Bělkovice-Lašťany

ČERVENEC 2019
č.14

ZPRAVODAJ

Vážení čtenáři,
v našem zpravodaji č. 14 se dozvíte opět mnohé zajímavosti
o dění v naší obci. Na straně 2 si můžete přečíst informace
o stavebních projektech obce. Samozřejmě zde nechybí také
podstatné sdělení našich dvou důležitých orgánů obce,
a to zastupitelstva obce a rady obce. Tyto se za uplynulé období
sešly několikrát a podařilo se při nich schválit důležité
dokumenty, záměry a usnesení. Na dalších stranách se můžete
seznámit s činnostmi a aktivitami spolků, dále
Vás budeme informovat o proběhlých a plánovaných akcích,
ať už obecních nebo spolkových, a nechybí ani společenská
rubrika, zajímavosti a čtení na léto.
Děkujeme za Vaši přízeň.
Redakce zpravodaje.
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Vážení a milí čtenáři,

v úvodním slově bych Vám rád přiblížil novinky z dění v obci a odhaduji, že tyto pro vás budou minimálně
tak horké jako tolik očekávané dny nadcházejícího léta.
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V poslední době považuji za velký přínos pro občany možnost bezhotovostních plateb na obecním úřadě.
Tato nová forma úhrady od občanů v pokladně naší obce doposud nebyla a je platná od počátku května
letošního roku. Jedná se o příjem plateb od občanů na obecním úřadě bezhotovostně. Lze tedy již platit
poplatky za odpady, stočné a další finanční transakce platebními kartami. Zdá se, že tento krok, konkrétně
zjednodušení plateb na pokladně obce, je jen malým krůčkem pro naše občany, avšak z pohledu obce se
jedná o podstatný a významný počin. Hotovost v pokladně kvůli zavedení nového systému nemusí
dosahovat na své nastavené „limity“ a přitom občan nemusí vybírat z bankomatu, aby mohl platit na
pokladně obce. Samozřejmě i nadále je možné hradit platby převodem z účtu a v hotovosti. I tak je tato
varianta placení v menších obcích ojedinělá, soudě dle informací z okolních obcí. Postupně se tak
přibližujeme technickému pokroku a modernímu stylu řešení, který směřuje k platebním úkonům bez
přítomnosti šustících bankovek.
Dalším počinem veskrze pozitivním, a to v rámci zajištění určitého komfortu občanů v období svátků a
nedělí, je nová obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností. Tato byla schválena v zastupitelstvu
obce v červnu letošního roku. Předpokládá se, že ve svátky a o nedělích bude povinností nejen všech
občanů obce v době od 11 hodin do 22 hodin zdržet se hlučných činností, jako jsou práce s křovinořezem,
motorovou pilou, sekačkou a dalšími. Pro trávení času o nedělích a svátcích bez hluku budou mít snad
pochopení i ti, kteří obvykle v tento čas pracují s hlučnými stroji. Tímto krokem naopak mírně dotahujeme
sousední obce, které již takovouto obecně závaznou vyhlášku mají řadu let platnou a schválenou.
Mezi novinky z obce lze doplnit také informaci o již proběhnuvší meziobecní olympiádě v Dolanech, kde se
„naši“ olympionici umístili na 3. místě. Je to určitý ústup z nejvyšších pozic, neboť v předchozích 3 letech
jsme byli mezi obcemi vždy první. Dá se také říci, že letošní výsledek je o to více motivující pro další, již 6.
meziobecní olympiádu, jež bude probíhat v příštím roce. Za sebe mohu sdělit, že tato olympiáda je rok od
roku významnějším a prestižnějším mítinkem. V letošním roce zde dokonce soupeřila polská výprava, která
byla také i medailově úspěšná. Vzácné pocity vítězství, ale především spokojenost ze svých výkonů
naplňují všechny účastníky beze zbytku, a o to jde především, dokázat se nadchnout a mít radost z
odvedené sportovní činnosti, a pokud se něco nepovede, lze to napravit i v ostatních disciplínách.
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Co se týče aktualit z investičních záměrů a staveb, tyto jsou následující. Chystáme další výměnu
sodíkových výbojek u příjezdu do obce (v části Bělkovice). Jedná se o 8 kusů. Nové úsporné osvětlení LED
technologií poníží náklady vůči předchozímu řešení až o 70 %.
Obec a její příspěvková organizace ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p. o. se zúčastnila aukce na el. energii a
plyn. Po předchozích obavách vzhledem k vývoji na trhu s el. energií se el. aukce vydařila a úspory při
provozu obce budou opět zajímavé. Pro další 2 roky je dodavatelem el. energie společnost CENTROPOL.
Co se týče stavebních investic,
tak stavba cyklostezky do Dolan
pokračuje dle harmonogramu,
který je stanoven v projektu.
V rámci archeologického
průzkumu došlo k nálezům, které
pochází až z doby železné, tedy
několik milionů let před naším
letopočtem. Našly se úlomky
amfor a dalšího nádobí z této
doby. Odhadováno je, že se
projedeme po cyklostezce už
v září letošního roku.
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Další stavební akce se rozbíhá na konci června. Jedná se o rekonstrukci budovy základní školy v
