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ZPRAVODAJ

Vážené čtenářky a čtenáři
našeho zpravodaje, právě držíte v rukou první číslo
vycházející v roce 2019. Tak jako v předchozích letech,
pokračujeme i nadále ve vydávání zpravodaje obce,
který je důležitým informačním zdrojem pro všechny,
a to nejen naše občany. Připravili jsme pro Vás
úplně nový formát obecního zpravodaje, který budeme
i nadále zdokonalovat a vylepšovat. Pevně věříme,
že Vás už tohle první číslo osloví a zaujme. Je důležité
si ovšem připomenout, že forma nového čísla zpravodaje
nikdy nezajistí originální obsah a kvalitu díla. V jarním
vydání zpravodaje se proto věnujeme činnosti obecního
úřadu, aktivitám spolků, zajímavému společenskému
dění, zapátráme krátce v historii, pohlédneme na současné
aktivity našich občanů a v neposlední řadě představíme
přehled akcí, které se brzy uskuteční. Ať Vám tedy
informace v tomto čísle poskytnou neopakovatelný
čtenářský zážitek jsou pro Vás užitečné, přínosné
a také inspirativní.

To vše Vám přeje celá redakční rada
obecního zpravodaje.

Investiční výhled obce pro rok 2019

Při přípravě strategie investičního
rozvoje obce pro rok 2019 se
vycházelo ze schváleného
programu rozvoje obce, který
svou strukturou zahrnuje postup
v rozvoji obce na několik let
dopředu. V letošním roce se proto
plánuje hned několik významných
investičních akcí.
V červnu 2019 zahájíme stavbu
„Účelová komunikace Dolany –
Bělkovice -Lašťany-cyklostezka“.
Nová cyklostezka z naší obce
směřující do Dolan naplňuje
bezezbytku jednu z priorit, kterou
bychom rádi realizovali i
s podporou dotačních prostředků
z Olomouckého kraje. Nyní
aktuálně probíhá výběrové řízení
na zhotovitele stavby, která bude
spojnicí pro cyklisty,bruslaře
a chodce obou obcí. Cyklostezka
povede po tzv. „polní cestě“, která
vyúsťuje v Dolanech severovýchodně od zemědělského
družstva a směřuje k tamnímu
obecnímu úřadu. Tuto novou
komunikaci mohou současně
využívat i zemědělské stroje
obsluhující okolní pozemky, avšak
jen v určitém režimu. Nová
spojnice mezi obcemi bude
důležitá nejen pro občany obou
obcí z důvodu docházky
do školských zařízení, dojíždění
za prací, ale rovněž přiláká svou
atraktivitou i cykloturisty z okolí
Olomouce. Přes upravené
komunikace v naší obci se tak
každý cyklista velmi jednoduše

z cyklostezky z Bohuňovic
dostane na cyklostezku do Dolan
a přitom se výrazně vymezí vůči
automobilovému provozu
na hlavních komunikacích. Pokud
bude vše probíhat dle
nastaveného harmonogramu,
projedeme se po tomto novém
úseku cyklostezky již na podzim
letošního roku. Věříme také, že
s finanční podporou
Olomouckého kraje bude
společná akce s obcí Dolany
zdárně dokončena a zvýší se tím
atraktivita obou obcí. Další
důležitou stavební akcí, která se
dle předpokladů zahájí rovněž
v červnu 2019, bude realizace
akce „Přístavba a nástavba ZŠ
Bělkovice-Lašťany se vznikem
nových učeben a moderního
vybavení“. Jedná se
o rekonstrukci školní budovy
v Lašťanech s rozšířením o další
nové třídy, jež umožní v budoucnu
sjednotit docházku všech dětí
do jediné školní budovy v obci,
a to konkrétně v Lašťanech.
Věříme, že se podaří i na tuto
investiční akci získat dotace,
které poníží celkové náklady
obce. Již v náhradních projektech
v rámci výzvy z Integrovaného
regionálního operačního
programu, kde bude ukončena
možnost čerpání prostředků až
v roce 2023, jsme podpořili
možnost získání dalších
finančních prostředků pro výše
uvedenou akci novými žádostmi
o dotace, které jsme podali v
letošním roce.
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Tato významná stavba zasáhne
výrazně i do organizace školního
roku 2019/2020, neboť průběh
rekonstrukce neumožní
soustavnou docházku dětí do
budovy školy v Lašťanech. Během
školních prázdnin tak plánujeme
zřízení dvou provizorních tříd
v budově č. p. 248, bývalého
hostince Parlament, a jedné třídy
v budově č. p. 509 (nad poštou a
jídelnou). V provizorních
prostorech vznikne i zázemí pro
učitele včetně kabinetů. Realizace
rekonstrukce budovy základní
školy je plánovaná během celého
školního roku (2019/2020), s
nejpozdějším termínem
dokončení v červnu 2020. Od září
roku 2020 se tak nejen žáci
mohou těšit na nové učebny s
moderním vybavením. Umístěním
rekuperační jednotky v budově se
zvýší účinek „zdravého“ vzduchu
na soustředěnost a únavu žáků
ve třídách. Školní budova
v Lašťanech bude dále
bezbariérová, zateplená a umožní
docházku všem dětem I. stupně
základního vzdělávání v obci.
Moderní vybavení učeben pak
zvýší kredit a vůbec celkovou
úroveň školství. V neposlední
řadě se intenzivně zabýváme
možnostmi výstavby školní
tělocvičny, popřípadě i výdejny
stravy. Níže vám předkládáme
zákres nových provizorních tříd v
budově č. p. 248.
.
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Intenzifikací ČOV neboli zvýšením
kapacity a modernizací čistírny
odpadních vod v obci se zabývá
projekt, na který naše obec
získala finanční podporu
z Olomouckého kraje a také
ze Státního fondu Životního
prostředí. Červnový termín
zahájení realizace je odůvodněn
předpokládanými nižšími
hladinami přítoku odpadů na ČOV.
V současné době je ČOV
dimenzována na 2000
ekvivalentních obyvatel (dále jen
„EO“). Po realizaci projektu se
navýší kapacita na 2600 EO, což
představuje pojmout takový počet
obyvatel dle územního plánu,
který odpovídá roku 2030.
Obsluha ČOV a přístup
v technologii se tímto řešením
velmi zkvalitní, a to ruku v ruce
s modernizací celého zařízení.
Projekt rovněž řeší úpravu příjezdové komunikace v samotném
areálu ČOV a tím i celkový pohled
na ČOV, která svou technologií
z roku 1998 je již zastaralá.
Harmonogram realizace nenaruší
chod ČOV, a tedy čistění odpadní
vody, neboť tento počítá se
soustavnou činností i během
výstavby. Projektem se zlepší
také účinnost na odstranění
dusíku a fosforu. Nastavení při
aktuálně vyhlášené výzvě k
podání nabídek hovoří o ukončení
realizace akce v listopadu 2019.
Součet finančních prostředků
z dotací se blíží k 90 %
uznatelných výdajů celé akce, což
je opět výrazná úspora v rozpočtu
naší obce, a to s ohledem na
zajištění chodu důležitého
technologického objektu v obci,
který je nezbytný pro všechny
občany. Mezi projekty, které
bychom rádi realizovali v letošním
roce a jsou na ně zpracovány
dokumentace, patří také: „Oprava
parkovací plochy u koupaliště,
Oprava komunikace od ZŠ
Lašťany k Lipám včetně chodníků,
Demolice budovy č. p. 421,
Stavební úpravy obecního domu
(budova stodoly vedle
Parlamentu) a Fit stezka (od
hřiště do Akátí)“.

Podmínkou realizace všech výše
uvedených projektů v celém
rozsahu je však získání
finančních prostředků
z Ministerstva pro místní rozvoj,
které jsou ve výši 70 % celkových
uznatelných výdajů. Žádosti jsou
nyní již podány a během dubna
2019 se snad dozvíme, které
z uvedených řešení můžeme
v letošním roce realizovat.
Neváhali jsme také na začátku
ledna a února podat žádosti
o dotační prostředky
z Olomouckého kraje, a to na již
výše uvedenou cyklostezku, dále
také na zvýšení kapacity knihovny
obce, opravy památníku Rudé
armády, Ježíšovy matičky
a vybavení pro hasiče.

Závěrem ještě doplňujeme
informace k získaným dotacím
o nákup nákladního
elektromobilu, na který jsme
získali dotaci ve výši 600 000,-Kč
ze Státního fondu Životního
prostředí. Tento elektromobil
nahradí v našem vozovém parku
současnou dosluhující multikáru,
a to přibližně od června. V rámci
předmětného dotačního titulu
byla na konci roku zakoupena
elektro tříkolka, na kterou se
získala dotace ve výši 20 000,-Kč.
Ekologickým provozem 2 vozů po
obci nebudeme již tolik zatěžovat
životní prostředí a zpříjemníme i
našim občanům pobyt v obci bez
hluku a zápachu z výfukových
zplodin. Snažíme se snížením
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Dle výše uvedených titulů a
žádostí o dotace je zřejmé, že i
když je zima obdobím odpočinku,
vedení obce neváhalo a
připravovalo potřebné dokumenty
tak, aby se rozběhly doposud
připravované akce. V případě
získání dotačních prostředků
mohou tyto výrazně snížit náklady
rozpočtu obce. Projekt na získání
nových nádob na tříděný odpad
pro občany je rovněž podán
do výzvy z Operačního programu
Životního prostředí tak, aby byl
přijat jako úspěšný a na podzim
letošního roku by začal pracovat
systém odpadů z obce, který by
evidoval všechny odpady
v přepočtu na 1 obyvatele.Systém
evidence by měl také motivovat
ke snížení tvorby odpadů mezi
občany a směřovat k ponížení
počtu kontejnerů u separačních
hnízd v obci.
3

zátěže na životní prostředí být
příkladem, který by mohl být
současně vzorem i pro další
občany. Věříme, že dalším
rozvojem a investováním
z finančních prostředků
z rozpočtu přispějeme k lepšímu
životnímu standardu občanů
a důstojnému pobytu a trávení
času v obci.
S úctou
Tomáš Němčic, starosta obce

Plánované termíny příštích
zasedáni zastupitelsva obce:
- středa 24.dubna v 17:00
- středa 19.června v 17:00
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Krátký pohled do historie rozhodování obce
v rámci řešení výstavby nové základní školy

Uk
Te
roz
dle

Vzhledem k tomu, že se v obci objevují a množí informace, mnohdy značně zavádějící, na téma stavby nové
budovy školy, rádi bychom Vám touto formou přiblížili prokazatelnou historii a fakta týkající se řešení
rekonstrukcí a výstaveb školních budov v obci. V této souvislosti budou přínosné také informace o
pozemcích, na nichž se mohly realizovat nové stavby, když ještě pozemky vlastnila obec.
Po sloučení obcí Bělkovice a
Lašťany v roce 1960 sílily v obci
hlasy apelující na postavení nové
školy. Z informací tehdy
dostupných měla být tato
postavena někde v prostoru pod
koupalištěm. Z této vize však již
před rokem 1970 sešlo. Až do
roku 1989 se výstavbě nové školy,
ani zásadním opravám školních
budov (např. sloučením) nikdo již
nevěnoval. Po roce 1989 byl
vrácen obecní majetek
samosprávě, a to včetně
pozemků, které svou dispozicí
mohly sloužit pro potřeby
výstaveb školních budov.
V případě rozsáhlejších pozemků
ve vlastnictví obce se jednalo
zejména o pozemek parc. č.
448/5 v k. ú. Bělkovice /školní
zahrada vedle mateřské školy o
výměře 1794 m2/, pozemek parc.
č. 339 v k. ú. Lašťany /pozemek
za hřištěm, kde dnes stojí nové
domy s rozlohou o více jak 10
000 m2/ a o pozemky parc. č.
409 a 410 vše v k.ú. Lašťany o
celkové výměře 1356m2 /bývalá
školní zahrada pod „kudličkou“/.

