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obce Bělkovice-Lašťany
100 let od narození Josefa Brykse
Milí čtenáři,
dovolte mi krátkou vzpomínku při příležitosti oslav
sta let od narození rodáka,
brigádního generála Josefa
Brykse, nositele Řádu britského impéria, nezdolného
a odvážného člověka, který se dočkal rehabilitace
a uznání až po revoluci.
Josef Bryks se narodil
18. 3. 1916 v Lašťanech,
dnes obec Bělkovice-Lašťany, jako sedmé z osmi dětí
hanáckého rolníka Františka Brykse a jeho ženy Anny,
rozené Nasvetrové. V červnu
1935 maturoval na Obchodní akademii v Olomouci. Byl
odveden a svou vojenskou kariéru zahájil u dragounů v Košicích, následně nastoupil na Vojenskou akademii a dostal se k letectvu.
V dubnu 1939 se oženil s Marií Černou a narodila se jim dcera, která dva dny po porodu zemřela. Jak uvidíte, manželka sehrála v jeho životě
další osudovou roli.
V roce 1940 se rozhodl odejít do ciziny, útěk se
mu nepovedl a byl v Maďarsku zatčen pro nepovolený přechod hranic. Po krátkém věznění byl
poslán na Slovensko. Vězněn byl pod falešným
jménem, než jeho žena, která po jeho útěku kolaborovala, odkryla jeho pravou identitu. Pokusil se
o útěk, který se povedl, a uprchl přes Maďarsko,
Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii až do Francie.
Zde nestihl zasáhnout do bojů a byl evakuován
do Anglie. Nejprve sloužil v 310. československé
stíhací peruti, po pár dnech byl pro nadbytek pilotů přemístěn k civilním a logistickým složkám

britského letectva. V dubnu
1941 nastoupil k 242. stíhací peruti. Spolu s ní prodělal výcvik na noční stíhací
akce, ale posléze se účastnil
denních leteckých akcí nad
územím nepřítele.
17. června 1941 byl poblíž Lille sestřelen a po
krátkém ukrývání chycen
Němci. Umístili ho do zajateckého tábora. Opět zatajil svou pravou identitu
a vydával se za Brita. Nyní
začíná jeho nejslavnější
kariéra, celkem pět pokusů o útěk. Dvakrát se mu
málem povedlo uniknout.
Jednou se pokusil uletět
s Messerschmittem Bf 109,
chytili ho na poslední chvíli. Při druhém útěku
se připojil k polské Zemské armádě, ani ten se
nepovedl. Všechny pokusy o útěk končily krutým mučením.
Jeho totožnost byla prozrazena i podruhé,
když v roce 1944 omylem doputoval od britské
strany doklad o jeho povýšení, i s pravým jménem a národností. Svobody se dočkal v roce 1945
díky spojeneckým vojskům. V tomto roce musel
podstoupit řadu operací kvůli zraněním, která
v průběhu války utrpěl.
V červenci 1945 se podruhé oženil s úřednicí
Gertrudou Deller, Angličankou, s níž si v zajetí
dopisoval. Po návratu do rodného Československa obdržel mnoho vyznamenání, mimo jiné
Řád britského impéria, hodnost štábního kapitána, a stal se učitelem angličtiny a teorie létání
na Leteckém učilišti v Olomouci. Britové natočili
o československém hrdinovi film s názvem Srdce
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Josef Bryks na fotce u britské stíhačky Hurricane Mk.II.
zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Bryks_3.jpg

v zajetí. Téhož roku bylo jméno první ženy, která
spáchala sebevraždu, vyryto do pomníku padlým odbojářům ve Velkém Meziříčí. Bryks nechal
její jméno z pomníku odstranit, to však popudilo
jejího komunistického otce.
V Bryksově životě se opět začalo schylovat
k potížím, věděl, že v Československu ho nečeká nic dobrého. Poslední kapkou byl zápis ve
služebním hodnocení od nadřízeného Václava
Fuksy, že je nevyhovující pro svou politickou
nespolehlivost. Plán přestěhovat se i s rodinou
do Anglie bohužel nevyšel. Po únoru 1948 byl
major Bryks zatčen a obviněn z přípravy útěku
za hranice. Nejprve jej vojenský soud shledal
nevinným, nové přelíčení státního soudu však
dopadlo podle plánu a komunistům se povedlo
odsoudit Brykse k 10 letům těžkého žaláře, za
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pokus o útěk za železnou oponu. Nepomohly
ani protestní dopisy Bryksovy manželky adresované generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Rudolfu
Slánskému.
Při vstupním pohovoru ve věznici v Plzni na Borech, na otázku, co jej vedlo k trestnému činu, odpověděl: „Touha žít mezi spravedlivými lidmi, kteří
si váží hrdinství a obětí, jež jsem přinesl naší vlasti,
a zvláště možnost žít šťastně se svou rodinou.“
Pravděpodobně smyšlené obvinění o přípravě
vzpoury a útěku prodloužilo Bryksovi trest o dalších 20 let. Prošel několika těžkými žaláři. V leopoldovské věznici vyplnil do obsáhlého dotazníku:
„Za dobro a obětavost pro člověka jsem nevinně už přes devět let v žaláři a zklamání jsem se
dožil v přílišném přeceňování české duše.“
Ve vězení se choval vzpurně, držel protestní
hladovky a odmítal se podřídit vězeňskému režimu. Nakonec jej přesunuli do jáchymovských
dolů. Mohl tak z drobných odměn podporovat svou rodinu.
V roce 1955 se však změnily
předpisy a Bryksovi zakázali
z žebrácké mzdy přispívat rodině. Tím komunisté válečného
hrdinu zlomili. Jeho zdravotní
stav se zhoršoval. Na jeho srdeční potíže mu byly odpírány léky i lékařská péče. V noci
z 11. na 12. srpna 1957 v pouhých 41 letech válečnému hrdinovi puklo srdce. Nacistický žalář přežil, komunistický ne. Jeho
ostatky nebyly rodině vydány.
Roku 1989 byl částečně rehabilitován, zcela až v roce 1993.
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Dne 4. června 1994 byla odhalena pamětní deska
v jeho rodišti u rybníka v Bělkovicích-Lašťanech.
Roku 2003 vyšla kniha Naděje a beznaděje, kterou napsala jeho žena Trudie Bryksová. Obdržel
řadu ocenění, mezi něž patří Cena města Olomouce. Širší veřejnost si jeho jméno uvědomila
v roce 2008, kdy vdova Trudie Bryksová převzala
z rukou prezidenta ČR Řád bílého lva udělený jejímu muži in memoriam.
Tímto končí unikátní příběh dlouho zapomenutého letce, který dostal Řád britského impéria,
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hrdiny, který ve vězení a zajateckých táborech
strávil celkem 13 dlouhých let.
Kateřina Foltýnová
Rád bych pozval občany dne 18. 3. 2016 na
slavnostní setkání u příležitosti 100. výročí narození válečného letce Josefa Brykse. Setkání bude
probíhat od 15:30 hodin u rybníka v Lašťanech.
Ing. Tomáš Němčic, starosta obce