Lašťanech. Tuto realizaci provede společnost Hroší stavby Morava a.s. ve sdružení s Marghold a.s.. Jedná
se o nejvýznamnější investici do školní budovy od svého vzniku. Předpokládalo se, že během roční
rekonstrukce budou 3 třídy ze stávající budovy ZŠ Lašťany přesunuty do náhradních prostor. Vzhledem
k nízkému počtu nastupujících prvňáčků do nového školního roku a dále také finančnímu zatížení obce
v rámci předpokládaných úprav v Parlamentu pro nové třídy rada obce dne 19. 6. 2019 rozhodla o změně
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řešení při zajištění provizorních tříd. Opravy budovy Parlamentu pro nové třídy se tak nebudou muset
realizovat. Úspory v rozpočtu obce s ohledem na nové řešení, které kvůli nástupu pouhých 16 dětí do první
třídy, můžeme odhadovat mezi 2-3 miliony korun. Nově vzniknuvší řešení přesunu tříd předpokládá
obsazení všech místností pro třídy v budově ZŠ Bělkovice (I., III.B, IV. A V. třída), a dále umístění II. třídy a
III. A třídy do budovy č.p. 509 (nad poštou). Všechny prostory pro výuku budou tak vhodně a účelně
využity. V současnosti probíhá i jednání ohledně umístění obytného kontejneru pro šatnu, popřípadě
kabinet pro učitele u budovy ZŠ v Bělkovicích. V rámci nového řešení přesunu tříd se dokonce dá
odhadovat, že komfortnější řešení v budově nad poštou slibuje pro děti i stávající jídelna v přízemí. Celá
tato změna pro žáky a učitele potrvá přibližně jeden školní rok. Poté budou připraveny nové prostory, které
škola bude moci využívat.
Je pravděpodobné, že nejpozději v průběhu
srpna bude zahájena rekonstrukce stávající
knihovny, která rozšíří své prostory o novou
moderní část (z bývalé cukrárny), vhodnou
mimo jiné také pro dětské čtenáře. Obec
obdržela na rekonstrukci dotaci ve výši 400
000,-Kč z Olomouckého kraje z programu
kultury. Koncepce nových prostor směřuje
k tomu, že knihovna již nebude plnit pouze
funkci pro výpůjčky knih, ale bude zde
možné trávit i další čas s různými aktivitami
včetně příjmu nových informací z internetu.
Mohou se zde konat semináře (např. pro
naše seniory), workshopy, besedy a další.
Vnitřní prostory budovy č.p. 248 tak v
letošním roce výrazně změní svůj dosavadní
stav k lepšímu. Pozitivní dopad na obyvatele
naší obce tak bude viditelný a snad pro
mnohé i hmatatelný. .
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Mezi významné stavby letošního roku, které nemůžeme opomenout, řadíme akci „Intenzifikace čistírny
odpadních vod“. Tato akce se nám hned na začátku sice mírně zkomplikovala, a to především kvůli postupu
při zadávání veřejné zakázky, avšak jde pouze o procesní část, kdy dosavadní veřejná soutěž byla zrušena
a zahájilo se nové řízení. Předpokládá se tedy, že se doba pro zahájení realizace odloží z června na
červenec. Snad tedy již v příštím zpravodaji budeme moci hodnotit průběh této stavby, který bude zdárně
před koncem letošního roku ukončen.
Abychom neměli jen ryze optimistické příklady z aktuálního dění v obci, musím krátce také zmínit i jeden
neočekávaný krok a pro občany méně populární. Jedná se o zvýšení ceny stočného. Výstupem z jednání
se Státním fondem životního prostředí nad problematikou dotačního titulu stavby kanalizace v obci v roce
2013 bylo, že jsme byli jako obec přinuceni zvýšit cenu stočného z reálně nastavených 27,- Kč na 29,- Kč.
Tato situace je sice nemilá, avšak nelze s tímto, pokud nechceme vracet již přiznané dotační prostředky, nic
dělat. Výsledkem tedy je, že ti občané, kteří nemají doposud zaplacené stočné, budou hradit v letošním
roce částku 29,- Kč x 35 m3, což činí celkem 1015,-Kč. Ti občané, kteří již v letošním roce zaplatili částku
stočného ve výši 27,- Kč by měli doplatit rozdíl, tzn. 70,-Kč na osobu a rok. Tato komplikace je nepříjemná
jak pro poplatníky, tak i pro administraci příjmu v pokladně. Proto byl rovněž posunut termín pro platbu
stočného do 30. 9. 2019. V příštím roce by už nemělo dojít k těmto změnám v průběhu roku. Tímto se
omlouváme občanům za komplikace při platbách za stočné a věříme, že tato situace se už nestane.
Na závěr mi dovolte zmínit ještě jednu o něco pozitivnější zprávu. Obec připravila venkovní prostory pro
bistro na koupališti, které je otevřeno i mimo otevírací dobu koupaliště. Lidé z obce tak mohou přijít na
zmrzlinu, dobrou kávu, či si jen posedět u studených nápojů v době, kdy koupaliště bude z různých důvodů
uzavřeno.
Závěrem mi dovolte Vám popřát, aby Vaše trávení letního času probíhalo jen příjemným způsobem a
odpočinutí v době dovolené bylo tam, kde Vám je vždy nejlépe. Užijte prázdninové dny v dobré pohodě!!!
S úctou
Ing. Tomáš Němčic, starosta obce
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Stručný výtah z jednání rady obce( dále jen „RO"):
č.5/2019 ze dne 11.3.

