených a opuštěných dětí Moravskoslez- www.rodinajeOK.cz byl spuštěn se začátkem školního roku.
Web, zaměřený na rodinnou politiku kraje, nabízí občanům
ského, Zlínského a Olomouckého kraje.
srozumitelnou formou přehled prorodinných aktivit celého úzeZastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 2. 2019 usne- mí regionu.
sením 17/1-19 schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč Charitě
Územní plán Špičky je zveřejněn na: https://www.mesto-hraHranice na úhradu nákladů sociálních služeb.
nice.cz/spicky
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 2. 2018 usne- Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 –
sením 18/1-19 schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč Lince 2017 je na: www.obec-spicky.eu
bezpečí na úhradu provozních nákladů.
Hranické televizní regionální zpravodajství vysílá na sateliZastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 2. 2019 usne- tu ASTRA 3B:
sením 19/1-19 schválilo finanční dar ve výši 3 000 Kč Společ- - pátek 18:40 a 22:40 hod.
nosti pro ranou péči, pobočka Olomouc, na úhradu provozních - sobota 02:40, 06:40, 10:40 a 14:40 hod.
nákladů poskytovaných služeb.
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ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT...
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
Policie ČR žádá občany, aby o pohybu podezřelých osob či
vozidel neprodleně podávali informaci Polici 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

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
Upozorňujeme občany, že od 1. 2. 2019 nejsou na popelnice - velkoobjemový odpad a biologicky rozložitelný odpad
vydávány a používány žetony. Současně EKOLTES upozor- - separovaný odpad: plasty, papír, sklo, autoskla a skla s dráňuje, že z bezpečnostních důvodů nebudou vyprazdňovány těnou výztuží
popelnice s teplým popelem a popelnice s poškozeným úchy- - polystyren: obalový, zateplovací – pouze čistý bez lepidel,
tem pro mechanické vyprázdnění. K jeho poškození může dojít omítek apod.
i při vyprazdňování přetížených plastových popelnic naplněných např. stavební sutí, která do popelnic nepatří. Občané by Zpětný odběr pneumatik zajišťují PNEUSERVISY, více na:
si měli ve vlastním zájmu popelnice zkontrolovat a poškozené https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu
nahradit nepoškozenými či novými!!!
Provozní doba sběrného dvora:
Úterý		
07:00 - 12:00		
12:30 - 17:00
Zimní harmonogram svozu komunálního odpadu:
Středa		
07:00 - 12:00		
12:30 - 17:00
22. 3. 2019, 5. 4. 2019, 18. 4. 2019 – čtvrtek
Čtvrtek		
07:00 - 12:00		
12:30 - 16:00
Pátek		
07:00 - 12:00		
12:30 - 16:00
Letní harmonogram svozu komunálního odpadu:
08:00 - 12:00		
12:30 - 15:00
3. 5. 2019, 17. 5. 2019, 31. 5. 2019, 14. 6. 2019, 28. 6. 2019, Sobota		
12. 7. 2019, 26. 7. 2019, 9. 8. 2019, 23. 8. 2019, 6. 9. 2019,

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
20. 9. 2019, 4. 10. 2019, 18. 10. 2019