Stručný výtah z jednání rady obce
(dále jen „RO“) konaných dne:
RO č. 22/2015 ze dne 14.09.2015
RO č. 23/2015 ze dne 05.10.2015
RO č. 24/2015 ze dne 19.10.2015
RO č. 25/2015 ze dne 04.11.2015
RO č. 26/2015 ze dne 26.11.2015
RO č. 27/2015 ze dne 07.12.2015
RO č. 28/2015 ze dne 21.12.2015
RO č. 1/2016 ze dne 11.01.2016
RO č. 2/2016 ze dne 27.01.2016
RO č. 3/2016 ze dne 10.02.2016
RO schválila podání žádosti o dotaci na digitalizaci povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému v rámci protipovodňových opatření (bezdrátového rozhlasu). Předpokládané uznatelné náklady
projektu budou do výše 3. milionů včetně DPH.
RO vzala na vědomí zajištění akce rozsvícení vánočního stromečku dne 04.12.2015, kdy harmonogram připraví
komise kultury a sportu.
RO vzala na vědomí provozní dobu na sběrovém dvoře obce (vedle ČOV) v období od 01.11. aktuálního roku do
28.02. následujícího roku, a to každou sobotu od 8:00 do 12.00 hodin mimo státem uznané svátky.
RO schválila nákup materiálu na výrobu historických krojů „matiček Bělkovice“ do výše 17 000 Kč včetně DPH.
RO vzala na vědomí nabídky na provedení odvodňovacích úprav v okolí rybníka v Lašťanech a schválila realizaci
od společnosti A-Z STAVBY s.r.o. za cenu 129 151 Kč bez DPH.
RO vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy od pana Josefa Hemaly k datu 31.01.2016 a schválila záměr pronájmu části nebytových prostor v přízemí Bělkovice-Lašťany č. p. 139 k podnikání v oboru řeznictví a uzenářství.
RO vzala na vědomí nabídky na zpracování projektových dokumentací na opravu dešťové kanalizace v silnici
III/44436 („kostková“) a schválila podpis smlouvy o dílo se společností VISSO s.r.o. za částku 244 800 Kč bez DPH.
RO vzala na vědomí nabídky na zpracování PD na umístění zpomalovacích prahů na komunikaci č. 21 b (souběžná komunikace s „kostkovou“) a schválila podpis smlouvy o dílo se společností NELL PROJEKT s.r.o. za cenu
41 000 Kč bez DPH. – viz příloha č. 2.
RO vzala na vědomí nabídky na realizaci nového zábradlí u 4 mostků přes Trusovický potok a schválila provedením realizace pana Martina Krále (neplátce DPH) za cenu 200 700 Kč.
RO vzala na vědomí zpracování projektové dokumentace na demolici domu č. p. 421 v Lašťanech a schválila
zajistit dokumentaci od společnosti Garpemma, s.r.o. za cenu 31 250 Kč bez DPH.
RO schválila výběr zpracování projektové dokumentace na akci: „Projektová dokumentace: Návrh řešení místních
komunikací v obci Bělkovice-Lašťany“ společnost Dopravní projektování, spol. s.r.o. za cenu 287 000 Kč bez DPH
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a schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Jedná se o komunikace od „garáží k hřišti“ a od „Lip
k ZŠ Lašťany“.
RO schválila pronájem nebytových prostor v budově č. p. 139 (budova OÚ) panu Jaroslavu Pauchovi z Bohuňovic
za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako tomu bylo u předchozího nájemce, pana Josefa Hemaly. Činnost
nového nájemce v oboru řeznictví a uzenářství bude zahájena ve výše uvedených nebytových prostorech od
01.02.2016.
RO vzala na vědomí odborné posouzení statika Ing. Jaromíra Vrby, CSc, k budově školy v Lašťanech s uvedením
možností budoucí rekonstrukce budovy ZŠ. Statik neměl výhrady pro rekonstrukci ZŠ v Lašťanech.
RO schválila provedení zpracování energetických štítků veřejných budov obce (budova Obecního úřadu Bělkovice-Lašťany a budova bývalého hostince Parlament včetně cukrárny a knihovny) za cenu 10 000 Kč bez DPH od
společnosti GREEN-PENB s.r.o.
RO schválila podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství a tělovýchovy na akci rekonstrukce víceúčelového
hřiště u koupaliště v Bělkovicích- Lašťanech na hřiště s umělou trávou. Rekonstrukcí dojde k obnově povrchu hřiště
např. pro malou kopanou, nohejbal atd.
RO vzala na vědomí nabídky na zpracování energetických průkazů budov ZŠ Bělkovice a ZŠ Lašťany a schválila
objednání zpracování 2 průkazů od společnosti GREEN PENB s.r.o. za cenu 10 000 Kč bez DPH.
RO schválila cenu stočného pro rok 2016 ve výši 25 Kč / m3 pro občany a pro podnikatelské subjekty (právnické
i fyzické osoby). Cena je včetně DPH. Splatnost k 30.06.2016. Stočné dále neplatí ti občané, kteří nemají možnost
připojení na kanalizaci ve vlastnictví obce.
RO schválila odměnu za brigádu plavčíka od sezony 2016 na částku 100 Kč/hodina.
RO schválila personální složení pracovní skupiny při tvorbě strategického plánu rozvoje obce Bělkovice-Lašťany:
Arbeit Michal, Pudel Jaroslav, Vanek Radim Ing., Ondrušková Jitka Ing., Zoula Josef Ing.
RO schválila personální změny v obsazení komise životního prostředí a zemědělství následovně: a) jmenuje předsedkyní komise životního prostředí a zemědělství Mgr. Vendulu Turečkovou, b) odvolává člena komise životního
prostředí a zemědělství RNDr. Tomáše Přikryla, c) odvolává předsedu komise životního prostředí a zemědělství
pana Davida Hemalu, d) jmenuje člena komise životního prostředí a zemědělství pana Davida Hemalu.

Od posledního čísla našeho zpravodaje byly
svolány zastupitelstva obce v těchto dnech
16.09.2015, 15.10.2015 a 08.12.2015.
V zastupitelstvu obce 5/2015 byly projednány tyto podstatné záležitosti:
ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu na poskytování dotací z rozpočtu obce – viz příloha č. 1.
ZO uložilo radě obce
a) sledovat průběžně možnosti dotace pro výstavbu nové školy,
b) navrhnout řešení úprav stávajících školních budov.
ZO schválilo uzavření smlouvy č. 15245174 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o nákupu 280 kompostérů
a 1 ks štěpkovače pro obec.
ZO pověřilo kontrolní výbor zastupitelstva obce k provedení kontroly dle povinnosti obce nakládat s majetkem
obce s péčí řádného hospodáře:
- aktuálního využití všech pozemků v majetku obce včetně smluvních vztahů (výpůjček a pronájmu pozemků
v majetku obce). Termín do 15.11.2015.
ZO pověřilo finanční výbor zastupitelstva obce zajistit návrh rozpočtu pro rok 2016. Termín do 31.10.2015.
V zastupitelstvu obce 6/2015 byly projednány tyto podstatné záležitosti:
ZO schválilo dohodu č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy nad výkonem přenesené působnosti na úseku přestupků – úprava smlouvy s Magistrátem města Olomouc o zajištění agendy na úseku přestupků.
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ZO schválilo navržené řešení projektu rekonstrukce silnice č. III/44436 zpracované ke dni 12.10.2015 Ing. Petrem
Doleželem DS GEO.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty obce o přistoupení ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany do projektu Místního akčního plánu ORP Olomouc.
V zastupitelstvu obce 7/2015 byly projednány tyto podstatné záležitosti:
ZO schválilo rozpočet obce na rok 2016 ve výši 41 002 474 Kč – příjmová část a 41 002 474 Kč výdajová část, dle
rozpisu výdajů po paragrafech a rozpisu příjmů po paragrafech a položkách. Uložilo radě obce schválit položkový
rozpis rozpočtu do 31.12.2015.
ZO schválilo strategický plán obce na rok 2016:
a) vybudování dětského hřiště, b) realizace obnovy sakrálních staveb, c) opravy místních komunikací, d) opravy
školních budov, e) oprava víceúčelového hřiště.
ZO schválilo podání žádostí o popdporu z MMR 2016:
a) vybudování dětského hřiště do maximální výše 600 000 Kč včetně DPH.
b) realizovat obnovu sakrálních staveb do maximální výše 300 000 Kč včetně DPH.
c) opravy místních komunikací do maximální výše 2 500 000 Kč bez DPH.
ZO schválilo zpracovat Program rozvoje obce Bělkovice-Lašťany na rok 2016-2025 a uložilo radě obce schválit
pracovní skupinu do 31.01.2016 a uložilo starostovi obce Ing. Tomáši Němčicovi realizovat zpracování „Programu
rozvoje obce“, projednávat výstupy s pracovní skupinou, informovat veřejnost, projednávat postup prací s orgány
obce, dle schváleného harmonogramu.
ZO vzalo na vědomí odstoupení předsedy a člena finančního výboru pana Michala Arbeita ke dni 31.12.2015.
Další zastupitelstvo obce proběhlo po uzávěrce vydání zpravodaje.