Je nutné k tomuto informovat, že
ve zpracovaném a doposud
platném územním plánu /
schválený je v roce 2000/ včetně
dvou změn územního plánu /do r.
2006/ není nikde žádná územní
rezerva na výstavbu nové budovy
základní školy, konkrétně tedy
pozemek s označením pro
občanskou vybavenost.
Vraťme se k pozemkům, které
byly ve své době příležitostí pro
realizaci školských zařízení. Jak
bylo naloženo s těmito
možnostmi a co se stalo s výše
uvedenými pozemky?
1. Pozemek parc. č. 448/5 v k. ú.
Bělkovice o výměře 1794 m2 /
školní zahrada vedle mateřské
školy/ - zastupitelstvo obce dne
17. 10. 2002 schválilo prodej
soukromým vlastníkům za cenu
60 Kč/ m2 tj. za 107 640 Kč.
2. Pozemek parc. č. 339 v k. ú.
Lašťany o výměře přes 10 000
m2 /rozsáhlý pozemek za hřištěm
- pozemek byl rozprodán na
individuální bytovou výstavbu tzv.
satelit za hřištěm.
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3. Pozemky parc. č. 409 / o
výměře 566 m2/ a 410 /o výměře
790 m2/ vše v k. ú. Lašťany zastupitelstvo obce dne 6. 5.
2003 schválilo prodej soukromým
vlastníkům za cenu:
- a) pozemek parc. č. 409
za 150 Kč/ m2
- b) pozemek parc. č. 410
za 60 Kč/ m2.
Dále ze zápisů jak Rady obce
Bělkovice-Lašťany, tak
Zastupitelstva obce BělkoviceLašťany za období let 2002 –
2014 není jediná zmínka
o záměrech výstavby nové školy.
Údaje ze zápisů zastupitelstev
nás upozornily pouze na tyto
skutečnosti:
Na zastupitelstvu dne 22. 11.
2011 bod. 8. přístavba mateřské
školy. Sdělení starosty obce, pana
Berky: „Pokud poklesne stav dětí
v MŠ, mohou se třídy využívat
pro ZŠ.“
Na zastupitelstvu dne 6. 5. 2014
odsouhlasen nákup nemovitosti
rodinného domu č. p. 421 a
pozemků parc. č. 512/1,512/3 a
513/1 vše v k. ú. Lašťany /
nemovitost Na Brodku/ za 1,1
mil. Kč /celkem všechny plochy
1857 m2/. Starosta obce, pan
Berka zdůvodnil nákup mimo jiné
takto: „Pro případnou stavbu
domu s pečovatelskou službou
pro seniory“.
Z usnesení rad obce bylo zjištěno
pouze následující:
Usnesení č. 13/2014 bod. 3. ze
dne 24. 9. 2014 rada obce vzala
na vědomí cenovou nabídku
projektantky, paní ing. Simony
Cahové na zhotovení PD na
stavbu “stavební úpravy budovy
ZŠ Bělkovice“ a schválila
uzavření smlouvy o dílo za 105
000,- Kč.
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Realizována bude varianta III /
jednalo se nástavbu současné
budovy v Bělkovicích o 1 patro/.
Vzhledem k tomu, že nové vedení
obce na podzim roku 2014
zjistilo, jak „výhodně“ byla
uzavřena smlouva s
projektantkou, která sama v té
době ani nevěděla, jaké je vlastně
zadání obce, nebyla tato schopna
doložit v termínech dle
podepsané smlouvy zpracovaný
projekt ani rozpočet. Tento
projekt byl v roce 2014 a 2015
prosazován ředitelem základní
školy Mgr. Sklenářem, a to bez
jakékoliv reakce na to, že děti i
nadále budou chodit cvičit do
sokolovny a obědvat do jídelny
v Lašťanech. Jelikož se tento
„nesmysl“ plánovaný přibližně
za 5 mil. Kč nepodařilo prosadit,
nastal opoziční tlak
na zastupitelstvu 1/2015, kde
mimo jiné pan Ing. Sobek
vystoupil a prohlásil, že budova je
v havarijním stavu a že již je
připravena PD (zaznamenáno v
zápise ZO), což však v té době
nebylo pravdou. Následně ihned
vedení obce zahájilo činnosti
na opravě budovy tak, aby vznikla
nová třída v budově ZŠ

v Bělkovicích, a to za cenu
rekonstrukce cca 1,5 mil. Kč
(realizováno v přízemí z bývalé
šatny budovy).
V roce 2015 bylo v programu
zastupitelstva obce předloženo
starostou Ing. Němčicem téma
nové školy a jejího umístění.
Současný pan starosta také díky
zmocnění k zastupování obce
v projednávání územního plánu
nechal zanést pozemek
občanské vybavenosti
pro možnou budoucí stavbu nové
základní školy do nově
připravovaného územního plánu.
Připomínáme, že až do roku
2015 nebyl v územním plánu
vymezen a plánován žádný
prostor pro možnou výstavbu
nové školy v obci.
Pokračování úvah o stavbě
nové školy od roku 2015 bylo
zmíněno v předchozích vydáních
zpravodaje. Zcela nová základní
škola byla variantou, která by
stála obec nezměrné prostředky,
a dotační titul, kterým by šlo
ponížit náklady na výstavbu, zde
nebyl žádný, což potvrzují také
zápisy ze zastupitelstev. Proto
obec neváhala a připravila
projekt rekonstrukce budovy

základní školy v Lašťanech,
na který lze získat dotace a
ponížit náklady realizace, a to
bez ohledu na to, že
rekonstrukce této budovy je
nezbytná.
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Bez zajímavosti není rovněž fakt,
že stávající ředitel školy, Mgr.
Lubomír Sklenář, je v
zastupitelstvu obce již od roku
1990, s výjimkou let 1994 až 1998
a 2006 až 2010, což je úctyhodné.
V době, kdy se odprodávaly jak
obecní pozemky, tak obecní
majetek /např. budova u zastávky
u garáží/, tj. v letech 1998 až
2006, byl také členem rady obce.
Výše uvedená fakta, jsou
dohledatelná ze zápisů
zastupitelstev obce a rad obce.
Z těchto informací je zřejmé, že
současná opozice se nikdy dříve
o výstavbu nové školy nezajímala
a až po předložení návrhů od
nového vedení obce přichází,
jak je u ní zvykem, jen
s nekonstruktivní kritikou.
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Ing. Tomáš Němčic, starosta obce
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Stručný výtah z jednání rady obce
(dále jen „RO") konaných dne:
RO č. 19/2018 ze dne 22.10.2018
RO č. 20/2018 ze dne 7.11.2018
RO č. 21/2018 ze dne 28.11.2018

RO č. 22/2018 ze dne 11.12.2018
RO č. 23/2018 ze dne 28.12.2018
RO č. 1/2019 ze dne 16.01.2019

RO č. 2/2019 ze dne 30.01.2019
RO č. 3/2019 ze dne 11.02.2019
RO č. 4/2019 ze dne 20.02.2019

č. 19/2018

RO schválila uzavření dodatku č. 1 k SOD na zpracování dokumentace „Výstavba místní komunikace
v Bělkovicích-Lašťanech“ se společností NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 292 09 081 a pověřila starostu obce
podpisem dodatku.
RO vzala na vědomí nabídku na opravu komunikací recyklátem 2x „Na Fatkově a 1x komunikace u zemědělského družstva v Lašťanech“ v délce přes 1 km, schvaluje provedení prací od HABAU CZ s.r.o., IČ: 260
68 338, ve výši 50 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.
RO vzala na vědomí nabídku na zpracování žádosti o dotaci z MMR na „Fit stezku Bělkovice-Lašťany“,
schválila uzavření příkazní smlouvy s panem J. Kriškem, IČ: 056 19 416 na zajištění žádosti o dotaci ve výši
15 000,-Kč včetně DPH a pověřila podepsáním smlouvy starostu obce.
RO jmenovala komise pro 4 veřejné zakázky.
RO schválila uzavření pachtovní smlouvy na pozemek parc. č. 183/28 v k.ú. Trusovice se ZD Bohuňovice
s.r.o. a pověřila starostu obce podepsáním smlouvy.
RO schválila uzavření Dodatku „C“ k pachtovní smlouvě na pozemky v majetku obce uvedené v příloze č. 6
s Hanácká zemědělská a.s., IČ: 476 76 256 a pověřila starostu obce podepsáním Dodatku „C“ ke smlouvě.
RO vzala na vědomí žádost o povolení pronájmu části pozemku parc. č. 266 v k.ú. Lašťany pro účely
parkování vozidla a neschválila záměr pronájmu části předmětného pozemku za účelem parkování.
RO vzala na vědomí žádost o odkup části pozemku parc. č. 712 v k.ú. Lašťany a doporučila zastupitelstvu
obce schválit záměr prodeje části předmětného pozemku.
RO vzala na vědomí žádost o odkup části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice.
RO vzala na vědomí informace starosty obce o získané neinvestiční dotaci z Olomouckého kraje ve výši
100 000,-Kč na modernizaci místní knihovny.

Na

Uk

č.20/2018

RO schválila uzavření smlouvy o zajištění interního auditu obce Bělkovice-Lašťany a její příspěvkové organizace se společností DIRECT ECONOMY a.s. IČ: 262 06 714 a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
RO vzala na vědomí nabídky na nákup vánočního osvětlení na sloupy VO a na vánoční strom, schválila
objednání osvětlení od JKV Opava s.r.o. IČ: 49606182 za cenu 123 000,- Kč bez DPH a pověřila starostu
objednáním osvětlení do konce měsíce listopadu.
RO schválila nákup dřevěného prodejního domku o rozměrech 2,5 m x 3 m pro prodej na akcích
pořádaných obcí od pana Š. Kopkaše IČ: 73493406 za cenu 25 500,-Kč včetně DPH.
RO zřídila a jmenovala
a) komise rady obce v tomto složení:
Komise rozvoje obce a výstavby:Předseda: Jaroslav Pudel,Členové: Ing. Jitka Ondrušková, Ing. Iveta
Mikošková, Ing. Jaroslav Jílek, Jiří Steiger
Komise kultury:Předseda: Pavla Jemelková,Členové: Mgr. Jana Kráčmarová, Mgr. Monika Mackovíková,
Květoslav Koudelný, Ing. Eman Mikoška
Komise školství a sportu:Předseda: Mgr. Petr Reich Ph.D.,Členové: Martin Zmrzlý, Lukáš Černý
Komise zdravotní a sociální:Předseda: Mgr. Jana Kráčmarová,Členové: Jitka Motlová, Iveta Kopřivová,
Dana Zeisková, Jaroslava Fabiánová
Komise životního prostředí:Předseda: Ing. Evžen Bukor,Členové: Leoš Letocha, Mgr. Petr Reich Ph.D.
b) redakční radu Zpravodaje obce Bělkovice-Lašťany v tomto složení:
Redakční rada Zpravodaje obce Bělkovice-Lašťany:Šéfredaktor: Pavla Jemelková,Členové redakční rady:
Květoslav Koudelný, Mgr. Monika Mackovíková. Korektury: Jitka Motlová
RO vzala na vědomí informace o rozsvícení vánočního stromu dne 30.11.2018 od 17:30 hodin před
sokolovnou a pověřila starostu obce podáním elektronické žádosti o vystoupení žáků ZŠ a MŠ BělkoviceLašťany p.o. řediteli ZŠ.
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č.21/2018

RO vzala na vědomí nabídku na opravu bazénu a zpracování projektu, schválila objednání projektových
prací u GHC Invest, s.r.o. IČ: 604 64 496 za cenu 30 900,-Kč bez DPH a pověřila starostu obce objednáním
projektových prací s termínem dodání březen 2019.
RO vzala na vědomí nabídku na zajištění servisních služeb a elektroinstalace v obci, schválila uzavření
smlouvy se společností ELMO-SA spol. s r.o. IČ: 479 77 001 a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
RO schválila smlouvu na zimní údržbu obce s panem Petrem Šanou IČ: 01661 868 a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy.
RO vzala na vědomí informace o projektu „Podpora zaměstnanosti na Šternbersku“ a souhlasila s přijetím
dotace na tento projekt pro obec.
RO vzala na vědomí nabídku na nákup elektrické tříkolky, schválila koupi elektrické tříkolky od společnosti
SDO Technika s.r.o. IČ: 294 46 619 za cenu 49 000,-Kč bez DPH s dotační podporou ve výši 20 000,-Kč a
pověřila starostu obce objednáním el. tříkolky.
RO vzala na vědomí střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020–2022 a doporučila zastupitelstvu obce
schválit rozpočtový výhled.
RO schválila uzavření rámcové smlouvy na zpracování zpravodaje obce od Tiskárny Didot, spol. s r.o. IČ:
60723921 a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
RO schválila uzavření dodatku smlouvy č. 1 o nájmu a provozování vodovodu Bělkovice-Lašťany se
společností INSTA CZ s.r.o. IČ: 253 74 311 a pověřila starostu obce podpisem dodatku č. 1.
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č.22/2018

RO schválila střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o.
RO schválila rozpočet ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. – viz příloha č. 2.
RO schválila organizační změnu zaměstnavatele obce Bělkovice-Lašťany zrušením 1 pracovního funkčního
místa údržbáře obce k datu 1. 1. 2019.
RO schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově č.p. 509 (místo bývalé ordinace
lékaře) o výměře 71,52 m2 s paní J.A. a pověřila starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
RO schválila plán inventur za rok 2018.