HASIČSKÁ ZBROJNICE VYŽADUJE OPRAVU
V roce 2006 byla provedena celková oprava hasičské zbrojnice nákladem 1 453 000 Kč. Proto mne velmi překvapilo upozornění
hasičů na zhoršující se stav budovy, který se projevuje prasklinami zdí, a poškození stropu garáže. Po výměně garážových vrat
(poškozené a nefunkční ovládání a jištění) tak bude muset obec investovat do hasičské zbrojnice další prostředky.
V posudku, který zpracoval Ing. Milan Chrobák, je uvedeno, mimo jiné, následující:
,,Na objektu byly zaznamenány drobné statické poruchy, projevující se několika trhlinami, které zatím neohrožují stabilitu objektu
a jejichž sanace je vhodná, v delším časovém horizontu však nutná (do cca 2 – 5 let). Tyto poruchy byly zjištěny na obvodovém
zdivu garáže techniky (stěna protilehlá vratům) a ve vrcholu první klenby v garáži, která bezprostředně přiléhá vnitřní nosné
stěně mezi garáží a klubovnou. Příčinou vzniku těchto poruch je nerovnoměrné sedání podsklepené a nepodsklepené části objektu současně s nedostatečnou tuhostí ztužujícího věnce. Oprava bude provedena dodatečným stažením objektu v podélném
směru ocelovými táhly, dodatečnou injektáží trhlin polyuretanovou pryskyřicí nebo cementovou suspenzí a sesponkování trhlin
helikiální výztuží (nerezové šroubovicové dráty vlepované polymercementovou maltou do frézovaných drážek). Aktivace klenby
bude provedena dodatečným uklínováním trhliny mírnými dubovými klíny. Následně je nutno provést lokální vysprávky omítek.
Po provedení sanace bude možné objekt dále užívat bez omezení“.
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Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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INFORMACE O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI I V ŠIRŠÍM REGIONU
CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Gastrofestival pořádaný spolkem špičských žen se uskuteční v KD 30. 3. 2019 od 13:00 hod.
Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční ve dnech 8. 4. – 12. 4. 2019 na OÚ.
Sběr objemných odpadů proběhne opět s pomocí dvou kontejnerů, které bude možno plnit od 14:00 hod. 26. 4. 2019 do 8:00 hod.
29. 4. 2019.
Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční od 10:00 do 11:00 hod. 27. 4. 2019 u autobusové zastávky (více na předchozí straně)
Slet čarodejnic se uskuteční dne 30. 4. 2019. Doba a místo přistání budou upřesněny.
Pietní vzpomínka obětí II. světové války se uskuteční 7. 5. 2019. Sraz účastníků je v 18:45 hod. u obecního úřadu.
Termín úhrady poplatků za komunální odpad a poplatků za chované psy za rok 2019 je 31. 5. 2019.

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

ZPRÁVA POLICIE ČR ZA ROK 2018
V roce 2018 nedošlo v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Hranice v teritoriu obce Špičky ke spáchání žádného trestného činu proti
majetku. Ve stejném období zde bylo řešeno 28 přestupků, všechny byly spáchány v dopravě.
V průběhu roku 2018 byly průběžně prováděny preventivní dopravně bezpečnostní akce, zaměřené na odhalování a odstraňování hlavních
příčin vzniku dopravních nehod – alkohol, nepřiměřená rychlost – zejména v obci.
Ke zlepšení bezpečnosti občanů, ochrany soukromého i obecního majetku navrhujeme:
- vést občany a organizace ke zlepšení zabezpečování svého majetku, a to jak zvýšenou pozorností v okolí svého bydliště, tak i technickými
prostředky – např. zabezpečovacími systémy, zejména v místech, kde je trestná činnost četnější, u rekreačních či odlehlých objektů apod.
Dále občany poučit vhodnou formou o prospěšnosti včasného podávání informací Policii ČR na bezplatnou linku 158 či přímo na Obvodní
oddělení Policie ČR Hranice na tel. 974 778 711 o pohybu podezřelých osob či vozidel v obci jako prevenci před pácháním trestné činnosti.
Ta je v poslední době často páchána na osobách vyššího věku, kdy se pachatelé pod různými záminkami vloudí do domu a zde pak nejčastěji odcizí větší finanční hotovost, či vloupání do objektů a odstavených vozidel.
- podněty, návrhy či připomínky lze rovněž zasílat elektronickou poštou na adresu: pcr.oo.hranice.podatelna@pcr.cz
- nadále pokračovat ve vzájemném včasném informování v oblasti pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí k řádnému zabezpečení veřejného pořádku, zejména u akcí, které podléhají oznamovací povinnosti na MÚ Hranice