Pro obecní zpravodaj jsme se zeptali
radního obce, pana Jiřího Kaňkovského
Jirko, co je pro vás důležité, aby se odehrávalo na obci či mezi lidmi a jak jste jako radní
spokojen s prací obecního úřadu po volbách
do zastupitelstva?
Vždycky nějakou dobu trvá, než se nový tým
sehraje. A to všude, obecní úřad nevyjímaje. Ale
smekám před novým starostou, jak rychle se dokázal zorientovat ve svých povinnostech. A to
nejen on sám, ale i celé zastupitelstvo od začátku
ukázalo, že to ve své funkci myslí vážně. I když se
našlo hodně lidí, kteří nám to rozhodně neulehčili. Všichni se snažíme zastávat politiku vstřícnou,
ne útočnou.
Co by mělo být hnacím motorem pro Vás
i pro ostatní?
Důležitá je především informovanost obyvatel. Na té se dá pak stavět diskuse o problémech
a prioritách obce. Neméně důležité je pozitivní
soužití občanů - společné zážitky, setkávání, akce,
ať už sportovní, naučné nebo společenské, které

občany sjednocují a pomáhají k lepší komunikaci. Právě tímto se liší spolužití lidí na vesnici a na
tzv. „sídlištích“ ve městě. Je to jeden z důležitých
faktorů, kdy se poznávají celé generace rodin,
pomáhají si, a mezilidská anonymita je minimální. O to nižší je zároveň nevšímavost k okolí a to
by se mělo podporovat a pěstovat.
Jak jste spokojen se stavem komunikací,
chodníků v obci, je asi co zlepšovat...?
Samozřejmě, že po tak náročných akcích obce,
jako bylo budování kanalizace a vodovodu, bylo
nutné některé komunikace obnovit celkově, a to
i s chodníky a okolím. Někde se však jen opravily, aby byly provozuschopné. To však z dlouhodobého hlediska nevyhovuje a postupně se
musí řešit tak, jak dovolí finanční rezervy obce.
Aktuálně je v řešení komplexní rekonstrukce
„kostkové“ silnice v Bělkovicích, jak byli občané
informováni a také měli možnost se k tomu individuálně vyjádřit.
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Jak vnímáte hodnocení lidí za Vaši práci
v zastupitelstvu či v radě obce?
Doufám, že jsme již hodně občanů přesvědčili,
že se na ně snažíme myslet a zkvalitňovat podmínky života v naší obci. Čím dál častěji se již také
setkáváme s pozitivními ohlasy občanů na práci
v zastupitelstvu.
Které věci byste chtěl zlepšit, tak aby bylo
co nejvíce spokojených lidí na obci?
Stále je co zlepšovat, a proto jsme otevřeni novým podnětům ze strany občanů.
Jak hodnotíte dosavadní opozici?
Opozice, po těch mnoha letech, po které stála
v čele obce, měla samozřejmě pocit, že to jiní ne-

zvládnou. Myslím ale, že naše práce je důkazem,
že to jde i s jinými lidmi. Důležitá je vždy slušnost
a vstřícnost k občanům, pro které tu jsme.
Jaké je Vaše přání do budoucna v oblasti
rozvoje obce?
Mým osobním přáním by do budoucna bylo
vybudování nové komplexní školní budovy s jídelnou, tělocvičnou a hřištěm na jednom místě.
V této oblasti máme v naší obci letitý problém.
Bohužel, finanční možnosti naší obce zatím neumožňují řešení. V dlouhodobém horizontu je to
snad alespoň částečně reálná vize.

Rozpočet obce Bělkovice-Lašťany 2016
Rozpočtové výdaje
§
1014
1031
1070
2212
2219
2221
2310
2321
2333
3113
3314
3319
3326
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3525
3613
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3725
3745
4350
5512

Pol.

Název

Ozdravování hosp. zvířat
Pěstební činnost
Rybářství
Silnice
Ost. záležitosti pozem. komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda (s DPH)
Odvádění a čištění odpad. vod (s DPH)
Úpravy drobných vodních toků
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Poř. zach. a obnova nár. histor.
Ostat. záležitosti sděl. prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví ...
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití vol. času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Hospice
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Veřejné pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškod. kom. odpadů
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Domovy pro seniory
Požární ochrana - dobrovolná část

Celkem
třídy
45 000
30 000
0
8 100 000
4 927 000
170 000
123 000
4 370 200
230 000
6 130 000
100 000
70 000
260 000
220 000
200 000
1 105 000
60 000
208 000
829 000
10 000
872 000
806 000
30 000
830 000
1 816 314
50 000
1 498 000
315 400
861 760
228 000
197 000

Třída
Třída 6
5 - Běžné - Kapitálové
výdaje v Kč výdaje v Kč
5xxx

6xxx

45 000
30 000
0
1 350 000
527 000
170 000
123 000
1 929 300
80 000
3 330 000
100 000
70 000
130 000
100 000
200 000
205 000
60 000
8 000
729 000
10 000
272 000
306 000
30 000
830 000
1 626 314
50 000
1 298 000
315 400
761 760
28 000
197 000

0
0
0
6 750 000
4 400 000
0
0
2 440 900
150 000
2 800 000
0
0
130 000
120 000
0
900 000
0
200 000
100 000
0
600 000
500 000
0
0
190 000
0
200 000
0
100 000
200 000
0

Třída 8
- financování v Kč
8xxx
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Březen 2016
6112
5212
6171
6310
6320
6330
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5342

Zastupitelstva obcí
Ochrana obyvatelstva
Činnost místní správy
Obecné příj. a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům

8124

Splátka úvěru

Celkem

1 619 000
50 000
3 468 800
37 000
116 000
120 000

1 619 000
50 000
3 468 800
37 000
116 000
120 000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

900 000
41 002 474

0
20 321 574

0
19 780 900

900 000
900 000

Rozpočet obce Bělkovice-Lašťany 2016
Rozpočtové příjmy
Par.

Položka

Položka

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1343

Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství

3 800 000 Kč
200 000 Kč
520 000 Kč
4 682 230 Kč
9 000 000 Kč
1 070 000 Kč
55 000 Kč
12 000 Kč

0000
0000
0000
0000
6330
1019

Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu
Převody z rozpočtových účtů
Příjmy z pronájmu pozemků

70 000 Kč
20 000 Kč
1 200 000 Kč
387 500 Kč
120 000 Kč
110 000 Kč

3314
3314
3319
3319

1351
1361
1511
4112
4134
2131
Ostatní zemědělská a potravinářská
činnost a rozvoz
2111
Pěstební činnost
2133
Pitná voda
2111
Odvádění a čištění odpadních vod
a nakl. s kaly
2111
Činnosti knihovnické
2112
Ostatní záležitosti kultury

3399

2111

1019
1031
1031
2310
2310
2321
2321

3412
3412
3429
3429
3613
3613
3639
3639
3639
3639
3639
3723

2111
Sportovní zařízení v majetku obce
2111
Ostatní zájmová činnost a rekreace
2132
Nebytové hospodářství
2119
2322
2324
3111
Komunální služby a územní rozvoj
j. n.
2111

Kč

110 000 Kč
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků

5 000 Kč
5 000 Kč
226 270 Kč
226 270 Kč
1 650 000 Kč
1 650 000 Kč

Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje)
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Pojišťovna - přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové přispěvky a náhrady
Příjmy z prodeje pozemků

9 000 Kč
9 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
85 000 Kč
85 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
600 000 Kč
600 000 Kč
400 000 Kč
400 000 Kč
20 000 Kč
8 000 Kč
7 000 Kč
90 000 Kč
125 000 Kč

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

37 000 Kč
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3723
3725
3725
6171
6171
6310
6310

Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než
nebez. a komun.)
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Využívání a zneškodňování komun.
odpadů
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Činnost místní správy
2141
Příjmy z úroků (část)
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
8115
účtech kroměučtu státních finančních aktiv, které tvoři
kapitolu OFSA

37 000 Kč
220 000 Kč
220 000 Kč
120 000 Kč
120 000 Kč
70 000 Kč
70 000 Kč
16 205 474 Kč
16 205 474 Kč
41 002 474 Kč

Celkem

Intenzifikace čističky odpadních vod
a hospodaření obce v roce 2015

Vážení občané,
jak jsem slíbil v minulém vydání zpravodaje,
předkládám informace k aktuálnímu stavu funkčnosti naší čističky odpadních vod (dále jen ČOV)
včetně návrhu řešení optimálního provozu formou nutné modernizace stávající technologie.
Cílem je snížit energetickou náročnost provozu
a zvýšení kapacity na výhledový stav 2400 obyvatel v roce 2025.
ČOV byla postavena a uvedena do provozu
v roce 1998, jakožto ČOV pro 2 000 obyvatel.
Mimo nové kalové koncovky a předčištění na
vstupu nebyly za uplynulých 17 let na tomto
majetku obce žádné významné stavební sanace
či výměna hlavních technologických zařízení.
Z důvodu nedostatečného mechanického předčištění (pouze hrubé česle) dochází velmi často
k poruše čerpadel a prodražování provozu.
V období září až říjen 2015 bylo na ČOV realizováno měření koncentrace kyslíku v aktivační nádrži
s elektronickým výstupem do sběrače dat. Měřením bylo potvrzeno, že množství kyslíku k provzdušňování kalu je formou trvalého použití dvou
dmychadel zcela nedostatečné a musí být pravidelně doplňováno záložním třetím dmychadlem,
což je praktikováno obsluhou nad rámec původního projektu již několik let. Obsluha ČOV udržuje
stávající technologii svoji kvalitní prací v provozuschopném stavu. Výkon dmychadel je po 17 letech
provozu cca 184 m3/h, což znamená proti skutečné
potřebě provzdušňování jen z 69 %.