Na

Uk

č.23/2018

RO schválila položkový rozpis rozpočtu obce pro rok 2019 – viz příloha č. 2.
RO vzala na vědomí nabídky na provedení bouracích a přípravných stavebních prací v knihovně obce č.p.
248, schválila uzavření smlouvy o dílo s panem Jaromírem Dočkalem IČ: 700 34 524 za cenu 122 552,-Kč
bez DPH a pověřila starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 3.
RO schválila nákup softwarových licencí pro 3 PC sestavy v knihovně obce za cenu 52 300,- Kč včetně
DPH od pana Milana Šroma IČ: 87671140. Pořízené vybavení bude poníženo o dotační prostředky z
Olomouckého kraje.
RO vzala na vědomí informace o stavu projektu „I/46 Týneček – Šternberk“ a souhlasila s kladným
vyjádřením k projektové dokumentaci pro územní řízení.
RO schválila uzavření dodatku č. 24 s Marius Pedersen a.s. IČ: 421 94 920 a pověřila starostu obce
podpisem dodatku.

č.1/2019

RO schválila provedením administrace výběrového řízení společnost Poradenství P+P s.r.o. IČ: 01892568
za cenu 30 000,-Kč bez DPH a pověřila starostu obce objednáním administrativních prací.
RO schválila provedením administrace výběrového řízení na akci "Přístavba a nástavba ZŠ BělkoviceLašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" společnost ARL Innovation s.r.o. IČ: 01744828 za
cenu 57 000,-Kč bez DPH a pověřila starostu obce objednáním prací.
RO vzala na vědomí informace o výnosu z Tříkrálové sbírky v obci Bělkovice-Lašťany ve výši 42 341,-Kč.

č.2/2019

RO schválila uzavření nájemní smlouvy s panem J.Z. na část pozemku parc. č. 266 v k.ú. Lašťany za
účelem parkování vozidla.
RO schválila uzavření smlouvy o zřízení platebního terminálu na pokladně obce od zprostředkovatele ČSOB
a.s., pověřila starostu obce zajištěním všech úkonů spojených s aktivací terminálu pro potřeby obecní
pokladny.
RO vzala na vědomí informace o pořádání Obecního plesu dne 1.2.2019 v místní sokolovně a schvaluje
výdaje spojené se zajištěním Obecního plesu ve výši do 80 000,- Kč.
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RO schválila výběr zhotovitele 2 vrtů na pozemku parc. č. 334 v k. ú. Lašťany společnost C STUDNY s.r.o.
IČ: 06179231 za cenu max. 57 000,-Kč bez DPH za 1 studnu a pověřila starostu obce objednat práce s
termínem provedení do 7/2019.
RO neschválila připojení obce Bělkovice-Lašťany ke kampani "Vlajka pro Tibet".
RO schválila Odpisový plán ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o.
RO vzala na vědomí informace starosty o přípravě na rekonstrukci Parlamentu pro zřízení provizorních tříd
a nabídky na zpracování projektové dokumentace.
RO schválila zpracováním projektové dokumentace na provizorní umístění tříd základní školy v budově č.p.
248 společnost STEPAN PROJECTS s.r.o. IČ: 286 32 907, za cenu 68 500,-Kč bez DPH s termínem předání
do 31.3.2019 s uvedením sankčního postihu 0,05% z ceny díla v případě každého dne prodlení. Dále se
závazkem zajištění stavebního povolení do 60 dnů od předání projektové dokumentace a pověřila starostu
obce objednáním prací.
RO souhlasila s uvedením možnosti odkupu pohledávek z dodavatelského úvěru do chystaného výběrového
řízení na zhotovitele ZŠ Lašťany.
RO schválila uzavření darovací smlouvy s organizací Domov pro seniory Červenka, p.o., IČ:750 04 402 na
částku 5 000,-Kč.
RO schválila uzavřít smlouvu na zpracování záznamů o činnostech v rámci GDPR s 2K CONSULTING s.r.o.
IČ: 294 51 990.
RO schválila podat žádosti o dotace z Olomouckého kraje:
1. do programu výstavby a rekonstrukce - Rozšíření kapacity Knihovny Bělkovice-Lašťany,
2. do programu kultury - Ježíšovy matičky Bělkovice-lašťany 2019,
3. do programu výstavba cyklostezek - Účelová komunikace Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka,
4. do programu rekonstrukce památek - Obnova pomníku RA.
RO souhlasila s obnovou vozového parku obce Bělkovice-Lašťany, schválila nákup osobního automobilu
KIA Sportage 1,6 formou operativního leasingu na 4 roky za maximální měsíční částku 8 061,-Kč včetně
DPH dle předložené nejvýhodnější nabídky od Auto Hlaváček s.r.o. IČ: 651 38 180, souhlasí s prodejem
osobního vozu Škoda Roomster ve vlastnictví obce za nejvýhodnější nabídkovou cenu, pověřila starostu
obce objednáním nového vozu a zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy operativního leasingu. Uložila
starostovi obce získat alespoň 2 nabídky na odkup vozu Škoda Roomster a předložit tyto na příští radě obce.
RO schválila provedení elektronické aukce na výběr dodavatele plynu a elektřiny pro období dalších 2 let od
společnosti ENTERPLEX s.r.o. IČ: 290 55 601.
RO souhlasila s uspořádáním "Bělkovického kritéria" dne 8. 6. 2019 v obci. Jedná se o závody Českého
poháru žen a mládeže v silniční cyklistice.
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č.3/2019

RO schválila prodej osobního vozu Škoda Roomster za min. cenu 145 000,-Kč včetně DPH společnosti
AURES Holdings a.s., IČ: 017 59 299 a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
RO schválila uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi obcí Bělkovice-Lašťany a Dolany při
zadávacím řízení na akci "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
RO schválila zadávací podmínky pro výběr dodavatele stavby na realizaci projektu "Účelová komunikace Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" a pověřila starostu obce k podpisu dokumentů.
RO schválila podání 2 žádostí o dotace pro JSDH Bělkovice-Lašťany na Olomoucký kraj (věcné vybavení) a
na Agrofert a.s. (oblečení).
RO vzala na vědomí nabídky na zajištění technického dozoru investora stavby "Přístavba a nástavba ZŠ
Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení", schvaluje uzavření příkazní smlouvy se
společností VALENTA PROVA s.r.o. IČ: 268 71 289 a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
RO schválila zajištěním podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí v roce 2019 na
projekt "Zvýšení separace odpadů v obci Bělkovice-Lašťany" společnost Regionální rozvojová agentura
Východní Moravy, IČ: 456 59 176 dle předložené nabídky a pověřila starostu obce podpisem příkazní
smlouvy. V rámci zpracování žádosti bude provedena analýza potenciálu produkce odpadů a manažerské
řízení projektu za celkovou cenu 65 000,-Kč bez DPH (v případě získání dotace budou náklady obce ve výši
9 750,-Kč bez DPH).
RO stanovila cenový výměr stočného v roce 2019 ve výši 27,-Kč/1m3 se splatností 30. 6. 2019.
RO vzala na vědomí informace o místním poplatku za komunální odpad ve výši 552,-Kč/1osoba, místním
poplatku za psa ve výši 150,-Kč za 1 psa a ceně vodného ve výši 42,55,-Kč/1m3 pro rok 2019.
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č.4/2019