npor. Petr Čech, vedoucí OOP Hranice

PODANÉ RUCE POMÁHAJÍ SE ZÁVISLOSTMI
Společnost Podané ruce o. p. s. - Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji
S čím Vám můžeme pomoci?
Pomůžeme Vám rozpoznat závislost a hledat řešení jak z ní ven.
Podporu a provázení poskytujeme bezplatně a anonymně lidem, kteří pociťují problém s:
- hraním automatů, rulety, pokeru, sázením
- hraním online a PC her, patologickým nakupováním, workoholismem, pornoholismem a jinými
nelátkovými závislostmi
Rodinám, partnerům a osobám blízkým poskytujeme informace a odborné sociální poradenství
v oblasti závislostí.
Poradíme Vám jak hrát bezpečněji a kontrolovaně nebo jak s hraním přestat.
V rámci individuální nebo skupinové terapie se zaměříme na léčbu závislostí.
Zajistíme následnou péči po absolvované nebo nedokončené ústavní či komunitní léčbě nelátkové
závislosti.
Poradíme Vám s dluhy a sepíšeme s Vámi insolvenční návrh.
Zavolejte nám, napište nebo přijďte svou situaci řešit.

66

OBCE
OBCE ŠPIČKY
ŠPIČKY

Společnost Podané ruce o. p. s
Centrum komplexní péče
v Olomouckém kraji
Pobočka Přerov
Palackého 27, 750 02 Přerov
Bc. Michal Ošťádal – terapeut
Otevírací doba:
PÁ 08:00 – 16:00*
*po předchozí telefonické domluvě
tel. +420 770 174 915
ostadal@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz
www.gambling.podaneruce.cz