Nebudu již dále zacházet do podrobností
a omezím se na lakonické konstatování, že v současnosti je řada technologických zařízení za hranicí životnosti udávané výrobcem včetně řešení
betonových a ocelových konstrukcí. V dalším
období je nezbytné vyřešit tyto hlavní záležitosti:
•
výměna mechanického předčištění za jemnější a automatické,
•
rozdělit rozvod vzduchu do aktivačních nádrží na dva samostatné rozvody,
•
měření koncentrace kyslíku v aktivačních
nádržích s automatizací spouštění dmychadel pro regulaci přívodu vzduchu dle skutečné potřeby,
•
výměna motorů dmychadel,
•
kompletní výměna elektro - rozvaděče včetně výměny a doplnění kabelových rozvodů,
•
instalace nového systému řízení ČOV,
•
výměna provzdušňovacích elementů,
•
změnu účelu části stávajících nádrží na nádrže s vnosem vzduchu.
Uvedené opravy a investice budou realizovány
s ohledem na opotřebení technologie, úspory
nákladů a v neposlední řadě z důvodu potřeby
nutnosti intenzifikace provozu ČOV na předpokládaný nárůst počtu obyvatel obce v dalších letech.
Dále je potřeba konstatovat, že naše ČOV je
aktuálně velmi zatěžovaná zvýšeným nátokem
spodních vod pronikajících z poruch kanalizačního potrubí při deštivém počasí. Denní nátok
je v době zvýšené hladiny ve vodoteči Trusovka,

Březen 2016

9

kdy voda proniká četnými poruchami do kanalizačního potrubí již zcela mimo projektované maximum ČOV a to až o 50 % vyšší. Tato skutečnost
výrazně navyšuje náklady provozu. Tyto poruchy
jsou již aktuálně zmonitorovány a do konce dubna 2016 budou poruchy odstraněny formou bez
výkopových oprav.

Pro úplnost předkládám informaci, že celkové
náklady na provoz ČOV v roce 2015 jsou v částce
1.532.333Kč. Za rok 2015 bylo z ČOV vyvezeno
celkem 160 tun kalů a vypuštěno 100.632 m3 vyčištěné vody.
Dále mi dovolte navázat na minulý obecní
zpravodaj předložením těchto ekonomických
údajů o hospodaření obce:

TABULKA SROVNÁNÍ ČÁSTI HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.12.2015 PROTI OBDOBÍ 31.12.2014.
Název položky

Rok 2015
k 31.12. v Kč

Rok 2014
k 31.12. v Kč

Rozdíl v Kč

Pokles,
nárůst v %

I. Náklady z činnosti

16 329 276

19 018 164

-2 688 888

-14

Výnosy celkem

30 111 321

26 917 839

3 193 482

12

4 848 865

3 931 272

917 593

23

22 194 020

20 618 067

1 575 953

8

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů
fyzických osob

5 063 323

4 492 935

570 388

13

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů
právnických osob

5 412 322

4 812 040

600 282

12

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané
hodnoty

10 279 538

10 019 764

259 774

3

1 351 162

1 216 783

134 379

11

87 652

76 543

11 109

15

Výsledek hospodaření před zdaněním

11 157 404

5 445 588

5 711 816

105

Stav financí na bankovním účtu obce

25 827 363

16 907 115

8 920 248

53

I. Výnosy z činnosti (obec)
V. Výnosy ze sdílených daní
a poplatků

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
6. Výnosy z ostatních sdílených daní
a poplatků

Z tabulky je patrné, že máme proti minulému období náklady nižší o -14 % tzn. - 2,68 mil. Kč,
výnosy vyšší o 12% tzn. + 3,19 mil. Kč a hospodářský výsledek o 105 % tzn. + 5,7 mil. Kč
lepší. Na bankovním účtu má obec o 53 % tzn.
o 8,96 mil. Kč k dispozici více proti předchozímu období.
Při předpokládaných běžných ročních příjmech obce cca 25 mil. Kč a odečtením cca
- 19 mil. Kč na náklady na zajištění běžného

chodu obce je možné v dalším období k volným
financím na bankovním účtu 25,8 mil. Kč přičíst
6 mil. Kč a tedy lze konstatovat, že obec bude
mít v průběhu roku 2016 k dispozici ke svému
rozvoji v dalších letech vlastní finanční zdroje ve
výši 31,8 mil. Kč.
Děkuji za vaši pozornost věnovanou přečtení
příspěvku a přeji všem trpělivé očekávání blížícího se jara.
Ing. Josef Zoula, místostarosta
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Obecní ples 2016
Dne 29. ledna 2016 se uskutečnil další obecní ples v místní sokolovně. Pořadatelství se ujala
opět komise kultury a sportu. K poslechu a tanci
hrála výborně skupina Yantar. Doprovodné ukázky
v průběhu plesu zajistila taneční skupina Olymp
Olomouc a mažoretky z nedalekých Bohuňovic.
Občerstvení bylo bohaté, hosté se příjemně
bavili a nakonec spokojeni odcházeli domů. Akci
s cca 180 účastníky lze hodnotit jako vydařenou
a již nyní se mnozí těší na další obecní ples. Výjimečnost obecního plesu zajišťují nadstandardní
možnosti dobrého zatančení si a pobavení se
v příjemném prostředí sokolovny.
Ing. Tomáš Němčic,
starosta obce
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Mikulášská nadílka na hřišti
V sobotu 5. prosince 2015,
v předvečer svátku svatého Mikuláše, uspořádal Sportovní klub
Bělkovice-Lašťany na místním
hřišti Mikulášskou nadílku.
Netrpělivé děti si do příchodu
Mikuláše krátily čas tancováním a dováděním
na hřišti. Krátce po setmění, za doprovodu všem
známé písničky z pohádky S čerty nejsou žerty,
se z kouřového oblaku zjevil Mikuláš se svým andělem a nezapomněl ani na dva čerty. Společně
pak za krásnou básničku nebo písničku nadělili
hodným a tentokrát i zlobivým dětem dárečky.
Mikuláš připomněl, že je třeba konat dobré skutky a rozdávat kolem sebe úsměv a radost.
V pořadí druhé Mikulášské nadílky se zúčastnili
nejen fotbalisté, ale i široká veřejnost. U předvánočního posezení nechyběl stromeček, k zahřátí
byl připraven svařák a k zakousnutí maso z udírny. Po odměně všech přítomných, a to nejen bělkovických dětí, se nad hřištěm rozzářil ohňostroj.
Poté se už děti, se spokojeností na tvářích, pomalu rozešly směrem ke svým domovům.
Jana Theimerová

Ohlédnutí za uplynulou sezónou
Protože jsme v polovině zimní přípravy,
dovolte nám ohlédnutí za podzimní částí
sezóny. Do podzimu vkročil SK Bělkovice-Lašťany se šesti týmy. Trenér Michal Sklenář a jeho mužský A tým se již tradičně
umístil ve středu tabulky 1. třídy krajského přeboru.
Do jarní části nastoupí ze šestého místa s 24 body,
na první TJ Jiskru Rapotín ztrácejí 11 bodů.
Výborně si vedli naši dorostenci, které trénuje
Josef Hanuš. Ti obsadili druhé místo s 28 body
a pouze dvě prohry je dělily od prvního Sokolu
Troubelice. K výbornému umístění jistě přispěl
Jan Pavlita, který nastřílel 16 branek a pyšní se
třetím místem mezi střelci v okresním přeboru
dorostenců.
Na podzim 2015 nezaháleli ani starší žáci, pod
vedením Romana Theimera. Stejně jako dorostenci, zaznamenalo i toto družstvo dvě prohry