RO schválila zadání restaurátorských prací na Pomníku padlým v obci Bělkovice-Lašťany společnost
Restaurování památek s.r.o. IČ: 015 91 991 za cenu 112 000,-Kč včetně DPH, uzavření smlouvy s
dodavatelem stavby a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
RO schválila uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 5 000,-Kč neziskové organizaci JITRO
Olomouc, o.p.s. IČ: 293 93 647 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
RO schválila provedení bouracích prací v nebytových prostorech budovy č.p. 139 v objektu řeznictví, kdy se
jedná o zbourání komínu a udírny pro zvýšení kapacity prostor řeznictví.
RO neschválila poskytnutí finančního daru paní Mgr. J*** A*** na pokrytí nákladů na spotřebu elektřiny a
tepla včetně nezbytného vybavení v budově č.p. 509.
RO schválila uzavření kupní smlouvy na nákup drceného přírodního kameniva s Českomoravský štěrk, a.s.
IČ: 255 02 247 v zastoupení Českomoravský cement, a.s. IČ 262 09 578 a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
RO schválila administrátora žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci akce "Stavební
úpravy obecního domu" společnost Expra z.ú. IČ: 033 07 727 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o dílo.
RO vzala na vědomí nabídku na zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva financí na rekonstrukci základní
školy, schvaluje administrátora žádosti o dotaci na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se
vznikem moderních učeben a jejich vybavení" společnost Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
IČ: 456 59 176 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
RO neschválila finanční dar z rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany na zřízení Babyboxu nové generace
v Nemocnici Přerov.
RO schválila uzavření dodatku č. 2 se společností NELL PROJEKT s.r.o. IČ: 292 09 081 na prodloužení
termínu dodání díla „Výstavba místní komunikace v Bělkovicích - Lašťanech“ a pověřuje starostu obce
podpisem dodatku č. 2.
RO jmenovala členkou komise pro rozvoj obce a výstavbu paní Bc. I. Sokolovou.
RO jmenovala hodnotící komisi pro akci "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka".
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Od posledního čísla našeho Zpravodaje bylo svoláno
zastupitelstvo obce dne 1.11.2018, 12.12.2018 a 13.2.2019
Výtah ze zastupitelstva obce č. 6/2018
(ustavující zasedání):
ZO schválilo výše uvedený program zastupitelstva obce.
ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty.
ZO schválilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude
člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.
ZO schválilo způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
ZO zvolilo starostou obce Ing. Tomáše Němčice.
ZO zvolilo místostarostou obce Ing. Evžena Bukora.
ZO schválilo doplnění programu o bod 3 e) 2. Odměna neuvolněnému místostarostovi obce.
ZO schválilo odměnu neuvolněnému místostarostovi obce ve výši 20 000,- Kč od 1.11.2018.
ZO zvolilo členem rady Mgr. Janu Kráčmarovou.
ZO zvolilo rady Jiřího Kaňkovského.
ZO zvolilo členem rady Ing. Vladana Kaluse.
ZO stanovilo 5 členů finančního výboru a 5 členů kontrolního výboru.
ZO zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Emana Mikošku.
ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru Bc. Janu Theimerovou, MBA.
ZO zvolilo členem finančního výboru Mgr. Moniku Mackovíkovou, Evu Slepičkovou, Michala Arbeita
a Dagmar Čapkovou.
ZO zvolilo členem kontrolního výboru Davida Hemalu, Jaroslava Pudela a Mgr. Radima Čtvrtlíka, Ph.D.
ZO schválilo doplnění programu o bod č. 5. Přijetí dotace na modernizaci a rozšíření kapacity knihovny
v Bělkovicích-Lašťanech.
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ZO schválilo přijetí dotace z dotačního programu Olomouckého kraje na podporu kultury v roce 2018 na
akci "Modernizace a rozšíření kapacity knihovny v Bělkovicích-Lašťanech" ve výši 100.000,- Kč a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace 6ZO/18/6. Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje rozpočtové
opatření č. 7/2018.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty
ZO neschválilo způsob volby starosty a místostarosty tajným hlasováním.
ZO nezvolilo členem finančního výboru Simonu Billíkovou, Ing. Kateřinu Mračkovou a Jana Krause.
ZO nezvolilo členkou kontrolního výboru Simonu Billíkovou, Petra Navrátila a Lenku Janalíkovou.
ZO neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1116 v kú. Lašťany za cenu 1000 Kč/m2 dle
zaměření v příloze č. 9.
ZO neschválilo právo rozhodovat zastupitelstvu obce o schvalování investičních záměrů obce na konkrétní
rok.
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Výtah ze zastupitelstva obce č. 7/2018:
ZO schválilo deficitní rozpočet obce Bělkovice-Lašťany na rok 2019 s celkovými příjmy ve výši 68 840
000,00 Kč, celkovými výdaji ve výši 68 840 000,00 Kč. Deficit ve výši 24 869 500,00 Kč bude vyrovnán zůstatky na bankovních účtech obce z roku 2018. Závazné ukazatele rozpočtu obce jsou přílohou tohoto
usnesení.
ZO schválilo příspěvek na rok 2019 zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany ve výši
2 050 000,- Kč. Jako závazné ukazatele rozpočtu použití tohoto neinvestičního příspěvku příspěvkovou
organizací, zastupitelstvo schválilo položky Mzdy/Ostatní osobní výdaje a Pojistné - zdravotní pojištění,
sociální pojištění a FKSP, které jsou uvedeny v rozpočtu ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o.
ZO uložilo radě obce schválit položkový rozpis rozpočtu do 31.12.2018.
ZO schválilo v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmena a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany na rok 2018 a 2019, a to v následujícím rozsahu:
do výše 5.000.000 Kč včetně v těchto případech: rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů nebo jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají
další nároky na finanční prostředky obce, čímž se rozumí, že se nezvyšuje celkový rozpočet příjmů a výdajů
obce, do výše 1.000.000 Kč včetně v těchto případech: všechny rozpočtové opatření v oblasti příjmů a
výdajů, nad 1.000.000 Kč smí Rada obce rozpočtová opatření samostatně provádět jen v případech:
-kdy zapojení vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod a nebezpečí,
-když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady do výše úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a
další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
ZO schválilo účelovou rezervu v rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany na rok 2019 ve výši 50.000,- Kč na řešení
krizových situací v obci Bělkovice-Lašťany podle §25 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení.
ZO schválilo střednědobý rozpočtový výhled obce Bělkovice-Lašťany pro roky 2020-2022.
ZO schválilo přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 620 000,- Kč v rámci akce "
Obnova vozového parku obce Bělkovice-Lašťany".
ZO schválilo přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 2 222 136,76 Kč na akci "Bezbariérové chodníky v Bělkovicích-Lašťanech.
ZO zvolilo členem kontrolního výboru paní Světlanu Giebischovou.
ZO neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 266 v k.ú. Lašťany.
ZO schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 712 v k.ú. Lašťany.
ZO revokovalo usnesení č. 5ZO/17/6a ve znění: "Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany si vyhrazuje
schvalování výdajů v hodnotě nad 1 milion Kč."
ZO schválilo realizaci investiční akce "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních
učeben a jejich vybavení" a delegovalo na radu obce bezodkladně zahájit všechny úkony spojené s realizací
této investiční akce tak, aby v roce 2019 byly zahájeny stavební práce.
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o.
ZO schválilo Zásady poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce k datu 12.12.2018 a s tím spojenou
úpravu smluv dle změněných zásad.
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ZO schválilo uzavření partnerské smlouvy se Sdružením EDUKOL, z.s.
se sídlem: Křemelná 30, 783 36 Křelov-Břuchotín při zajištění realizace
projektu "Podpora zaměstnanosti na Šternbersku" a pověřuje starostu
obce podpisem partnerské smlouvy.
ZO schválilo poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč z rozpočtu obce
Bělkovice-Lašťany pro Charitu Šternberk a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dotaci.
ZO schválilo přijetí dotace ve výši 55 215,- Kč z Ministerstva vnitra –
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata.
Výsledky projednávání, která nebyla přijata.
Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany ukládá radě obce do 30. 6.
2019 zajistit místo pro výstavbu nové školy dle návrhu nového
územního plánu a zahájit zadání projektové dokumentace.

Výtah ze zastupitelstva obce č. 1/2019:

24. a 25. května 2019
Volby do Evropského
parlamentu
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v budově obecního úřadu
č.p.139

ZO schválilo přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy 8/2018 na akci
"Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" ve výši 4 962 000,- Kč.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci "Úprava místních komunikací v obci Bělkovice-Lašťany - od ZŠ
k „Lipám" do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT
117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci "Fit stezka Bělkovice-Lašťany" do programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci "Demolice objektu č.p. 421 v Bělkovicích-Lašťanech"
do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR: 117D08 - Podpora revitalizace území, Podprogram
117D081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách." a dále "Zastupitelstvo obce BělkoviceLašťany schvaluje koncepční dokument Záměr následného využití revitalizovaného území, podle kterého
bude postupováno po provedení demolice nevyhovujícího objektu."
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci "Obnova parkovací plochy u koupaliště Bělkovice-Lašťany"
do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210C Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci "Stavební úpravy obecního domu Bělkovice-Lašťany"
do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova DT 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
….. více na www.belkovice-lastany.cz
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fota projektů realizovaných v roce 2018

Výše poplatků pro rok 2019
Poplatek ze psů:
150,-Kč
Komunální odpad: 552,- Kč
Stočné:
945,- Kč

Evidované nedoplatky za rok 2018

do 15.2.2019
do 30.4.2019
do 30.6.2019

1 650,- Kč
30 912,- Kč
54 334,- Kč
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Zpráva o činnosti jednotky SDH Bělkovice - Lašťany v roce 2018
Jednotka SDH obce Bělkovice –
Lašťany je organizační složkou
obce zřízenou pro ochranu před
požáry a jinými mimořádnými
událostmi. Naše jednotka je
zařazena v kategorii JPO V a
mezi její úkoly patří i ochrana
obyvatelstva. Jednotka měla
v roce 2018 18 členů a jednoho
žadatele o členství. Jednotka
v roce 2018 vyjížděla k 36
zásahům. Dále pro obec provedla
19 výjezdů v rámci zpráv
o činnosti. U zásahů se jednalo
o 13 požárů, 1 naftovou skvrnou
na cestě, 15x spadené a
nebezpečné stromy, 4x likvidaci
obtížného hmyzu, 1x
technologickou pomoc – přehřátý
kotel, 2x stavby poškozené
větrem. Největší úsilí si vyžádala
likvidace následků silného větru
17. a 18. března 2018. Jednotka
zasahovala od 17. března 16:53
hod. do 18. března 16:35 hod.,
pracovala souvisle téměř 24
hodin. Následné škody se
likvidovaly ještě 20. března.
Jednotka kvůli této větrné smršti
zasahovala u 20 událostí v
Bělkovicích-Lašťanech,Šternberku
a Domašově u Šternberka. Síla
větru a riziko hasičské práce se

projevily u zásahu v Bělkovickém
údolí. Jednotka byla vyslána
k odstranění stromu přes cestu
za lomem Tepenec. Na místě se
již přes cestu nacházelo přibližně
9 stromů. Stromy na stráni nad
cestou se kolébaly jako tráva ve
větru. Jednotka vyhodnotila
situaci jako život ohrožující a
rozhodla se na místě
nezasahovat. Hasiči se stáhli
k lomu, uzavřeli komunikaci a
vyžádali si uzavření z druhé
strany. V místě následně došlo
k vývratu stromů na celé stráni
nad cestou v délce nejméně 300
m. Stromy zavalily i cestu.

Dalším významnějším zásahem
byl požár lesa mezi Horní Boudou
a Jívovou 19. a 21. srpna.
Jednalo se o rozsáhlejší požár
lesa, který byl ovlivněn letošním
suchem. Během zásahu jednotka
použila většinu nedávno
pořízeného vybavení, jako byly
nové hadice a proudnice,
D program, termokamera nebo
požární stříkačka ALFA.
Z dalších zajímavějších zásahů
se jednotka účastnila likvidace
požáru rodinného domu na
Jívové, požáru technologie sila
MJM ve Šternberku, požáru
střechy domu na Rýmařovské
ulici ve Šternberku nebo požáru
pole s kukuřicí ve Lhotě
u Šternberka. Závěr roku byl pro
hasiče nezvykle rušný. 21.
prosince se hasiči účastnili
likvidace požáru pergoly a
hospodářského stavení
v Lašťanech a 25. prosince
požáru dřevostavby v
Bohuňovicích u nádraží.
Jednotka se pravidelně schází
na hasičské zbrojnici v úterý
v 17 hod., aby prováděla
12

údržbu techniky a výcvik.
Pravidelně cvičí i mimo zbrojnici.
V letošním roce se zúčastnila
dvou cvičení. Taktického cvičení
okrsku pod Jedovou,ve Štarnově
a cvičení HZS Olomouckého kraje
v Dálově. V květnu jednotka
absolvovala soutěž jednotek SDH
obcí pořádané Českou asociací
hasičských důstojníků a HZS
Olomouckého kraje Rallye Hamry.
Jednotka během celého roku
pracovala pro obec, prováděla
kácení stromů, čištění kanalizace,
čištění koupaliště, zalévání
stromků a kropení cest.
Jednotka stále hledá možné
zdroje dalšího financování.
V letošním roce se podařilo získat
dotace od Olomouckého kraje a
MV- Generálního ředitelství HZS
ČR v celkové výši 90 tisíc korun,
což je významná část rozpočtu
jednotky.
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Jednotka stále hledá nové
zájemce o členství. Pokud máte
zájem pomáhat ostatním, zajímá
Vás první pomoc, potápění v kouři
(práce v dýchacím přístroji), práce
ve výšce, technika, kontaktujte
nás na emailu: jpo.belkovice.
lastany@gmail.com.
Marek Sobek
velitel jednotky

Na
Sbor dobrovolných
hasičů
V pátek 15.2. 2019 byli naši
preventisté navštívit školní
družinu. Dětem byla vysvětlena
první pomoc i s praktickými
ukázkami. Spoustu věcí si děti
mohly vyzkoušet, např. úlevovou
polohu, jak obvázat zranění a jiné.
V úterý 26.2. naši preventisté
navštívili MŠ Bělkovice-Lašťany.
Tentokrát chtěli přiblížit dětem
práci hasičů a pozvat je na
výtvarnou soutěž POOD 2019
(požární ochrana očima dětí).
Obrázky dětí byly také vystaveny
na našem plese. A v pátek 22.3.
proběhla návštěva ve školní
družině,tentokrát na téma
evakuace a evakuační zavazadlo.
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"Ratajsky soke"

V sobotu 26.1.2019 se naše tři družstva vydala na zimní halovou
soutěž do kulturního domu v Těšeticích pod názvem "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 10 družstev mladších žáků
a 11 družstev starších žáků. V kategorii mladších jednotlivců se
nahlásilo 20 dětí a v kategorii starších jednotlivců 23 dětí. Naše
družstvo mladších obsadilo pěkné šesté místo.Mezi jednotlivci
se předvedl Matyáš Valihrach, který obsadil čtvrté místo, a Jakub
Stanislav páté místo.Družstvo starších žáků A se umístilo na parádním druhém místě a družstvo B na sedmém místě. Mezi jednotlivci
nám laťku drží vysoko Karolína Tošovská, která obsadila parádní
druhé místo, a Veronika Zdařilová čtvrté místo.
V sobotu 12.1.2019 se konala zimní halová soutěž v Hlubočkách.
Soutěžilo se ve štafetě, požárním útoku a doplňkové disciplíně dle
speciálních pravidel v kategoriích mladší žáci a starší žáci. Soutěže
se účastnilo 16 družstev mladších žáků a 16 družstev starších
žáků.Starší žáci A obsadili pěkné 4. místo.Starší žáci B se umístili
na 10. místě.
Miloslava Stanislavová