VÝVOJ PROTIPOVODŇOVÉHO OPATŘENÍ NA ŘECE BEČVĚ
Územní hájení lokality:
Rok 1954 – tzv. ,,Státní vodohospodářský plán“, který obsahuje profil Teplice.
Rok 1969 – zpracována studie nádrže
Rok 1970 – zpracován ,,Přehled a hodnocení nádržních profilů v povodí Moravy a Odry“
Rok 1972 – přijat ,,Státní vodohospodářský plán ČSR“
Rok 1975 – přijat ,,Směrný vodohospodářský plán ČSR“, který počítá se zatopenou plochou 1930 ha.
Rok 1976 – technickoekonomické vyhodnocení nádrže
Rok 1988 - ,,Směrný vodohospodářský plán ČSR“
Rok 1997 – vládou schválená dokumentace Velkého územního celku Olomoucké aglomerace, která zakotvuje hájení profilu pro výstavbu
vodní či suché nádrže. Tento záměr přebírají Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje.
Rok 2015 – hájení území pro výstavbu retenčního prostoru je zapracováno do Politiky územního rozvoje
Dosavadní usnesení Vlády ČR:
- č. 562 ze dne 23. 5. 2007 – ochrana Pobečví zařazena mezi priority ČR
- č. 259 ze dne 13. 4. 2011 – schválení přípravy koncepce ochrany Pobečví včetně suché nádrže Teplice
- č. 418 ze dne 13. 6. 2012 – schválení předložené koncepce Pobečví včetně suché nádrže Teplice
- č. 534 ze dne 1. 7. 2015 – zajištění financování technických a přírodě blízkých opatření
- č. 1070 ze dne 21. 12. 2015 – schváleny zásady majetkového vypořádání pro I. etapu výkupů (94 Kč/m2)
- č. 823 ze dne 12. 9. 2016 – aktualizace zásad majetkového vypořádání pro I. etapu výkupů (150 Kč/m2)
- č. 274 ze dne 10. 4. 2017 – schváleny komplexní zásady majetkoprávního vypořádání pro II. etapu výkupů (264 m n.m.)
- v listopadu 2018 podepsáno MZe ČR a MŽP ČR memorandum, které stanovuje podmínky pro vodní dílo, tj. protipovodňová ochrana a
zajištění vody pro dotování vodního průtoku v období sucha. Současně byl dohodnut další postup pro zajištění podkladových materiálů s
posouzením uvažovaných variant, kterými jsou:
- boční suchá nádrž, boční suchá nádrž s manipulovatelným objektem, boční víceúčelová vodní nádrž, průtočná suchá nádrž, průtočná
víceúčelová nádrž, nulová varianta – pro porovnání bude posouzena varianta bez nádrže s nižší ochranou sídel v Pobečví
Multikriteriální analýza:
Cíl: Posouzení existujících studií řešení vodního díla Skalička, které tvoří zásadní prvek protipovodňové ochrany Pobečví, a doporučení
výběru vhodné varianty či vhodných variant pro další přípravu a zejména pro posouzení v rámci procesu EIA (vliv na životní prostředí).
Vstupy: Všechny studie vypracované k problematice ochrany před povodněmi v Pobečví, zejména studie řešení vodní nádrže Skalička,
posudky a analýzy, hydrogeologická data a veškeré další relevantní dostupné podklady.
Zpracovatelé multikriteriální analýzy:
- České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra hydrotechniky – odborný tým vedený Doc. Ing. Ladislavem Satrapou,
CSc. (současně i koordinátor pro všechny 3 odborné týmy)
- Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i, Hydrobiologický ústav – odborný tým vedený Doc. Ing. Josefem Hejzlarem, CSc.
- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ústav vodních staveb – odborný tým vedený Prof. Ing. Jaromírem Říhou, CSc.
Harmonogram zpracování:
Analýza podkladů – do 30. 4. 2019, vlastní hodnocení – do 31. 7. 2019, projednání souhrnného hodnocení – do 31. 8. 2019
Realizovatelnost opatření a socioekonomické dopady:
- náročnost správních řízení v jednotlivých variantách (dodatečná správní řízení o výjimkách, změny ÚPD apod.)
- majetkoprávní problematika
- vliv na existující infrastrukturu
- stanoviska samospráv apod.
- rizika vlivu na lázeňství a nezaměstnanost
A co bude následovat?
Výše uvedené analýzy a hodnocení budou odborným a nezpochybnitelným (?!) podkladem pro politické rozhodnutí o případné výstavbě či
zamítnutí realizace vodního díla Skalička. Termín není stanoven. Výkupy pozemků však pokračují…

Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky
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ZE ŽIVOTA NAŠICH NEJMLADŠÍCH SPOLUOBČANŮ
DĚTI UŽ SE NEMOHOU DOČKAT JARA
Hned po oslavách začátku nového roku jsme s dětmi nelenili a pustili
se do úklidu vánoční výzdoby. Tyto svátky jsou z celého roku ty nejkrásnější, ale jsou už dávno za námi a my se pomalu začali těšit na
slunečné dny. Jelikož nám letošní zima dopřála i dostatek sněhové
nadílky, plně si ji všechny děti užily. Každý den jsme vymýšleli společně nové a nové aktivity. Děti si plnými doušky vychutnávaly jízdu
na zimních lopatách i bobech. Byly velmi spokojené na kopečku vedle mateřské školy i na naší školní zahrádce, kde využily skluzavku,
která není určena jen pro teplé počasí. Také jsme si vychutnávali
stavby sněhuláků a různých iglů. Nedílnou součástí zimní zábavy
bylo i koulování či malování do sněhu, které děti vyloženě bavilo.

Maškarní bál byl velmi hezký kulturní zážitek, jen velmi brzy skončil.
Právě proto jsme měli o důvod více zažít ho ještě jednou, a to přímo
u nás ve školce. Děti si přinesly své oblíbené masky a užily si den,
který opět nabídl plno soutěží, sportovních disciplín, taneční hudby
a sladkých odměn.