a v polovině sezóny jsou s 21 body na
třetím místě okresního přeboru. Našim
klukům se nepodařilo porazit pouze první Doubravu Haňovice a druhý Tatran
Litovel. Cenné body dovezli starší žáci
z venkovních zápasů, kde válcují domácí soupeře
a v těchto zápasech si zatím připisují pouze výhry. Za vyzdvihnutí stojí střelecké umění Josefa
Vystrčila, který s 39 vstřelenými brankami vede
tabulku střelců.
Mladším žákům se po odchodu spoluhráčů do
starší kategorie daří o něco hůře. Trenér Zdeněk
Hekele se svými svěřenci nastřílel úctyhodných
35 branek, avšak s horší obranou zakončují polovinu sezóny jako osmí z okresu a to s 12 body.
Benjamínci po loňské sezóně přešli o kategorii výš, z mladších do starších. Letos se pohybují
uprostřed tabulky v okresním přeboru. Po roz-
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hodnutí FAČR na podzim roku 2015 se oficiální
tabulky nezveřejňují. Podstatné není umístění,
ale rozvoj fotbalových dovedností. Trenérem benjamínků je Zdeněk Svrčina, kterému na podzim
začal pomáhat Roman Malaska.
Od září jsme navíc rozšířili počet družstev
o nejmladší přípravku, kterou momentálně trénuje Michal Arbeit.
Zápasy našeho sportovního klubu patří k divácky oblíbeným, a proto se můžeme pyšnit 4. příčkou v návštěvnosti domácích zápasů
v našem kraji.
Po Valné hromadě klubu byl zaregistrován
nový název Sportovní klub Bělkovice-Lašťany,
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zapsaný spolek. Do nového roku 2016 vstupujeme s renovovaným logem, na jehož designu se
podílel Marcel Svrčina.
A v neposlední řadě jsme pro veřejnost kromě
sportovních zápasů v kopané uspořádali několik
povedených akcí. Největší úspěch měla akce pro
děti ve spolupráci s bělkovickými hasiči Rozloučení s prázdninami a v prosinci jsme rozdávali
dárky při Mikulášské nadílce. Vysoká divácká návštěvnost se postarala o to, že akce pro děti a nejen pro ně, zcela jistě nebyly posledními.
Doufáme, že jarní část sezóny bude minimálně
tak vydařená jako podzimní. Zachovejte nám přízeň, těšíme se na vás na jaře!
Jana Theimerová
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ROZLOSOVÁNÍ MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ – JARO 2016
SPORTOVNÍ KLUB BĚLKOVICE-LAŠŤANY
MUŽI – I.A tř. KFS Ol, sk. A
So 2. 4.
15:30.
So 9. 4.
16:00
So 16. 4.
16:00
So 23. 4,
16:00
So 30. 4.
16:30
So 7. 5.
16:30
Ne 15. 5.
16:30
So 21. 5.
16:30
So 28. 5.
16:30
So 4. 6.
16:30
So 12. 6.
16:30

Troubelice
Mor. Beroun
Černovít
Maletín
Rapotín
Hlubočky
Konice
Česká ves
Dubicko
Haňovice
Loštice

Dorost – II. tř. OFS Ol

D 16

So 2. 4.
13:15

V 17

Ne 10. 4.
13:45

D 18

So 16. 4.
13:45

V 19

So 23. 4.
13:45

D 20

So 30. 4.
14:15

V 21

So 7. 5.
14:15

D 22

Ne 15. 5.
14:15

D 26

So 21. 5.
14:15

V 24

So 28. 5.
14:15

D 25

So 4. 6.
14:15

V 26

Ne 12. 6.
14:00

Dolany
Slavotín
Horka
Nedvězí
Šumvald
Hněvotín
Haňovice
Tršice
Štěpánov
Červenka
Troubelice

St. žáci – Okr. přebor mini

D 16

Ne 3. 4.
15:00

V 17

Ne 10. 4.
15:00

D 18

Ne 16. 4.
10:00

V 19

Ne 24. 4.
15:00

D 20

Ne 1. 5.
13:30

D 21

Ne 8. 5.
15:00

V 22

Ne 15. 5.
10:00

D 12

Ne 22. 5.
15:00

Dolany

D 14

V 13

Ne 29. 5.
11:30

Šumvald

V 15

Pňovice
Horka
Haňovice
Litovel
Drahanovice
Náklo
Mor. Beroun

Ml. žáci – Okr. přebor mini

Benjamínci starší

D 16

Ne 3. 4.
13:00

Velký Újezd

D 16 Turnaje:

D 17

Ne 10. 4.
15:30

1.FC Olomouc

V 17

So 9. 4.
11:00

Libavá

V 18

Ne 17. 4.
13:00

D 18

Ne 17. 4.
11:00

Doloplazy

D 10

Ne 24. 4.
13:00

Vel. Bystřice D 19

So 23. 4.
9:00

Štemberk

V 11

Ne 1. 5.
12:30

Chválkovice

V 20

D 12

Ne 8. 5.
13:00

Chomutov

D 21 Dále

V 13

So 14. 5.
12:15

Tršice

V 22 Postupový systém

Ne 22. 5.
13:00

Dl. Loučka

D 12

Hlubočky

volno

13

D 14

Ne 5. 6.
13:00

Mor. Beroun D 14

V 15

So 11. 6.
12:30

Grygov

V 15

Benjamínci starší – 31 přihlášených oddílů. Turnajový postupový systém bude v dubnu 2016 dále rozlosován.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za období od
01.08.2015
do 31.12.2015
se do obce:

Anna Rozsypalová,
David Veselý,
Radka Čtvrtlíková,
Stela Vidrmanová.

přihlásilo k trvalému pobytu Z našich řad odešli:
Lubomíra Sklenářová,
26 občanů
odhlásilo se z trvalého pobytu Růžena Němčicová,
Marie Zapletalová,
24 občanů.
Blažena Veselská.

V uvedeném období dosáhli věku 80 let:
Františka Kráčmarová,
Olga Sklenářová,
Emílie Langerová,
Jiřina Komínková.

V uvedeném období dosáhli věku 85 let:
Věra Kamarádová.

Narodili se:

Ondřej Zeman,
Šimon Pelc,
Filip Heginger,
Jiří Bednář,

K 01.01. 2016 má obec
2238 občanů.

od 01.01.2016
-29.02.2016.

V uvedeném období dosáhli věku 80 let:
Skarupská Bohumila,
Drtilová Marie,
Přindiš Vladimír.

V uvedeném období dosáhli věku 85 let:
Dočkalová Dobroslava,
Melichárek Josef.

V uvedeném období dosáhli věku 91 let:
Králíková Jindřiška.

V uvedeném období dosáhli věku 94 let:
Pudelová Anežka.

Sdělení pro naše
seniory – jubilanty

Vážení občané,
od 01.01.2016 obec Bělkovice-Lašťany předává dárkové balíčky jubilantům při dovršení věku
80, 85, 90, 91, 92....a více.
Gratulace spolu s osobním předáváním zajišťují členky Komise
zdravotní a sociální Rady obce
Bělkovice-Lašťany.
Pro naše občany od 80 let připravuje obec malé setkání,
které se uskuteční na podzim
2016 v Parlamentu. Těšíme se na
osobní setkání s vámi, na kterém
si můžeme společně popovídat
a zavzpomínat.

ZAHRÁDKÁŘI
Slovo zahrádkářů
Dne 20. března v 5.40 hod. nastává jarní rovnodennost. To znamená, že pro zahrádkáře, ať organizace či ty ostatní, začíná ostrý start. Již jsme
všichni v pilné práci.
Pokud máme za potřebné provádět řez stromů
a keřů, je lépe tento řez provádět v pozdním jaru,
než v zimním období. Lépe se hojí rány po řezu.
U jádrovin je známo, že zimní a raně předjarní řez
nám strom nutí k vytváření nového dřeva. Pozdější řez, případně letní řez, nám nutí strom spíše do
tvorby květních pupenů. Také je nutné vědět ja-

kou odrůdu budeme prořezávat. Například Rubín
a jeho variety (matčino) rodí na tzv. dlouhém dřevě.
Tyto odrůdy nikdy nezakracujeme, tam se provádí
řez odstraněním pětiletého spodního letorostu.
Dále mějme na paměti, že peckoviny je nejlépe
prořezávat až po odkvětu. Pozor u višní musíme
vždy odstranit až do zdravého dřeva všechny větve zasažené moniliovým úžehem (zaschlé – poškozené). Tyto větve je nutné spálit. Ostatní větve
pak dáme do kompostu (štěpka) nebo na sběrný
dvůr. Nikoliv k potoku!

16

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

Musíme být také rozvážní při používání různých
postřiků. Vždy se informujte při nákupu o jeho
vhodnosti. Dbejte, aby jste nepoškodili čmeláky
a včely. Bez nich by nebylo vůbec žádné ovoce.