Letošní rok náš Senior klub zahájil
pozváním pana Skarubského, který nám
krásně a zajímavě popovídal o historii
Olomouce a naší obce. V únoru jsme
pozvali na besedu pana starostu Tomáše
Němčice, který nás podrobně seznámil s
chystanými akcemi v naší obci, a 19.2. nám
pan Šuba promítl nové materiály o cestování po jižní Africe. Začátek března patřil
oslavě MDŽ, kde nám děti z mateřské školy
připravily pestrý program a drobné dárečky.
Náš Senior klub se schází 2x měsíčně
v bývalém hostinci Parlament. Na příštím
setkání 9.4 se prostřednictvím paní Milé
slovem i ukázkami seznámíme
s velikonočními zvyky a 23.4. nás čeká
další zajímavá přednáška , kdy nás navštíví
členové Policie ČR.
Libuše Vařáková

Senior klub Bělkovice-Lašťany
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XVI. Všesokolský
slet Praha 2018
Sokol je ojedinělou a unikátní
organizací nejen v českém
měřítku, ale i z celosvětového
pohledu,a to jak dobou své
existence, tak rozsahem
navzájem se doplňujících či
prolínajících činností. Sokol je
nejstarší tělocvičnou organizací
v České republice a zárověň patří
k nejstarším, stále existujícím
sportovním organizacím v Evropě
i ve světě.
Naše jednota se zúčastnila
nácviku skladby pro XVI.
Všesokolský slet 2018 s názvem
„Princezna republika“ autorek
Lenky a Blanky Kocmichových, na
hudbu Karla Hašlera. Dvě naše
cvičenky Eva Slepičková a Věra
Patáková absolvovaly nácvik
skladby ve Velké Bystřici spolu se
cvičenci ostatních jednot „Věrné
gardy“.
Veřejné vystoupení proběhlo
26.5.2018 v Hranicích, 2.6.2018
na Župním sletu ve Chválkovicích,
9.6.2018 v Prostějově, 16.6.2018
v Přerově. A pak už cvičenci
všech skladeb odjížděli 30.6.2018
na hlavní vystoupení do Prahy a
vraceli se až 6.7.2018.
Hromadná cvičení probíhala v
EDEN Aréně a cvičili jsme dvě
různá vystoupení. Celkem cvičilo
15.000 cvičenců z 11 států, 1.080
dětí do 6 let a přišlo 21.220
diváků. Nechyběl ani krásný,
nekonečně dlouhý průvod

Prahou a dojemná mše v
chrámu sv.Víta, kterou
provázely sokolské standarty a
hrála se hymna, jak česká tak i
slovenská. Mši celebroval
monsignore Duka a byl
k cvičencům velice vstřícný a
laskavý. Byl to úchvatný slet s
nezapomenutelnou atmosférou
a se zážitky,na které se
nezapomíná. Všechno bylo tak
pozitivní, se slovy uznání, jak od
účastníků, tak cvičenců a
návštěvníků a nic se
nepokazilo, ani počasí. Ke
všemu se slet důstojně spojil s
výročím 100 let republiky. Co
víc si sokolové mohli přát. Byl
to nadčasový zážitek a všichni
účastníci dokázali, že sokolové
jsou schopni velkých věcí, a to
dokázali sami sobě a celé
České republice. Byla to velká

pocta sokolskému duchu,
tradicím i naší milované
republice. Příští XVII.slet se
začne nacvičovat za 5 roků.
Doufám, že tuto štafetu zase
někteří cvičenci naší jednoty
převezmou , abychom mohli i
pak říci, že jako dosud jsme
nikdy na žádném sletě ani
spartakiádě nechyběli, i když nás
nebylo mnoho.

Uk

Svým příspěvkem chci
připomenout nejdůležitější
sokolskou událost loňského roku.
Jiří Steiger
25.5. se koná
V.Meziobecní
olympiáda
v Dolanech
Už trénujete ? :-)

Členové oddílu badmintonu Tělocvičné jednoty Sokol
Bělkovice-Lašťany navštívili na přelomu února a března
exotickou asijskou zemi Thajsko, konkrétně ostrov Samui
a hlavní město Bangkok. Z této výpravy si přivezli
spoustu krásných zážitků z poznávání přírodních a
kulturních krás této země. Zajímavé prožitky rovněž
zaznamenali při cestování místní dopravou, neboť tyto se
staly jedinečnými svou originalitou. Dobrodružství
spojená s výpravou v daleké zemi lze směle doporučit
všem občanům v obci, neboť jak je vidět na fotografiích,
tak i motivační prvek přípravy na reprezentaci obce v
zahraničí v podobě obecních triček byl rovněž součástí
této úspěšné mise. Všem proto přeji sportu zdar a
Zbyněk Paták
badmintonu zvlášť !!!
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Jako každý rok v únoru jsme uspořádali sokolský
tradiční maškarní ples „Šibřinky“, na kterém hrála
hudební skupina „YANTAR“. Ples byl zahájen
vystoupením cvičenek Sokola Bělkovice-Lašťany,
a to dvěma vstupy. Následovalo vystoupení
bohuňovických mažoretek. Sešel se úctyhodný
počet krásných a nápaditých masek, které zahájily
volnou zábavu slavnostním kolečkem. I tombola
letos skýtala hodně cen, a tak se všichni těšili na
losování.
O půlnoci byly vyhlášeny nejkrásnější masky plesu.
3. místo obsadili potápěči, 2. místo hmyz a
1. místo sedlák s lesní žínkou.
Byl zajištěn bohatý bufet a i když ho bylo hodně,
všechno se snědlo. Ples končil nad ránem v plné
spokojenosti zúčastněných.
Neděle patřila dětem. Uspořádali jsme „Dětský
maškarní ples“ s vystoupením klauna „ Vikiho“. Děti
program a hry se šaškem Vikim mají rády. Také ony
měly svou tombolu. Ze sponzorských darů výrazně
převládal včelí med. Děti se rozešly spokojené a
jistě těšící se na příští jejich karneval.
Slepičková Eva

Aktuální rozvrh sokolovny
17.00-18.00
PONDĚLÍ
Mažoretky

trenérka bohuňovických
mažoretek Olga
Korytárová

ÚTERÝ
STŘEDA

18.30-19.30

18.00-20.00

Jana Zoula Mayrwöger

Libor Dobeš, Zbyněk
Paták

Posilovací cvičení

Uk

Badminton

18.30-19.30

Zdravotní cvičení
cvičitelka - Eva
Slepičková
18.00-20.00

Na

Stolní tenis

- trenér Svatopluk Arbeit,
Jiří Henkl

ČTVRTEK

Na

Uk

18.30-19.00

Intervalový tréning
-cvičitelka - Jana Zoula
Mayrwöger

Tělocvičnu v dopoledních hodinách využívá ZŠ Bělkovice-Lašťany.

ROZLOSOVÁNÍ MISTROVSKÝCH
UTKÁNÍ -JARO 2019
SK Bělkovice-Lašťany
Benjamínci starší 08:
Turnajový postupový systém,
k ar č
i
b
y
y k
poslední turnaje.
Dorost: podle výsledků základní
části bude tabulka rozdělena v
květnu na dvě části o 1.-5.místo
a o 6.-.10. místo.
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Z naháňky.

před ulovený kus a společně s předsedou MS
předal střelcům úlomek s blahopřáním k
úspěšnému lovu. „Tímto bych venkovní část a výřad
ukončil.Zvu vás na poslední leč do Parlamentu, kde
je připraveno občerstvení.Dnešnímu lovu provolávám
Lesu a myslivosti zdar.“Následoval přesun do
obecního Parlamentu.V patnáct hodin a deset
minut se již zasedalo.Na programu byl oběd.
Výborný zvěřinový guláš z kuchyně Stanislava
Hlavatého neměl chybu, podáván byl jak v
dostatečném množství,tak vyhlášené kvalitě. Proto
nebylo divu,že si někteří požádali o nášup.Veselou
zábavu nakrátko pře-rušilo vyhlášení tomboly,která
je nepsanou součástí každé poslední leče.Losování
třiceti připravených cen,kde nechyběly ani balíčky
zvěřiny, se ujal předseda MS a hospodář.V jejím
průběhu byl na stoly rozdán ovar s chlebem.
Pozdější svačinu tvořila smažená játra s chlebem.
Volná zábava pokračovala a kuchař přinesl topinky
s výbornou masovou pomazánkou,starostlivost o
hosty opravdu vzorná.První naháňka s novým
mysliveckým hospodářem skončila ke spokojenosti
domácích i hostů,ta druhá nás čekala v prosinci.

Nevlídné deštivé ráno vítalo účastníky bělkovické
naháňky,kteří se sešli 24.listopadu v bývalé
restauraci Parlament v Lašťanech na pozvání
zdejších členů Mysliveckého spolku Bělkovice
Lašťany.Zde je již čekala připravená snídaně,
výborná horká zabíjačková polévka s chlebem,ta
promastila a zahřála útroby všem strávníkům
v tomto sychravém počasí. Po snídani byl proveden
přesun auty do chatové oblasti pod les, kde byl
proveden nástup. „Dámy a pánové,dovolte abych
vás přivítal jménem svým a jménem Mysliveckého
spolku Bělkovice Lašťany zde v naší honitbě“, zněla
úvodní slova předsedy MS Jiřího Hegingera.
Upozornil na zákaz požívání alkoholu a bezpečnost
při zacházení se zbraní. „Nabíjet a vybíjet zbraň se
bude až na stanovišti, které Vám určí závodčí“ a
předal slovo mysliveckému hospodáři Ing. Evženu
Bukorovi.Ten opětovně zdůraznil nutnost
bezpečného zacházení se zbraní při střelbě.„
Budeme dělat dvě leče a pokud vyjde počasí a čas,
můžeme udělat i menší třetí leč. Co se týká
zastupování lečí, budou dva závodčí,první lajnu
povede předseda a druhou lajnu povede Miroslav
Hop. Povely: začátek hotovo a ukončení leče konec,
posílejte to po lajně.Domašovec bude první leč a
nahoře bude svačina. Loví se holá spárkatá, dančí,
mufloní,jelení a prase divoké.Samozřejmě škodná
zákonem povolená.Každý se držte svého závodčího,
pokud není žádný dotaz, provolávám Lesu a
myslivosti zdar“. Zahřmělo údolím hlasité zdar a
první leč se začala zastupovat. Krátce po signálu
hotovo se ozvaly první výstřely.Výstup nahoru, kde
byla vydána formou samoobsluhy svačina, byl
zvláště náročný pro honce v tlaku.Každý si na
připravených ohních opékal kabanos a k duhu
přišel i horký čaj v tomto deštivém počasí..Po jídle
a malém odpočinku bylo v lovu pokračováno.Druhá
leč se stahovala zpět do údolí,kde byl také
proveden výřad.Nastoupeným myslivcům
poděkoval za bezpečnou střelbu hospodář. „Viděli
jste,že v obou lečích prasata byla,jak byl lov
úspěšný, vidíte sami,ulovily se dva kusy černé
zvěře“. Poprosil úspěšné střelce,aby předstoupili
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Z naší druhé naháňky.

fota Rudolf Krč

Konala se v sobotu 15.prosince.Přítomné přivítal
místopředseda Ing.Přemysl Šolc, vedoucím
naháňky byl předseda MS Jiří Heginger, závodčím
Miroslav Hop, vedoucím honců pan Hudeček. Byly
uloveny tři kusy černé zvěře. Hostem poslední
loňské naháňky byl předseda MS Pomoraví
Charváty Mgr. Jiří Hanák. Přestože si nevystřelil,
nešetřil chválou, protože tu byla výborná parta a
jídla jako na svatbě.
Po úspěšném zakončení naháňky jsme se začali
připravovat na Myslivecký bál, který se konal hned
začátkem ledna.
Rudolf Krč