Ke konci ledna se děti z mateřské školy i ostatní drobotina zúčastnila
velmi zábavného programu na maškarním bále v místním kulturním
domě. Opět nastaly radovánky se známým klaunem Hopsalínem,
který měl pro děti přichystanou pestrou zábavu v podobě diskotéky,
soutěží, her, tance a dokonce společného focení. Děti i jejich rodiče se mohli příjemně pobavit a ochutnat různorodé dobroty, které
pro kluky a holky připravily jejich maminky. Nakonec si děti odnesly
i spoustu dárků z pestré tomboly.

V naší školce se nikdy nenudíme a milujeme pohádkové příběhy.
Děti mají rády dramatizace, na kterých se mohou samy podílet,
a proto je velmi často zařazujeme do našeho předškolního řádění.
Nejvíce si užívaly společně hrané pohádky O veliké řepě, Boudo,
budko... nebo O koblížkovi. Velmi hezky se děti převtělily do zvířátek
v převlecích a divadlo se jim znamenitě vydařilo. 		
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Konec zimního období s přicházejícím jarem v sobě skrývá také
spoustu neduhů v podobě bacilů a nemocí. Děti vyprávěly, jak je důležité dodržovat vhodný životní styl a sportovat, ale také se vhodně
stravovat, příčemž jídelníček by měl být pestrý na ovoce a zeleninu.
Po společném rozdělení a vysvětlení rozdílu mezi ovocem a zeleninou jsme se domluvili, že si uděláme bezvadný zdravý ovocný salát,
který nám bude chutnat a navíc nám dodá i plno vitamínů a energie.
Děti nakrájely vhodné ovoce, vše zamíchaly, dochutily a nakonec
i snědly. Kuchařské umění jim jde velmi dobře a doprovází ho plno
radosti z toho, jak krásně a chutně děti vše zvládly. 		

Sluníčko nám opravdu začíná pomalu ale jistě ukazovat své očekávané paprsky, proto začínáme s dětmi tvořit jarní výzdobu, uklízíme
tu zimní, dáváme společně do pořádku zahrádku a těšíme se na jarní aktivity. V tomto čase k nám do školky přišli další noví kamarádi,
na které jsme se moc těšili, tak budeme doufat a snažit se, aby se
jim s námi moc líbilo. 			

Děti jsou známé tím, že mají rádi květiny, a proto jsme na nic nečekali a přiložili ruku k dílu. Každý si zasadil svou jarní kytičku do
květináče. Některé naše výtvory jsme darovali maminkám, některé
jsme si nechali pro výzdobu školky a pozorování, jak nám krásně
rostou a rozvíjí se před očima. 					

Když je venku nemile, hrajeme společenské hry, poznáváme zvířecí
rodiny a jejich členy, zpíváme a hrajeme na různé hudební nástroje,
podílíme se na dramatizaci pohádek a děláme spousty činností, které nás něco naučí, a ze kterých máme velkou radost. Sněhu a každodenního bobování jsme si užili letos opravdu dostatek. Teď se již
těšíme opět na teplé slunečné dny, na vycházky po okolí, poznávání
přírody, na hry a různé výlety.
V dubnu nás čeká návštěva loutkového divadla, beseda policisty
k prevenci bezpečnosti, výlet do svíčkárny s rukodělnou činností,
procházka po zámeckém parku s pohádkou v zámku Lešná a plno
dalších zážitků. Také se těšíme na 10. dubna, kdy proběhne zápis
do naší mateřské školy a společně přivítáme spousty nových kamarádů, na které se moc těšíme.