Pokud kompostujete, pak jste dobří hospodáři.
Kvalitní kompost je požehnáním pro každého zahrádkáře. Proto, ať se Vám práce daří. Přeje Vám
Výbor ZO ČZS Bělkovice-Lašťany

Voda na zahradě

V letním období je rozhodujícím faktorem.
Hlavně u zelenin a ovocných dřevin, rozhoduje
správná závlaha, ale také řízení vlhkostních podmínek v půdě při nadbytku vláhy, o sklizni a zdravotním stavu rostlin. V našich podmínkách jsou
však srážkové poměry různé.
Vezmeme-li v potaz i teploty, poznáme, jak musíme s vodou zacházet. Bez dobré znalosti půdy
nelze ani dobře hospodařit s vodou. Proto musíme vždy začít u půdy, chceme-li mít v půdě správné množství vody a vzduchu.
Naše tradiční sady vyžadují ročně asi 550 mm
srážkové nebo závlahové vody. Hustá výsadba vyžaduje asi 750 mm a zeleniny často i přes 1 000 mm.
Část vody se z půdy vypaří, část přejde gravitací do
spodních vod a je-li sad zatravněn, většinu vody využije travnatý drn. Závlaha je proto nutná.
Pro tradiční sad je třeba v nížinách přidat, v letním období, nejméně 200 mm závlahové vody.

V hustých výsadbách 350 mm vody a v zatravněném sadě až 500 mm vody. Těmto podmínkám se
musíme přizpůsobit.
Na půdách lehkých, písčitých, je třeba častější a menší závlaha, na půdách těžších, jílovitých
a slínovitých, volíme závlahu, pokud to jde, vždy
kapénkovou, protože tyto půdy mají schopnost
poutat vodu jen velmi pomalu.
Po dešti nám dokonale chrání půdu před ztrátou vody mulč, případně nerozložený kompost
nebo i položené pásy polyetylenu. Péče o vodu
se v letním období vyplácí, vždyť v poledních
hodinách, kdy jsou teploty nas 30°C, je tak silný
výpar z půdy i z porostů, že nestačí nasávání vody
kořeny rostlin a místo tvorby organické hmoty
rostlinami, se vytvořené cukry a škroby prodýchávají a nejprodukčnější čas, místo aby tvořil
organickou hmotu, tak ji spotřebovává.
Zahrádkáři z B - L

Cibuloviny - nejen jarní rostliny
K jaru neodmyslitelně patří
nákup a výsadba cibulovin a hlíz.
Jejich výběrem a vysazením na
vhodná místa se můžeme z jejich
květů těšit celý rok.
Vysazují se buď rozházené
v trávě (přirozeně), nebo se začleňují do smíšených výsadeb, kde
odumírání listů není tak zjevné.
Cibuloviny kvetoucí v zimě a na jaře převládají na
výsadbových plochách v době jejich květů a oznamují tak blížící se konec zimy. Talovín zimní a sněženky se mohou objevit už v lednu a únoru. Za

nimi následují krokusy, pak rané
narcisy. Sasanky se ukáží vzápětí
po nich, a nastupuje narcis žlutý,
ladonička a modřenec. Hyacinty
nejlépe vyniknou v květináčích,
nebo v symetrických záhonech
podobně jako tulipány. Později
z jara vykvétají holandské kosatce, které postupně vystřídá okrasný česnek a krásné koruny řebčíku. V létě kvetou
bílé litošky, lilie a gladioly.Za nimi rozkvetou podzimní krokusy a tím s kruh uzavírá.
Krásné jarní dny přeje Jitka Sedláčková

TVOŘENÍČKO
Tvořeníčko Bělkovice-Lašťany vás zve na již
tradiční jarní tvořivou dílnu s výstavou, která se

bude konat v místní sokolovně 19. března 2016
od 9 do 16 hodin. Těšíme se, že si tam to své na-
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jdou velcí i malí. Také zveme všechny zájemnce
na výtvarné kursy, které se konají během celého
roku v dílně v prostorách bývalé restaurace Parla-

ment. Bližší informace vždy najdete na plakátech
v místních prodejnách a na facebooku - Tvořeníčko Bělkovice-Lašťany.
–jš-

RECEPTY Z NAŠÍ DĚDINY

Netradiční beránek

Ano, ano, velikonoční beránek z třeného těsta
s bílkovou polevou ke svátkům jara neodmyslitelně patří. No a když už je forma vybalená, co ji před
uklizením někam do spodní polic dopřát ještě jedno použití, tentokrát s malou obměnou surovin.
Těsto: 1 hrnek hladké mouky, 1 hrnek polohrubé mouky, 120g uzeného masa, 100g másla, 280ml mléka, 50ml slun.oleje, 3 vejce, 1 kyp.
prášek, 2 lžíce sušené cibule nebo česneku, sůl
a pepř.
Do mísy si připravím vejce, mléko, rozpuštěné vlažné máslo a olej, osolíme, opepříme
a metličkou důkladně rozšleháme. Přisypeme
obě mouky smíchané s práškem do pečiva
a vymícháme hladké těsto a nakonec do hmoty zapracujeme na drobné kousky pokrájené
maso a sušenou cibuli nebo česnek. Formu na
beránka vymažeme sádlem a vysypeme hrubou moukou( a to opravdu pečlivě). Pečeme
ve vyhřáté troubě na 180 asi 45-50 minut. Upečeného nechám 10minut odpočinout v formě,
opatrně vyklepneme a než vychladne úplně,
připravíme si polevu.
Poleva: kostka povolného másla a 150g taveného sýra-příchuť záleží na vás, a třeba ještě

česnek a všechno vyšleháme na hladký krém,
kterým celého beránka potřeme. Na oči použijme kuličky nového koření, do pusy pár stébel pažitky a celého beránka můžeme posypat
strouhaným sýrem.

Nakládaná vejce
A co s vykoledovanými vejci, když už vám vajíčkový salát nechutná a chleba „ala do vlaku“
vás taky neláká? Co vejce naložit a pochutnat si
až za pár dní?
Na naložení: vejce na tvrdo a sklenici přiměřeně velkou počtu vajec, paličku česneku, 1-2cibule, červenou papriku, pár cherry rajčátek a kdo
má rád , tak 3-5 feferonek.
Nálev: 1l vody, 2dcl octa, 8 kuliček pepře, 8 kuliček nového koření, 2 bobkové listy, 2 lžíce cukru, 1 lžice soli a lžička hořčičného semínka.
Svaříme, horkým nálevem vejce přelijeme
a necháme vychladnout. Nádobu uzavřeme, ovážeme a uložíme do lednice a už po dvou dnech
můžeme konzumovat .
Dobrou chuť.

–pj-

Ježíšovy matičky
Tento krásný zvyk má historii již do 15. stol.,
kdy se v Bělkovicích rozšířil mor a hraběnka
Alžběta z Račkounů vybídla obyvatele, aby konali poutě na zastavení této choroby. Samotný
průvod matiček je tedy patrně tradicí, která
vznikla jako poděkování za záchranu vesnice.
Hraběnka z Račkounů prý tedy dala koupit vel-

mi bohaté starohanácké kroje s velmi těžkými
věnci. Původní kroje byly po generace uchovávány a pečovala o ně některá z bělkovických
žen. Bohužel byly ukradeny a proto i nahrazeny novými.
V současné době je kroj včetně věnců díky finančnímu příspěvku obce a Olomouckého kraje
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již zcela obnoven. Od roku 2003 jsou nové věnce
a v letech od 2008 byly ušity paní Zdenou Navrátilovou nové kabátky a v letošním roce i sukně,
zástěry a čepce.
Od roku 2008 se o zachování tohoto zvyku
starají manželé Zatloukalovi (matičkou byla jejich dcera Petra), o kroje a jejich přípravu se od
roku 2000 stará paní Alena Čapková (matičkou
byla její dcera Pavla, která nyní každý rok své mamince pomáhá s přípravou krojů). Do roku 2000
se o kroje a jejich přípravu na průvod Ježíšových
Matiček starala paní Heroldová, která své dovednosti při přípravě krojů předala právě paní Aleně
Čapkové. O Přípravu průvodu se do roku 2008
dlouhá léta starala paní Kubáčková.
Příprava tohoto zvyku začíná minimálně měsíc předem – zajištění 2 matiček a 7 mládenců,
hudby, škrobení a žehlení krojů, úklid kapličky,

výzdoba školy, kříže u bělkovické školy, kapličky
a kříže po cestě do Dolan.
Na Bílou sobotu jdou matičky v sobotních krojích a mládenci do dolanského kostela na večerní
mši, kde po mši matičky převezmou od faráře sošku Ježíše a korouhvičku, mládenci kříž a korouhve.
Vše přenesou do bělkovické školy. Paní Eva Zatloukalová převezme sošku a korouhvičku a doma
nazdobí, aby vše bylo připraveno na nedělní
slavnostní průvod matiček, který začíná již kolem
8 hod. ranní. U školy se sejdou mládenci a hudba
a společně jdou do domu, kde se matičky oblékají, za pomoci paní Aleny Čapkové a paní Pavly
Kubáčkové, do nedělního slavnostního kroje. Mládenci s hudbou vyzvednou matičky a společně
vytvoří průvod, který jde k bělkovické škole. Po
cestě se k průvodu přidávají i obyvatelé naší obce.
Ve škole je již připraven malý oltář s květinami
a hořícími svíčkami a nazdobenou soškou Ježíše.
U školy jsou již obyvatelé a další hosté, které matičky z předchozího roku zdobí větvičkou myrthy
nebo krušpánku a mašličkou. Farář z Dolan vykoná malou mši u kříže u bělkovické školy a poté celý
průvod za zvonění zvonů školní zvonice odchází
k bělkovické kapličce a potom do dolanského kostela. Zde matičky předají sošku Ježíše a korouhvičku panu faráři, mládenci vrátí kříž a korouhve do
stojánků. Po mši se průvod za doprovodu hudby
vrací zpět do Bělkovic, kde je opět vítá zvuk zvonů.
Je to krásná tradice, která by měla být stále
udržována.