Lesu

a my
slivo
ZDA
sti
R!
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Z mysliveckého plesu.
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Již tradičně v lednu pořádají myslivci MS Bělkovice
Lašťany pro občany a příznivce zeleného sukna
myslivecký ples s velkou zvěřinovou tombolou a
bohatou zvěřinovou kuchyní. Celkem bylo pro
návštěvníky připraveno 74 cen, z toho 59 v hlavní
tombole a 15 cen na losované vstupenky. Zvěřinu
tvořila jedna daněla, jedna srna, tři selata prasete
divokého, jeden krocan, 8 bažantů, 8 kachen
divokých a 8 balíčků zvěřiny. Velký zájem byl o
prodej losů, který měla na starosti Dagmar
Svobodová a manželé Přindišovi. O řízení plesu se
letos staral předseda MS Jiří Heginger se svým
místopředsedou ing.Přemyslem Šolcem. Ostatní
členové MS byli pověřeni úkoly jmenovitě a každý
se staral o svůj úsek. Ve dvacet hodin byl sál plný
a bylo vyprodáno. K tanci a poslechu hrála oblíbená
skupina Yantar Bend. Její repertoár byl vyvážený,
pamatoval na mladé i dříve narozené. V jídelně pod
jevištěm, kde byl také bar, bylo neustále plno. Není
divu, vždyť vystavený zvěřinový jídelní lístek nabízel
samé dobroty: jelení guláš,jelení nebo kančí řízek s
bramborovým salátem,zvěřinové halali a zvěřinovou
labužnickou sekanou. Vše z kuchyně našeho člena
a výborného kuchaře Stanislava Hlavatého.
Samozřejmě nechyběly ani oblíbené chuťovky.
Výdej stravy měli na starost Petr Tureček, Michal
Čtvrtlík a Tomáš Caizl. Výčep obsluhoval mladý
Hop, Miroslav Kráčmar, Jiří Zeman a Josef Tureček,
kteří nestačili nosit a narážet nová štěňata.

fota Rudolf Krč
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Plesová sezóna skončila …..vzpomínky zůstanou.
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Dohrála poslední skladba. Poslední tanec, poslední kapka vína a jak se říká – poslední zhasíná. Sál naší
sokolovny si zas na chvíli odpočine, než přijdou cvičit první sportovci. Boty jsou nakrémované a oblek z
čistírny, zbavený zbytků vynikajícího guláše, je už také doma. Se slovy „ Pane Bože, dej ať už nepřiberu“ jej
zase na nějaký čas uložíme do skříně a budeme věřit, že se stane nemožné. Jaká tedy byla ta letošní
plesová sezóna roku 2019 ?… no vynikající! A všichni pořadatelé našich spolků si zaslouží
velké poděkování za to, s jakou vervou a nasazením se obětovali pro naši zábavu! Díky za všechny ty
guláše, řízky s bramborovým salátem, za sladké dobroty i jednohubky, za víno i za pivečko i za tu květinku
pro naše partnerky. Samozřejmě si velice vážíme i všech sponzorů, kteří svými dary obšťastnili nemálo
výherců ! Tak jsme zas měli možnost si zatančit a pobavit se společně bělkovští i lašťanští. A někdo
možná právě na některém z těch letošních plesů potkal tu svoji první lásku. Skvělé!
Květoslav Bobeš Koudelný
Co si tedy přát ? Aby nám ty naše plesy ještě dlouho a dlouho vydržely!
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Vzhledem k venkovnímu mrazivému počasí byla
žízeň veliká.Samozřejmě k tomu přispěla vnitřní
teplota a taneční nasazení,parket byl stále plný. Ve
23,30 hod. bylo první losování, a to vstupenek, po
hodině následovalo další. Losování a zápis prováděl předseda s místopředsedou, výdej cen byl ve
vedlejší místnosti. Přátelská atmosféra, která panovala ve všech prostorách bělkovické sokolovny
po celou dobu plesu až do brzkých ranních
hodin,nejlépe dokazuje soužití myslivců s občany
obce, pro které ples každoročně připravují.
Poděkování patří všem členům MS a sponzorům,
kteří se na přípravě a průběhu plesu jakýmkoliv
způsobem podíleli. Zvláště velký dík patří všem
účastníkům plesu,kteří nám svou účastí projevili
přízeň a finanční pomoc při zajišťování krmiva pro
zvěř v době strádání.
Rudolf Krč

Na

SEZNAM PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBCI BĚLKOVICE-LAŠŤANY
duben až srpen 2019.
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DUBEN
6.4.
6.4.
9.4.
13.4.
18-20
21.4.
21.4.
27.4.
27.4.
30.4.
30.4.-1.5.

Velikonoční dílna
Ukliďme Česko
Přednáška – kroje
Atletický den
Klapači
Ježíšovy matičky
Ježíšovy matičky
10. ročník Bělkovický kros
Tour de BEER - jaro
Pálení čarodejnic
Stavění májky

sokolovna
obec
Parlament
Akátí
po obci
průvody obcí
průvody obcí
start koupaliště
start koupaliště
u rybníka
u rybníka

Tvořeníčko
obec
senior klub
SDH
tradice
tradice, kostel Dolany
tradice, kostel Bohuňovice
Liga 100
Kaňkovský, sokol, obec
K. Bryks, spolek
obec, kulturní komise

KVĚTEN

Uk

Rybářské závody juniorů
Den matek
Okrsková soutěž - dorost
Dětský den
V. Meziobecní olympiáda
Kácení máje

rybník
u Dočkalů
Akátí
zahrada MŠ
atletický stadion
Dolany
u rybníka

rybáři Domašov
senior klub
SDH
škola
obec, komise sportu
obec, komise kultury

Otevření koupaliště
Bělkovické kritérium
125. výročí
Hody u rybníka
Pasování na prvňáčky

koupaliště
okruh v obci
SDH
u rybníka
mateřská škola

obec
mezinárodní cyklo závody
SDH
obec, kulturní komise,farnost Dolany
škola

x.x.

Karneval

areál fotbalového hřiště

Hokejový klub

x.x.

„Párty na koupališti

koupaliště

obec, kulturní komise

x.x.

Discgolfový turnaj

Discgolf hřiště

Akátí

Dětský letní tábor
Czech cycling tour
Letní kino

tábor dle nabídky
cyklistika po obci
u rybníka

Český Junák
TVV groupe. s.r.o.
obec, kulturní komise

4.5.
7.5.
17.5.
24.5.
25.5.
31.5.

Na

ČERVEN
7.6
8.6.
22.6.
23.6.
25.6.

ČERVENEC

SRPEN
x.x.
18.8.
x.x.

pozn. Přesné termíny akcí budou před konáním události upřesněny.

Na všechny akce srdečně zvou pořadatelé.
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Tříkrálová sbírka

Římskokatolická farnost Dolany vás
zve na slavení Velikonočních svátků:

Letošní Tříkrálová sbírka
v Bělkovicích-Lašťanech, kterou
uspořádala Římskokatolická
farnost v Dolanech, pod záštitou
Charity Olomouc, ve spolupráci
s obcí Bělkovice-Lašťany a také skautským
oddílem Bělkovice-Lašťany, dopadla výborně.
Na koledu se vydalo na 35 koledníků v deseti
skupinkách. Koledníci nejdříve dostali požehnání
od otce Tomáše. Počasí se vydařilo, dárci byli
štědří, děti spokojené.Velký dík patří všem
dobrovolníkům, dětem i dospělým, kteří se do
Tříkrálové sbírky aktivně zapojili, i rodičům všech
zúčastněných dětí. A samozřejmě všem dárcům.
Jejich dary budou použity na podporu lidí v nouzi
žijících na území České republiky. Jde o různé
formy pomoci pro nemocné, osoby se
zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v
tísni a další. Byl to vydařený den díky všem.
Letos bylo v Bělkovicích-Lašťanech vybráno
celkem 42 341,- KČ. Těší nás, že vybraná částka
je zase o něco vyšší než v předchozích letech.
Monika Mackovíková

18.4.– Zelený čtvrtek, památka ustanovení
eucharistie a kněžství, mše sv. v 17:30 spojená s
mytím nohou, po ní společná modlitbas Ježíšem v
Getsemanské zahradě (kobka kostela)
19.4. – Velký pátek, den přísného postu,den, kdy
Ježíš umírá na kříži za hříchy každého z nás,
křížová cesta ve 14:00, Velkopáteční obřady v 17:00
20.4. – Bílá sobota – den očekávání Ježíšova
Vzkříšení, během dne příležitost k tiché modlitbě u
Božího hrobu 9:00- 19:00, večerní vigilie ve 20:30
21.4. - Boží hod velikonoční, slavnost Kristova
Vzkříšení, průvod matiček v 9:00 z Bělkovic, mše sv.
v 10:00 v kostele v Dolanech
22.4. – Velikonoční pondělí - mše sv. v kostele v
Dolanech v 7:30, mše sv. ve Vésce v kapli v 10:00
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Římskokatolická farnost v Dolanech srdečně zve
rodiny s dětmi na Pohádkový les, který se
uskuteční v neděli 26.5.2019 od 14:00. Můžete se
těšit nejen na oblíbené pohádkové postavy, ale i na
bohatý program a občerstvení na farní zahradě.
Také vás srdečně zveme na již tradiční Noc
kostelů, která se uskuteční v pátek 24.5.2019.
Program se momentálně připravuje. Bude k
dispozici na plakátech ve vývěskách, na webových
stránkách www.nockostelu.cz a bude také ohlášen
obecním rozhlasem.
Těšíme se na setkání s vámi při některé z akcí.
Monika Mackovíková

Pani kmotra, sly te ch sku,
p ich z me na poml zku,
opentlen
ilky m me,
kdo n m ned , uhl d me!
Pani kmotra, neme kejte,
barevn vaj ka dejte.
P jemn pro it Velikono n ch sv tk p eje redakce
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Znáte audioknihy?

Březen je nejenom měsíc
nastupujícího jara, ale také Měsíc
knihy, nově Měsíc čtenářů, a není
od věci si právě v něm pojem
audiokniha představit. Ano,
samozřejmě - papírová kniha - její
vůně, pohlazení stránky, první .
otevření a stejně tak vstřebávací poslední zaklapnutí, to vše ke čtení patří tak nějak obřadně a
kouzelně, ale mnohým z nás, ať už zhoršující se zrak
nebo nedo-statek času si ke knížce sednout, nedovolí si tuto „radůstku“ dopřát. A právě pro nás jsou
tu audioknihy. Jak už název vypovídá, jde o knížky
k poslechu. Nejsou rozhodně žádnou novinkou, první
audioknihy vznikaly pro nevidomé už ve 40.letech
minulého sto-letí, ale s nástupem MP3 a „chytrých
telefonů“zažívají boom. Knihu za vás načte
profesionál a vy už můžete jenom poslouchat, a to
především i u činností, které sice vyžadují vaše ruce,
ale mozek si může jít po svém. I z takového sečení
trávy nebo mytí oken je hned zážitek o poznání
příjemnější, když vám k němu zní zajímavý příběh,
namluvený zkušeným interpretem z řad herců a
dabérů. Audioknihy jsou k mání nejen na internetu,
ke stažení zdarma nebo za poplatek, ale i na CD v
kamenných knihkupectvích za cenu stejnou jako klasická papírová kniha a v posledních letech se objevují k zapůjčení už i ve veřejných knihovnách.
Spoustu nahrávek zdarma najdete také na online
kanálu Youtube, a nejde jen o několikahodinové
romány, které „čtete ušima“ třeba týden, ale i krátké
povídky a rozhlasové hry. Poslouchat můžete jak
online, z CD nosiče, tak i ze staženého souboru
např. v telefonu a není ani nutný „chytrý“, stačí aby
měl funkci MP3, která je dnes už opravdu v každém
mobilu. Příjemný poslech přeje vášnivá
audiočtenářka :-)
Pavla Jemelková