Michaela Bolfová, MŠ Špičky
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
VYCHÁZKA BYLA TENTOKRÁT ZCELA NETRADIČNÍ
Opět se přiblížil konec roku a my jsme po vánočních svátcích, bohatých na různé dobroty, zorganizovaly vycházku. To abychom neměli
až tak velké výčitky svědomí s jejich konzumací. Vycházka se uskutečnila den před Silvestrem, tedy 30. prosince.
Sraz byl ve 12 hodin na autobusové zastávce. Postupně se sešlo padesát účastníků a dva psi. Nejmladší Markétce Šíbalové nebyl ještě
ani rok a tak celou akci prožila ve svém kočárku. Tentokrát byla vycházka trochu jiná. Na místě setkání nás čekal autobus, který téměř
zcela obsazen vyjel deset minut po dvanácté směrem na Nový Jičín.
Naším cílem byla Starojická Lhota. Když jsme vystoupili a poté se
hromadně vyfotili, vydali jsme se na cestu domů, která nebyla zcela
jednoduchá, protože skoro celou dobu vydatně pršelo. Prošli jsme
část Starojické Lhoty, Dub, Heřmanice a Hranické Loučky. Celkem
jsme ušli asi dvanáct km. Návrat byl naplánován na 16. hodinu, ale
kvůli nepřízni počasí jsme docela spěchali a do Špiček dorazili téměř
o hodinu dříve. V pohostinství už byl připraven horký čaj, knedlíčková
polévka, vařené a pečené maso. Nechyběla ani káva a vyhlášené
špičkové vánočky a cukroví. Příjemně unaveni jsme se v pozdních
hodinách rozešli ke svým domovům.

V TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE SE VYBRALO PŘES TŘINÁCT TISÍC KORUN
Ještě před začátkem svátků vánočních zapečetili zástupci arcidiecézní charity z Hranic v budově našeho obecního úřadu dvě
pokladničky. Dvě skupinky koledníků vyrazily na Tříkrálovou sbírku
v sobotu 5. ledna. Počasí bylo příjemné a cesta vesnicí nám rychle
ubíhala. Obyvatelé Špiček byli opravdu štědří. Celkem se vybralo
13 758 Kč. Je to zase o několik stokorun více než minule. Všem
dárcům patří velký dík.

Odměnu si zasloužili i ti, co celé dopoledne obcházeli dům od domu
naši obec. Charita Hranice jim umožnila zhlédnout film, který se promítal v KD ECHO v Lipníku nad Bečvou. Všichni měli navíc zajištěno
koupání na plovárně v Hranicích. Vstupné na obě zmíněné akce bylo
symbolické.

Spolek žen Špičky

MYSLIVCI BILANCOVALI NEJEN NA SVÉ SCHŮZI
Zimní měsíce jsou pro myslivce především dobou péče o zvěř. Členové spolku se věnují zejména přikrmování. Díky letošní mírné zimě
nejsou ztráty úhynem tak velké jako v některých přechozích letech.
V této době se věnujeme především lovu zvěře myslivosti škodící
(liška, kuna) a zvěře černé Jelikož se prasata momentálně v našem
katastru nevyskytují, snažíme se redukovat především škodnou.
Díky tomu, že jednomu z našich adeptů se podařilo se svým jezevčíkem v loňském roce složit úspěšně norovací zkoušky, máme situaci
o to jednodušší a lov lišek v noře je o to úspěšnější.
Nezahálíme však ani ve společenské činnosti. V pátek 1. března se
konala výroční členská schůze, na které jsme hodnotili uplynulý rok a
stanovili si cíle pro rok letošní. Díky příjmu z Kateřinské zábavy jsme
se po dohodě s okolními spolky dohodli, že se pokusíme „osvěžit
krev“ nákupem deseti zajíců a jejich vysazením do naší honitby. Věříme, že tak přispějeme k zachování této mizející zvěře v naší přírodě.
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Zástupci spolku také navštívili výroční členské schůze našich sousedů v Kunčicích, Bělotíně a Polomi, kde jsme v družné atmosféře
prodiskutovali, co nás myslivce nejvíce tíží i to, co se nám v loňském
roce podařilo.
Nezadržitelně se blíží jaro – čas kladení mláďat. Opět apeluji na návštěvníky přírody, aby se v ní chovali zodpovědně. Pokud najdete
pod hnízdem vypadlého ptáčka, JE MOŽNO HO VZÍT DO RUKY A
DO HNÍZDA VRÁTIT. Pokud však najdete zdánlivě opuštěná mláďata srstnaté zvěře, NIKDY SE JICH NEDOTÝKEJTE! (zajíc, srnče) Jejich matka se nachází někde poblíž a přichází k nim pouze
několikrát denně kvůli kojení. Lidský pach ji spolehlivě odradí a pak
mláďata opustí.