Meziobecní olympiáda
V červnu 2016 proběhne na hřišti v Dolanech
druhý ročník meziobecní olympiády o putovní
pohár, které se zúčastní obce Bělkovice – Lašťany, Dolany, Tovéř a Samotišky. V loňském roce se

soutěžilo v několika disciplínách a kategoriích,
kde si každý mohl vybrat tu svoji disciplínu, ve
které se cítil být silný (běh krátký i dlouhý, skok,
hod do dálky, turnaje v nohejbalu a volejbalu).
Všechny medaile se na konci sečetly a která obec
jich měla nejvíc, vyhrála putovní pohár. Vloni vyhrála a pohár si na rok odvezla obec Tovéř, přestože má ze všech obcí nejméně obyvatel.
Ráda bych Vás všechny už s předstihem na tuto
akci pozvala a doufám, že je ještě dost času začít
s tréninkem. V naší obci máme přece mnoho šikovných a sportovně založených lidí.
Mgr. Jana Kráčmarová
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Informace o průběhu Slavnostní odpoledne
Sokola Bělkovice ke 120 letům výročí jeho vzniku
Dne 24. 10. 2015 v 17 hodin se
v Sokolovně Bělkovice-Lašťany
uskutečnilo slavnostní shromáždění u příležitosti 120 let založení
Sokola Bělkovice. V průběhu slavnosti byl Sokolu Bělkovice-Lašťany předán nový prapor. Součástí
slavnostního shromáždění byla
i výstava historických i současných fotografií, cvičebních úborů,
knih a kronik.
Již v odpoledních hodinách byl vidět zvýšený
ruch kolem sokolovny. Postupně přicházeli aktivní účastníci slavnostní akce, zejména cvičenky,
které nacvičily skladbu „Pro radost“, muzikanti kapely „Dolanka“ a také Hanačky a Hanáčci
v krásných lidových krojích.
Starostka jednoty Eva Slepičková zahájila v 17 hodin slavnostní shromáždění a přivítala na 150 hostů mezi nimiž byli i bratři a sestry ze sousedních
vesnic, jejichž návštěvy si velice vážíme. Účast
byla věkově různorodá od dětí, mládeže, až po
nejstarší bratry, sestry, spoluobčany.
Po zahájení impozantně zazněly fanfáry a do
velkého sálu sokolovny napochodovali sokolové
v historických krojích s novým praporem jednoty, který nesl bratr Vilém Klega vzdělavatel Župy
Olomoucké-Smrčkovy. V ústrety jim přicházeli
praporečník jednoty bratr Martin Krecl a starostka jednoty sestra Eva Slepičková.
Župní vzdělavatel bratr Vilém Klega slavnostně
předal prapor do rukou starostky jednoty. K praporu byly připnuty pamětní stuhy - stuha České
obce sokolské byla předána bratrem Jiřím Juřenou místostarostou České obce sokolské a stuha
obce Bělkovice-Lašťany byla předána panem
Josefem Zoulou místostarostou obce Bělkovice-Lašťany.
Po slibech o zachování úcty, věrnosti, čestnosti
a ochraně praporu, praporečníci se sokolskou
svitou odpochodovali před předsednický stůl
a zazněla slavnostní skladba skladatele Josefa
Suka „V nový život“. Následovala česká hymna,
za pozoru všech účastníků slavnostního shromáždění. Byl to velice dojemný akt, nejedno oko,

hlavně starších členů pamatujících pochody krojovaných sokolů,
nezůstalo suché.
Přítomné krojované Hanačky
a krojovaní Hanáčci zatančili na
skladbu „Rostou, rostou, rostou,
konopě za cestou“, což velmi osobitě dokreslilo vážnost ceremonie.
Slavnostní akce pokračovala proslovy hostů.
Župní vzdělavatel bratr Viléma Klega hovořil na téma důležitosti tělovýchovy a opodstatnění sokolské myšlenky v moderním životě.
Bratr Jiří Steiger, jednatel Sokola Bělkovice-Lašťany, přednesl svůj proslov o smyslu sokolských
symbolů a zdůraznil, že prapor byl právě poslední symbol, který naší jednotě chyběl.
Místostarosta jednoty bratr Karel Bryks poděkoval přítomné paní Radoslavě Galáskové, která na
naši žádost a návrh zhotovila prapor.
Místostarosta České obce sokolské bratr Ing. Jiří
Juřena pronesl zdravici a poukázal na potřebu vícezdrojového financování činnosti. Dále hovořil
místostarosta obce Bělkovice-Lašťany Ing. Josef
Zoula o historii TJ v obci z pohledu staveb, které
v členové sokola vybudovali a o důležitosti pokračování tradice sokola v obci.
Následoval doprovodný program formou ukázek
cvičení. Jako první vystoupily ženy na skladbu
„Pro radost“ pod vedením župní náčelnice sestry
Marie Skácelové, pokračovaly cvičenky aerobiku
Sokola Bělkovice-Lašťany s dynamickou skladbou a mladší cvičenka Eliška Janoušková předvedla sestavu moderní gymnastiky.
Starostka jednoty Eva Slepičková popřála jednotě plno úspěchů, členům chuť a sílu k aktivní
činnosti, poděkovala sponzorům za jejich dary,
všem přítomným za účast. Ukončila oficiální
část slavnostního shromáždění přípitkem a zahájila volnou zábavu. Tanec a zpěv doprovázela kapela Dolanka a všichni si užívali příjemného večera.
Eva Slepičková
starostka TJ. SOKOL Bělkovice-Lašťany

20

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

RATAJSKY SOKE
Dne 23. 1. 2016 se naše děti účastnily již pátého
ročníku zimní soutěže „RATAJSKY SOKE“
Jde o soutěž v uzlování družstev i jednotlivců, kde
děti musí uvázat zkracovací uzel, plochou spojku,
lodní uzel, tesařský uzel a úvaz na proudnici.
Letošního ročníku se účastnilo 18 družstev mladších žáků a 16 družstev starších žáků.
Mladších jednotlivců se nahlásilo 23 dětí a ve starších jednotlivcích 30 dětí. Naši mladší žáci v čase
18,83 získali úžasné 1. místo a velkou hromadu
cen. V mladších jednotlivcích se na moc pěkném
3. místě v čase 40,93 umístila Alena Marchovská
a na 10. místě v čase 55,14 skončila Nela Zdařilová.
Naši starší žáci v čase 16,04 získali krásné 2. místo.
V starších jednotlivcích na 12. místě v čase 41,58
se umístila Veronika Zdařilová a na 11. místě
v čase 41,21 skončila Vendula Zdařilová.