Punčování

Sdružení EDUKOL se svou Podnikatelskou
líhní pomáhá lidem na Šternbersku se
zahájením podnikání
UV rámci Evropského projektu podpořeného z
dotačního programu MAS Šternbersko můžeme
zájemcům o zahájení podnikání poskytovat poradenství v oblasti financí, daní, marketingu,
propagace na internetu apod., ale také komplexní
přípravu v podobě rekvalifikačního kurzu Základy
podnikání. Bezplatně nabízíme tyto služby nezaměstnaným evidovaným na Úřadě práce tzv.
uchazečům nebo zájemcům o zaměstnání evidovaným na Úřadu práce. To jsou také osoby, které
jsou v pracovním poměru, ale hledají nové uplatnění
na trhu práce. V rekvalifikačním kurzu účastníci
zpracovávají podrobný podnikatelský plán a získávají také informace o možnostech finanční dotace
jako například Nadace Veolia, ale také dotačních
programů spravovaných MAS. Toto vzdělávání a
poradenství je plně hrazeno z projektu. Našim
účastníkům se daří zahájit podnikání v celé řadě
oblastí. Šijí oblečení pro děti, prodávají rukodělné
výrobky, provozují regionální obchody, autoopravny
nebo třeba pečou cukrovinky. Čím dál častěji se
setkáváme se situací, kdy jsou v obcích volné
prostory využitelné k podnikání i vhodní kandidáti
na jejich provozování. V našem kurzu se mohou připravit, vše promyslet, získat názor poradců a dalších
účastníků a vstupovat tak do podnikání mnohem
sebevědoměji a vést ho udržitelně. Aktuální termín
zahájení kurzu Základy podnikání je 29. 4. 2019.
Pro další informace o možnostech zapojení do
projektu se obraťte na Podnikatelskou líheň, kde se
Vám rádi budeme věnovat.
Kontakt: http://podnikatelskalihen.cz
Ing. Tomáš Chudoba, předseda správní rady
Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
tel.: +420 774 493 055, email: tomas@edukol.cz

Letošní prosinec patřil v obci punčům. Jejich prodej zahájil u
sokolovny místní spolek Mysliveckého sdružení, Hasičů a Sokola na
již tradičním rozsvěcení vánočního stromu, který letos věnovali obci
manželé Foretovi. Horké, voňavé zahřátí doprovázelo vystoupení žáků
ZŠ, trubači, ohňostroj a kapela Turečci. Novinkou byl osvětlený betlém
s figurkami ze sena a zvonička, která určitě splnila nejen dětem jejich
vánoční přání. U všech stánků tekl punč proudem a velká návštěvnost
byla důkazem, že se tato akce těší stále většímu zájmu, a to i ze
sousedních obcí. Všem spolkům a občanům, kteří se na přípravě
podíleli, patří velké díky a přání, aby je to nadšení a motivace nepřešlo.
Slavnostním rozsvěcením ale letošní punčování rozhodně neskončilo,
a tak obecní stánek u sokolovny ožíval dál každý adventní víkend.
Díky dobrovolníkům jsme se mohli u vánočního stromu potkávat s přáteli u výborného punče, odpočinout si
v předsvátečním shonu a pobavit se při zimním promítání filmů nebo diskotéce pod zmrzlou noční
oblohou. Celý prosinec byl zakončen silvestrovským starostovským punčem a nepochybuji, že se z tohoto
setkávání u vánočního stromu stane krásná tradice, protože Vánoce rozhodně jsou nejen o dárcích a
pečení, ale především o lidech , se kterými rádi trávíme čas.
Pavla Jemelková
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Společenská kronika
Druhá květnová neděle bude i letos
patřit všem maminkám.
Nezapomeňte na ně s kytičkou.
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období od 1.10.2018 do 28.2.2019
NARODILI SE:
Říjen :
Dominik Tilšar
Listopad: Jakub Zeman
Claire Kaletová
Leden:
Mateo Minařík
Hana Malíčková
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JUBILANTI:
V uvedeném období dosáhl
věku 80let
Prosinec: Miroslav Solař
Únor:
Marie Krejcarová
V uvedeném období dosáhl
věku 85let
Listopad: Božena Königová
Prosinec: Ludmila Zapletalová
Marta Telíšková
Leden:
Únor:
Drahomíra Pollaková

Nadpis
U

Napsali nám ….

V předcházejícím Zpravodaji jsme psali o stavbě restaurace
„V podskalí“ a já zmínil i dnes používaný název „Montryš“ a vrtalo mi
hlavou, jak a kde k tomuto názvu vlastně došlo. Před nedávnem
jsem dostal e-mail od paní Marie Hlaváčové a ta mi prozradila, že
původ názvu má souvislost se Světovou výstavou v kanadském
Montrealu v roce 1967, kdy tehdejší provozovatel /Jednota či RaJ/
přistoupil k rekonstrukci interiéru restaurace v mysliveckém stylu.
Na internetu jsem si pak vyhledal podrobnosti a rád se s nimi
podělím.
Tehdejší expozice Československého pavilonu v Montrealu vzbudila
ohromný zájem a počtem 8 milionů návštěvníků byla 5.
nejnavštěvovanější! Součástí naší expozice byly i restaurační
prostory, rozdělené do sedmi různých typů hospůdek s pestrou
výbavou od dřevěných plastik po ohniště a gril. S velkým zájmem se
tam tehdy setkala naše dršťková polévka. Tolik stručně z Wikipedie.
A to další podstatné jsem se pak nedověděl od nikoho jiného, než
pana Jiřího Skarupského, živé to historické encyklopedie naší obce.
„ To belo totiž tak.Vilém Janhubu, co dělal v Moravskéch železárnách
, měl rodino v Kanadě. A on tam tehdá jel na návštěvo. A bel aji na
véstavě. A jak se pak vrátil dom, bele „ V podskalí”.
A já ho
slešim, jak be to belo včerá : „ K…………do………e !Me tade máme něco
tak krásnýho? Tade to vepadá jak v Montreálo !“
Takže jak
říkal pan Janhuba - Krásný až do nebe ! A „Montryš“ byl na světě.
Tož tak.
Za naši
redakci bych chtěl oběma pamětníkům poděkovat za jejich
příspěvky k odhalování tajů naší historie a těší nás, že naše články
se setkávají s takovýmto aktivním zájmem spoluobčanů.
Květoslav Bobeš Koudelný
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V uvedeném období dosáhla
věku 90 let
Únor:
Ludmila Kráčmarová

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
Říjen:
Filip Kořínek
Zdeněk Sklenář
Listopad:
Prosinec:
Jaroslav Švarc
Kamila Sklenářová
Čestmír Anděl
Vladimír Voňka
Jaroslav Pudl
Leden:
Zdeněk Handl
Martin Podlas

V tomto období se k trvalému
pobytu přihlásilo 20 občanů, z
trvalého pobytu se odhlásilo 30
občanů.
K 1.1.2019 žije v naší obci 2305
občanů, z toho 1159 mužů a
1146 žen, průměrný věk 39,83 let.
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Drahomír Langer

Na návštěvě u sousedů

Narodil se v roce 1932 jako sedlákův synek v rodině Bohumila Langera.
Za svůj život prožil období 1.republiky, Protektorát Čechy a Morava,
období revolučních změn po roce 1948, budování a nakonec i pád
socializmu. Těžká práce v dolech u PTP, pak uvěznění otce.....
Jak poznamenala tato doba život jednoho člověka ?
Vesnice , to nejsou jen domy a
ulice a občas zaběhnutý pes.
Život na vesnici vytváří především
lidé. Aniž si to někdy uvědomujeme, každý z nás zanechává svoji
stopu a podílí se na její podobě a
charakteru. Někdo víc a aktivněji,
jiný méně. Říká se, že každý
máme svůj osud ve vlastních
rukou. Někdy je tomu ale jinak
a do našeho života zasáhnou
okolnosti, které nemáme ve své
moci změnit. I takoví lidé mezi
námi žijí, chodíme kolem nich,
potkáváme je a ani nevíme, jak
těžce a zle si s nimi osud „zahrál“.
Historie nás má poučovat a náš
pohled na ni má být objektivní
a kritický, ať se nám to líbí či ne.
Na období socialismu v naší zemi
někteří z nás vzpomínají s určitým
pocitem nostalgie, ale je třeba
přiznat, že ne každý sdílel tyto
hodnoty a vymoženosti.
Jedním z nich je i pan Drahomír
Langer – člověk, jenž na vlastní
kůži prožil útrapy komunistického
režimu. Když jsem si s ním
domlouval schůzku, zastihl jsem
ho v plné práci s motorovou pilou.
Zatímco jiní a mladší posedávají
celé dny před obchodem v očekávání, že nějaký kolemjdoucí občas
něco dá, osmdesátiletý děda tady
běhá s motorovkou! Můj vnuk by
řekl : „ Hustý!“ Venku poletují
sněhové vločky, od nedalekého
rybníka u Žižky doléhá veselý křik
dětí, jež zápolí v hokeji či pod
dohledem starších zkouší svoje
první krůčky na bruslích. Sedíme
v příjemně vytopeném pokojíčku,
abychom se na chvíli ve vpomínkách vrátili do jeho dětství.„
Nebylo to vůbec lehké. Když je
hospodářství a dobytek, je pořád
práce. Od rána do večera. Otec
nás oba s bráchou vedl k práci už
od mala.

.

Vstávalo se brzy ráno a na prvním místě byl dobytek. Až bylo
postaráno o něj, mohlo se ke
snídani. Pak byla škola a sotva
jsme se vrátili, už se zase zapřahalo a jelo buď na pole, na trávu,
nebo do lesa. Když pak Němci
vyhlásili Protektorát Čechy a
Morava, bývaly kontroly, protože
se musely odvádět dávky, ale
nějaké drancování u nás nebylo.
Němci sedláky potřebovali.
Nejvíc ale trpěly rodiny komunistů
a těch, co odešli do zahraničí
k odboji. Koncentráky a nucené
práce v Německu. Když pak rodiny přišly o živitele, často trpěli
bídou. Náš otec nikdy nerozlišoval, jak sám říkával - jestli je
někdo rudý nebo modrý - a pokud
viděl, že rodina strádá, vždycky se
snažil pomoct. Doba to skutečně
nebyla pro mnohé jednoduchá.
Když přes naši vesnici pod
německým dozorem procházely
stovky zbídačených ruských
vojenských zajatců, vždycky se
mezi lidmi zvedla vlna soucitu
a vedle přenocování po stodolách
se lidé snažili z toho, co ještě
měli, dát i trochu toho teplého
jídla do žaludku. Když přišel květen a osvobození, byli jsme rádi,že
už to skončilo.“
Další cesta po ukončení základní
školy byla jasná a Drahošek
nastoupil na zemědělské učiliště.
Mílovými kroky však přicházela
nová změna, která rodinu poznamená na celý život. Poválečný
nástup komunistů a s nimi kolektivizace zemědělství.
„Naše rodina, stejně jako třeba
Kubáčkovi nebo Hénarovi, my
jsme neviděli žádný důvod, proč
bychom rušili naše hospodářství
a vstupovali do JZD. Proč bychom se měli vzdávat půdy,
kterou po generace obhospodařujeme, proč bychom měli
22

někomu dávat naše lesy, krávy a
koně ?“ Místní měli pro jejich
postoje sice pochopení, ale ne tak
již na vyšších místech, čehož
svědectvím je i dobový článek z
novin, kde právě tito sedláci vesničtí boháči - jsou prohlášeni
za kulaky. Místní organizace ČSM
stejně jako MNV jsou kritizováni
za svou benevolenci. A začíná se
tvrdě prosazovat heslo: „ Kdo není
s námi, je proti nám!“ Důsledky
byly pro rodinu tragické.
Synové jsou brzy prohlášeni za
„nespolehlivé“ a jako takoví
povoláni do vojenské služby k
PTP a 27 měsíců odpracovali v
uhelných dolech. Ani po jejich
návratu v roce 1953 se situace
nijak nezlepšila a za tři roky poté
obvinili jejich otce ze sabotáže a
neplnění dávek a prokurátor jej
navrhl k odnětí svobody na šest
roků s konfiskací veškerého
majetku.„ Jenom díky svědectví
místních lidí mu byl rozsudek
nakonec snížen na rok a půl. Když
se nám ale vrátil dom, byl v tak
zuboženém stavu, jak z koncentráku, a nebýt péče doktora, tak
táta umřel!“ Pod tíhou všech
represí nakonec i Langrovi
tomuto tlaku podlehli. Drahomír
nastoupil do JZD a díky své
odbornosti se stal traktoristou.
Na počátky ale nevzpomíná rád.
„Bylo to velmi těžké a kruté
období,snad nejhorší v mém
životě.
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Pracovalo se od rána až do noci.
Půl roku jsem neviděl ani korunu.
Bez výplaty. Nevím jak bychom
přežili, nebýt toho, že nám nechali
aspoň drůbež a krávu. Až pak
se to začalo zlepšovat. “Osobně
ale žádnou zášť kolem sebe
nepociťoval a jak sám říká:
„Já mám lidi rád. Chodili jsme
tenkrát do Sokola a po nějaké
době jsem si našetřil i na svoji
první motorku – dvěstěpadesátku
a mohl jsem i za zábavou.“ V JZD
nakonec zůstal až do své penze.
Nemohu se vyhnout otázce. „Jak
jste vnímal události po roce 89?
Také jste měl velké oči,jak znova
začnete?“ „ Ale kdepak. Jezdíval
jsem už před tím do Německa k
rodině a viděl jsem jak, i tam
postupně přecházejí od malorolnických do větších hospodářských cel.ků. Ale oni šli
přirozenou cestou.