Myslivecké sdružení Hejné

SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
HASIČI POŘÁDALI PLES A KONČINY
Začátek roku již tradičně patří k hodnocení roku uplynulého.
Také hasiči na své výroční schůzi zhodnotili loňský rok, jak po
stránce sportovní, tak i zásahové, během první lednové soboty. S pomocí obecního úřadu byla zakoupena starší PS-12 na
případné mimořádné události, která nahradí starší PS-8, kterou
zrekonstruujeme a budeme ji ukazovat při různých výročích
a slavnostech.
První únorová sobota patřila hasičskému plesu, který se mohl
pochlubit velmi bohatou tombolou, a i přes vyšší nemocnost
v okolí také vysokou účastí návštěvníků. Novinkami byly „peklo“ a fotokoutek v hospodě, které sklidily velký ohlas. Všichni
se dobře bavili až do ranních hodin. Velké poděkování patří
všem, co nám přispěli cenou do tomboly. A již se můžeme těšit
na příští ples.

Všechny sbory z okrsku Hustopeče na své výroční schůzi
10. února zhodnotili minulý rok a činnost okrsku a ze zpráv byl
znát vyšší nárůst výjezdů jednotek z jednotlivých obcí. I zástupce HZS vyzdvihl velký přínos jednotlivých sborů na celkovém
řešení mimořádných událostí. Zástupci obecních úřadů také
poděkovali za dobrou spolupráci v minulém roce.
V posledním možném termínu 2. března jsme opět ve spolupráci se spolkem žen ze Špiček a dalšími nadšenci uspořádali
končiny – vodění medvěda. I letos se sešla spousta různorodých masek, a proto byl průvod velmi pestrý a veselý. Na závěr
se všichni sešli v místní hospodě, kde se spolu s ostatními občany bavili až do nočních hodin.




Za SDH Špičky Marek Hložek

STOLNÍ TENISTÉ UKONČILI UŽ ČTVRTOU SEZONU
Pomalu nám končí další sezóna – v pořadí druhá, a tak můžeme
bilancovat, co se nám v ní podařilo a co naopak nevyšlo podle představ.
Především si můžeme všichni gratulovat k zájmu, který o ping-pong
dospělí i děti projevují. Nejenže hráčů přibylo, ale vzrostl i jejich
zápal a nadšení. Dětí chodí stále hodně a ve velmi pestré věkové
skladbě – od šesti do šestnácti let. Zatím upřednostňujeme společenské hledisko před sportovním; jde nám více o to, aby se děti při
pohybu dobře pobavily, než aby vítězily.
Ke konci roku jsme uspořádali tradiční vánoční turnaj, který sice vyhrál nejlepší – Marek Šíbal, ale odměny byly pro všechny stejné.
Dospělí již berou ping-pong prestižněji. Nevynechají jediný trénink
a na jejich výkonech v soutěži je to poznat. A-tým pravděpodobně vybojuje skvělou třetí příčku v celkovém pořadí 4. třídy a B-tým zastihl
závěr soutěže v dokonalé formě – čtyři zápasy za sebou neprohrál.
Soudržnost i nálada v týmech je výborná, což je skvělá zpráva pro
příští ročník.
A co se nepovedlo? Na nic si nevzpomínám, kromě nevypnutého topení, neuklizených stolů anebo zapomenuté prázdné lahve od piva.

Napomenutí jsme si však vzali k srdci a snažíme se polepšit.
Halová sezóna končí a nás čekají letní sporty na čerstvém povětří.
Takže přejeme všem krásné léto a v září opět na shledanou za zelenými stoly.


Martin Trousil
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