Dětem moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších vítězství. :)

Z dopisu čtěnářů
Plesová sezóna
Plesová sezóna sice ještě zdaleka nekončí, ale
dovolte mi, abych se v kratičkém příspěvku ohlédl za těmi, kterých jsme se ženou zúčastnili, protože v příštím vydání zpravodaje by to přece jen
bylo poněkud vzdálené vzpomínání.
Všeobecně obecní plesy jako takové mají
v sobě tradiční kouzlo už v tom, že lidé, kteří vedle sebe v obci žijí, dojíždí spolu do práce
nebo si poskytují vzájemně řemeslnou či jinou
pracovní i sousedskou výpomoc a nebo prožívají stejné starosti se svými dětmi ve škole,
stejně, jako když se realizují v různých spolcích,
se v těchto dnech svátečně obléknou a jdou se
spolu pobavit, zatančit, popovídat, zasmát jdou
do společnosti.
Pro mě tím ples vždycky byl a v těchto nadějích
mě žádný náš večer nezklamal. Následující dopoledne pak dobrovolně rád na sebe beru povinnost uvařit nějakou „kurýrovací“ polívečku.
Hrozně rád vzpomínám na naše dětství, kdy
naši chodívali na plesy a my, děti, se vždycky těšily,
že z plesu donesou obložené chlebíčky a zákusky.
V letošním roce jsme byli na třech plesech.
U našich přátel na mysliveském plese v Malém

Hradisku, na obecním plese a sokolském u nás
doma. A jaké byly?
Myslivecký spolek v Malém Hradisku má tradičně plesy na velice dobré úrovni. V ceně vstupenky je zahrnuta i večeře, pochopitelně zvěřina
a občerstvení. Každoročně zajišťují i autobus pro
zájemce z Prostějova. Pěknou kuriozitou je, že při
koupi losů kupujete papírové roličky, na kterých
jsou buď citáty slavných a nebo konstatování, že
jste vyhráli takovou či onakou cenu. Takže my už
doma máme plnou láhev citátů.
Další volba padla na náš ples Obecní. Jako „naplavenina“ všechny zastupitele obce osobně neznám a tím spíš se tohoto plesu vždy zúčastním.
Každá plesová sezóna začíná prvotním krizovým obdobím, kdy ze šatníku vytáhnete oblek
či šaty a zjistíte, že váha v průběhu roku nelhala!
V našem pokročilém věku je to tradiční - švy v taneční róbě náhle praskají a já nejsem schopen zapnout poklopec. Takže zůstaneme doma? Ne - ani
náhodou! Naštěstí mám ženu švadlenku, takže po
jistých úpravách se to nakonec všechno zdařilo.
Na Obecním plese nás osobně přivítal pan starosta se štamprlí slivovice a květinou pro man-
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želku. Tohoto uvítání si velice cením. Hostitel tím
dává najevo nejen, že vám přeje příjemnou a volnou zábavu, ale také je to gesto vůči ženě, které
říká „jste dámou, která si tu květinu zaslouží.“ Mně
se to osobně velice líbí a velice si toho cením.
Máme rádi, když se večer obohacuje nějakou
přidanou kulturní vložkou a i to se pořadatelům
podařilo. Vystoupení jak mladého tanečního
páru, tak i mažoretek bylo velice milé ... až jim
závidím jejich mladost a krásu ladného pohybu,
který už tak nezvládáme.
Obsazenost sálu byla pro nás tak akorát, a i když
by si pořadatelé možná přáli víc, tím více jsme si
mohli užít volného tance bez narážení do partnerských dvojic.
Obecní ples se podle nás vydařil, užili jsme si
toho a naše výhra prasečí hlavy to jen potvrdila.
Všem, kteří se na tom jak organizačně, tak sponzorsky podíleli, patří náš dík a příští rok se budeme zase těšit.
A naším posledním plesem byly sokolské Šibřinky. Na tu událost se vždycky těšíme. Tady už
můžeme odložit ten společenský bontón ... a uděláme ze sebe šašky. Lidé jsou v poslední době
příliš moc uzavřenější, konzervativnější a bojí se
otevřít jak svá srdce, tak emoce i své osobní názory aby nebyli napadeni jinými, konzervativnějšími
nebo po kariéře více toužícími. Doba je dnes taková, že se nestaví jen vysoké ploty mezi zahradami
sousedů, ale i mezi lidskými vztahy. My jsme ale
s mojí ženou ve věku, kdy nás touha po kariéře
neláká a nic nám nebrání v tom, abychom se tímto způsobem pobavili. A to nejen sebe, ale i ostatní. A ve chvíli, kdy dostaneme pozvánku na Šibřinky, už kujeme pykle, jak to všechno vymyslet a jak
se namaškařit, abychom pobavili a samozřejmě,
také nějakou cenu vyhráli.
Zpočátku jsme si věřili, neboť podobných

odvážlivců jít do masky bylo po skrovnu. Dva
kovbojové z Bohuňovic. Za chvíli ale přibyla polovina skupiny ABBA! - Zoulovi - to budou i do
budoucna naši věční soupeři, za což jim děkuji.
Netrvalo dlouho, objevily se a opět z Bohuňovic
„kovbojky.“ Tak tady to bude dnes večer asi hustý“, říkám si, samé zbraně. Ale po levé straně sálu
teď vidím zdravotnickou dvojici - asi operatér
a sestra s rouškou - tak to jsme zachráněni a zůstávám v klidu. Během večera se těch kovbojů na
plese sešlo snad deset ... a představte si, žádná
přestřelka nebyla - nikdo nebyl na plese zabit.
A to je dobře. Ples obohatily mažoretky z Bohuňovic - to byl krásný zážitek a všichni hosté je
naprosto spontánně podporovali - to bylo úplně
fantastické. Byl to pěkný ples, zvláště když jsem
zase získal cenu za masku... ale byl jsem přesto
překvapen, připadlo mi to spíš jako ples seniorů,
než mladých sokolů. Účast mladých tu byla skutečně velmi nízká a to pro budoucnost tohoto
tělovýchovně sportovního združení není zrovna
dobrou vizitkou.
A tak vedle pozastavení se nad plesovou sezónou mě i napadá otázka... proč se to stalo, kde se
stala chyba, jak z toho ven!
BOBEŠ

Poděkování redakční radě
Vážená redakční rado,
dovolte mi hned úvodem, abych vám vyjádřil
své poděkování za váš počin obnovit v naší obci
opět vydávání tištěného zpravodaje. Přestože
žijeme v době kybernetických multimédií, slovo
„na papíře“ má pro mnohé z nás stále svoje nezastupitelné místo.

S příchodem jara bude na zahradě tolik práce,
že na nějaké vysedávání u „kouzelného kufříku“
už nebude ani čas a chuť. Ale jak se říká, každý
jsme jiný a co člověk – to názor. Nicméně já měl
loni tolik práce na dvoře, že jsem se ze sociálních sítí zcela ztratil a abych řekl pravdu, ani mi
to nescházelo.
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Léta, co jezdíme do Příkaz za naší maminkou, při
každé návštěvě se už těším na okamžik, kdy sáhnu
na „kredenc“ a na misce jsou poslední vydání zdejšího občasníku „Pod hanáckým žudrem“. A zatímco si děvčata vedou své „babské klepy“ já si počtu
co se za tu dobu, co jsem doma nebyl, u nás událo,
kdo se narodil a kdo zemřel, co se podařilo, co se
chystá a jaké starosti má náš starosta.
Snad se v tuto chvíli nebudou zdejší rodáci zlobit, ale tak už to u nás „náplaváků“ či jak se tady říká
„přivandrovalcům“, bývá, že máme dva domovy.
Ten první, kde jsme se narodili a prožili své dětství a ten druhý, kam nás život zavál.
Bělkovice-Lašťany jsou velkou a rozsáhlou obcí
a za těch pár let, co tu bydlím není možné poznat
všechny obyvatele a jak vím – ani zdejší mnoho-

krát neví kdo kde bydlí, zvláště pak dnes, kdy se
vesnice stále rozrůstá o další nové spoluobčany.
A i v tom je tento obecní občasník výborným
zpravodajem. Abych pravdu řekl, žijeme takovým uspěchaným stereotypním životem – ráno
do práce, večer z práce, po své trase. V tom najednou vezmu do ruky zpravodaj a s údivem zjišťuji,
že nám přibyla dětská hřiště.
Takže u mě má tento občasník velkou podporu a budu rád, když se mi do rukou dostanou i ty
další. Věřím tomu, že postupem času přibudou
i další dopisovatelé se zajímavými příspěvky.
A to přeji vám, stejně jako sobě a všem našim
spoluobčanům.
Květoslav Bobeš Koudelný, Lašťany 440

NABÍDKY PRÁCE
VE ŠTERNBERKU
Jste manuálně zruční?
Nevadí vám práce na 3 směny?
Můžete nastoupit co nejdříve?

NABÍRÁME OPERÁTORY
POŽADAVKY

NABÍZÍME

· manuální zručnost
· dobrý zrak
· ochota pracovat na směny
· spolehlivost
· práce vhodná pro muže i ženy!

· MZDA 15 000–19 000 Kč/měsíc hrubého
· 25 dní dovolené, docházkový bonus,
výkonnostní bonus, příspěvek
na stravu atd.
· nástup ihned, smlouva na HPP

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?
POŠLETE SVŮJ ŽIVOTOPIS na e-mail
barbora.kosulicova@grafton.cz nebo pošlete sms
na tel. 725 978 017 s uvedením Vašeho jména.

Grafton Recruitment s.r.o.,
Horní náměstí 14, Olomouc 772 00

Více též na www.grafton.cz
Rádi pomůžeme či poradíme i s jinými požadavky na práci.
NÁBOR JIŽ PROBÍHÁ
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VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vaší obci

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
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