U nás v dnešních podmínkách
nemáme šanci konkurovat na
trhu . A kdo by to všechno
obhospodařoval? Mojí synové
už mají svoje zaměstnání. Takže
to držíme a obhospodařujeme jen
pro vlastní potřebu . A i s tím je
práce až nad hlavu.“
„Ještě než se rozloučíme.
Jak vidíte budoucnost?"
„Budoucnost bude velmi složitá.
Pozorujeme silný nástup islámu,
v Africe je hlad a v důsledku změn
klimatu se stále rozšiřuje pouštní
území. Myslím, že na Evropu bude
vyvíjen silný tlak a z toho mám
obavy. A když se podívám tady
u nás na vesnici…. Ve třídě nás
bývalo čtyřicet a dnes bych ty
moje spolužáky spočítal na
prstech jedné ruky. To už si
nemůžu ani moc přát. Ale jedno
velký přání přece jenom mám.
Abych mohl ještě co nejdýl

být doma s těma našima
mladejma!“
Bylo to moc pěkné, příjemné a zajímavé popovídání. Jsem tomu
rád, že se mohlo uskutečnit
a snad i naše čtenáře nějak zaujme. Bojoval jsem nejvíc s tím,
že těch zajímavostí a vzpomínek
bylo mnohem víc, než mi rozsah
našeho zpravodaje dovolí, a tak
jsem byl nucen krátit a krátit.
To při mých příspěvcích dělám
nejméně rád.
Panu Drahomíru Langrovi děkuji
za rozhovor a přeji, aby mu zdraví
ještě dlouho sloužilo a i těch
„mladejch“ aby si užil.
A vám čtenářům, které toto období
zajímá, doporučuji internet –
Paměti národa
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Květoslav Bobeš Koudelný
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Okno do historie aneb hledáme v Pamětních knihách
Tak jsme zas na chvíli nakoukli do zažloutlých stránek naší historie a řeknu vám , pořád je to zajímavé čtení
o tom, jak se naši předci dokázali postavit k práci a neztráceli sílu a naději, i když často stáli proti všem
živlům přírody. Určitě si také někdy říkáte, že to, co se dnes děje v přírodě, tu snad nikdy nebylo, ale když
pak zalovíte do minulosti, zjistíte, že byla plná záplav, ničivých dešťů s kroupami, katastrofálních such,
vichřic, sněhových vánic či krutých mrazů S překvapením zjišťuji, že to, co prožíváme v dnešní době, je
vlastně nic proti tomu, s čím bojovali naši pradědové a prababičky . Jen posuďte sami.
Psal se rok 1928 – „krutá zima,
na teploměrech -25stupňů a do
toho všeho přišla vichřice, která
rvala krytinu ze střech a cihly z
komínů! Do rána napadlo tolik
sněhu, že v některých místech
dosahovaly závěje až 3 metrů! V
pondělí byly závěje odklízeny s
pomocí „robotů“, za velké
veselosti pracujících a zvláště pak
mládeže.
V květnu zas hřmělo a padal
sníh….Na Fatkově všechny studny
mají málo vody i ve velké
hloubce….. A na Vše svaté zas
neobyčejné teplo, rozkvetly
pampelišky, sedmikrásky a
černohlávky. Na 28.října kvetou
hrušně a zároveň v korunách
dozrávají hrušky !“

Ani následující rok 1929 nadějí
na zlepšení moc nepřinášel.
Bělkovice i Lašťany zasáhla
sibiřská zima a teploty klesly až
na – 38stupňů. Utrpěly všechny
ovocné stromy, nejvíc ale třešně,
švestky a ořechy. Tvořily se jeden
a půl metrové závěje a místy v
sadech zavály kmeny stromů až
po jejich koruny, jejichž větve pak
okusovali zajíci a působili další
škody. Koroptve i vrány umíraly
hlady.“ A jen co se počasí trochu
umoudřilo , lidé zase jdou a sejí
pšenici, ječmen, žito, oves,
cukrovku, jetel, vojtěšku, sází
brambory a v Bělkovickém údolí v
místech zvaném V Dole zalesňují
poničené stráně z minulých let
opět mladými sazenicemi
jehličnanů. A ani netuší, co je ten
23

rok ještě čeká. Už 4.července se
přehnala nad vesnicemi hrozivá
vichřice, ale bez větší pohromy.
Zato 25. přišla znova a tentokráte
řádila se vší silou. . „ Po poledni
počaly vystupovati hrozivé mraky
od západu. Horko bylo
nesnesitelné. O půl hodiny později
přihnala se od jihozápadu větrná
smršť a nastala spoušť. Mandele
byly rázem rozmetány, snopy až
jeden kilometr daleko. Fůry s
obilím, které ujížděly z polí,
vyvráceny. Lidé utíkali do příkopů.
Polámané stromy u silnic a koruny
odneseny do polí. Podívaná to
žalostná. Jedni byli bez snopů,
zatímco druzí měli víc než svázali.
Mnohem větší poškození bylo v
Bělkovicích – rozbito mnoho oken,
strženy štíty budov, rozbity
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střechy, zpřeráženy kmeny
ovocných stromů, v polích
vymlácená úroda na 60 – 100
procent. Nejvíc postižena stráň
Skalice a porosty v Dole.“
Z pohovky ve vyhřátém obyváku
s podlahovým vytápěním a
domácím kinem při sledování
Star Dance , Výměny manželek či
dokumentu o brazilských gorilách
si asi těžko dokážeme představit,
jak se s tím vším dokázali tehdy
vypořádat. A oni to skutečně
dokázali a nejen že opravili škody
napáchané, ale dokonce měli
odvahu stavět obydlí nová.Jen za
tyto dva roky se v Bělkovicích

postavilo 16 domů a v Lašťanech
dokonce 21.Život se prostě
nezastavil a zaznamenáváme
také první telefon v obci –
hovorna u Nasvetrů, z Bělkovic i
Lašťan začíná jezdit do
Bohuňovic autobus pana Vaňka,
majitel kamenolomů pan Jan
Hynek koupil první nákladní vůz ,
v knihovnách roste počet čtenářů
a Sbor dobrovolných hasičů v
Lašťanech vstupuje na „světovou
kulturní scénu” svým divadelním
dramatem „ Manžel v base“. Že
bylo představení vyprodáno, na to
se určitě ani ptát nikde
nemusíme.

UVíte, tak si někdy říkám, jestli
bychom si dnes při těch všech
vymoženostech, které nám šetří
čas, nenašli přece jen nějakou tu
chvilku volna a nepokusili se
navázat na tu divadelní tradici.
Možná by to za to stálo. Proč
jezdit až do Národního.
Na závěr bych zmínil ještě jednu
perličku k místopisům. Už v roce
1929 se v Pamětní knize Bělkovic
prvně objevuje místní polní název
„ v Amerikách“. Lašťany si na
stejný název části lesa ještě
nějaký čas počkají. A původ je
opět zahalen rouškou tajemna.
Nebo snad ne?
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Sbor dobrovolných hasičů v Lašťanech na přelomu 19.-20. století
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Z pamětních knih vybral a slovem doprovodil Květoslav Bobeš Koudelný

Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je
léto teplé.
Když na Velký pátek hřmí, na poli
se urodí.
Prší-li na Velký pátek, je
k doufání úroda.

Velký pátek deštivý - dělá rok
žíznivý.
Jestli před Velikou nocí ten den
anebo v Bílou sobotu prší, bude
hojně pršet mezi Velikou nocí a
svatým Duchem.
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Když prší do božího hrobu, bude
žíznivý rok.
Prší-li v noci na Bílou sobotu,
bude málo třešní.

5. závod Českého poháru mládeže a žen 2019

1. ročník
Bělkovické kritérium
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sobota 8.6. 2019

Otevírací doba
sběrového dvora:
Malý SD na biodpad:
od 2. 4. 2019
úterý :

16:00 -18:00

Velký SD za MŠ : od 3. 4. 2019
středa :

sobota :

8:00-12:00
14:00-18:00
8:00-12:00

Pořadatel: Elektrocentrum trading Olomouc
Ředitel závodu: Radomír Lichnovský tel. 775 85 6163
Hlavní rozhodčí: deleguje ČSC
Přihlášky: na www.data.ceskysvazcyklistiky.cz a v kopii na email:
hanackeokruhy@seznam.cz do 2.6. 2019 .V den závodu v
Bělkovicích-Lašťanech v Hostinci na Brodku od 9:00 s příplatkem
100,-Kč, končící 2hod. před startem dané kategorie.
Kancelář závodu: v den závodu v Bělkovicích-Lašťanech v Hostinci
na Brodku od 9:00 končící 2hod .před startem dané kategorie.
Vydaná čísla budou po zaplacení startovného platit i na druhý
závodní den.
Startovné: Žáci , žákyně, kadet, kadetky 100,-Kč, juniorky, junioři a
ženy 200,-Kč
Kategorie: žáci mladší, žáci starší, žákyně, kadeti, kadetky, junioři,
juniorky, ženy
Podmínky účasti: Platná licence na rok 2019
Starty: od 12:00 dle kategorií
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CENÍK INZERCE: 1/4 A4: 250,-Kč,

1/2 A4: 300,-Kč
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A4: 500,- KČ
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KURZ ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI PSŮ
bude zahájen na hřišti za Mateřskou školou
Bělkovice 15. dubna v délce 10-ti lekcí. Hodiny
povedou zkušení výcvikáři a chovatelé
Dušan a Hanka
Hulíkovi. //http://www.hupsik.websnadno.cz/./,
//
www.hulikovi.cz // , kteří mimo jiné vedou kurzy, výcviky a
přípravy na zkoušky a soutěže v ZKO Velká Bystřice.
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Kurz je určen pro psy všech věkových a váhových kategorií a naučíte se zde, jak s pejskem
pracovat a ovládat ho, aby byl skvělým a bezproblémovým společníkem nejen doma za
plotem, ale i na veřejnosti.
Na lekci si přineste pamlsky pro pejska nakrájené na menší kousky, kratší vodítko
s pevnějším obojkem, oblíbenou hračku nebo míček, očkovací průkaz a kurzovné . Kvůli
motivaci je vhodné, aby pes nebyl po jídle.
Cena celého kurzu je 1000,- za 10 výcvikových hodin , které budou
probíhat 1x týdně, každé v pondělí od 17ti hodin. První hodinu lze uhradit
samostatně. Bližší informace a přihlášky u p. Jemelkové na tel. 605574616.
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Hulíkovi a P.Jemelková
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6. dubna

Na

Pojďme společně
uklidit naši obec !

Uk

Sraz v 8 hod.
na sběrovém dvoře
Bělkovice-Lašťany !
S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci je připraveno i malé občerstvení.

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává obec Bělkovice
- Lašťany, č.p.139, 78316 Dolany, IČ 00298654, e-mail: zpravodaj@belkovice-lastany.cz, vychází jako
občasník nepravidelně v nákladu 600ks, rozšiřovaný zdarma, povoleno MK ČR E22157, datum vydání:
29.3.2019. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři. Redakce: Pavla Jemelková
(šéfredaktor+ grafik, jemelkova.pavla@seznam.cz), Květoslav Koudelný (koudybobes@seznam.cz) Monika
Mackovíková (monika@mackovikova.cz), Tomáš Němčic, starosta obce (nemcic@belkovice-lastany.cz),
korektury: Jitka Motlová. Uzávěrka příštího čísla 8.6.2019.
28

Realizace: funprint.eu