RO schválila podání žádosti o dotaci na Integrovaný regionální operační program přes MAS Šternbersko v
rámci akce "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a
jejich vybavení" .
RO vzala na vědomí cenovou nabídku na provedení údržbových prací SDH Bělkovice-Lašťany v Akátí na
pozemcích obce (parc. č. 1248 a 943/1 vše v k.ú. Bělkovice) a schválila provedení prací dle
cenové nabídky za částku max. 50 000,-Kč.
RO schválila zpracování studie přestavby budov na koupališti od společnosti GARPEMMA, s.r.o. IČ: 285
916 82 za cenu 42 750,-Kč bez DPH s provedením do 60 dnů od předání objednatelem.
RO schválila zpracováním kroniky obce za rok 2018 pana PHDr. Miloslava Čermáka na základě smlouvy o
dílo ve výši 4 500,-Kč včetně DPH a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
RO jmenovala paní Bc. Věru Vinklerovou členkou komise kultury.
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č. 6/2019 ze dne 25.3.

RO vzala na vědomí doporučení hodnotící komise veřejné zakázky "Účelová komunikace - Dolany Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" a rozhoduje o výběru nejlepší nabídky v rámci výběrového
řízení od společnosti STRABAG a.s. IČ: 60838744 ve výši 7 876 976,10 Kč bez DPH a
schválila uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a STRABAG a.s. IČ: 60838744 za
cenu 7 876 976,10 Kč bez DPH a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
RO vzala na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky od
společnosti Tlamka s.r.o. IČ: 02413752 za cenu 1 158 043,- Kč vč. DPH, schválila uzavření
smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a Tlamka s.r.o. na nákup nákladního elektromobilu
kategorie N1 nad 2,5 t a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
RO schválila výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o.
RO neschválila zřízení volně přístupných pískovišť v intravilánu obce z důvodu zvýšených hygienických
předpisů na provoz dětských pískovišť, které jsou volně přístupné.
RO schválila krátkodobý pronájem areálu koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech dne 14-15.6.2019
společnosti MAPEI, spol. s.r.o. IČ: 136 42 715 pro pořádání Tour de MAPEI za cenu 8000,Kč/1den z důvodu již zahájené sezóny a pověřila starostu obce podepsat nájemní smlouvu.
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č.7/2019 ze dne 10.4.

RO schválila realizaci parkových úprav včetně vysazení stromů, keřů a trávy od B. Mádrové, IČ: 487 30
441 za cenu 57 534,-Kč bez DPH a pověřila starostu obce objednáním prací.
RO vzala na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky od
společnosti Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ: 253 61 520 za cenu 302 500,-Kč bez DPH,
schválila uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a Dopravní projektování, spol. s r.o.
na provedení projektové dokumentace nových chodníků v obci Bělkovice-Lašťany a pověřila
starostu obce podpisem smlouvy.

č.8/2019 ze dne 23.4.
RO vzala na vědomí podanou nabídku na pronájem kiosku na koupališti se zázemím a schválila uzavření
nájemní smlouvy se Shake Marketing s.r.o. IČ: 03450031 za cenu 65 000,- Kč do 30. 9. 2019.
Kiosek bude otevřen i mimo otevírací dobu koupaliště. Předpokládá se, že zahájení bude již
v květnu 2019. RO pověřila starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
RO souhlasila s pořádáním 11. ročníku Bělkovického krosu a bezplatným propůjčením prostor na místním
koupališti.
RO schválila provedením technického dozoru stavby "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany
- cyklostezka" pana M. Tandlera IČ: 66191084, za cenu 94 380,-Kč včetně DPH. Na úhradě za
činnost TDI se budou podílet obce dle rozsahu a vymezení rozpočtu stavby. Obec BělkoviceLašťany do výše 59 380,-Kč včetně DPH a obec Dolany do výše 35 000,-Kč včetně DPH.
RO vzala na vědomí podané nabídky na výkon technického dozoru na akci "Intenzifikace ČOV BělkoviceLašťany", schvaluje uzavřít smlouvu na výkon TDI pro realizaci akce s panem Ing. Zbyňkem
Cupákem IČ: 869 03 217 za cenu 154 880,-Kč včetně DPH a pověřila starostu obce podpisem
smlouvy na výkon technického dozoru.
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č.9/2019 ze dne 2.5.

RO vzala na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky od
společnosti „HSM + MARHOLD – ZŠ Bělkovice – Lašťany II“ (sdružení dvou společností, IČ:
285 97 460 za cenu 41 068 057,65,-Kč včetně DPH, schválila uzavření smlouvy mezi obcí
Bělkovice-Lašťany a „HSM + MARHOLD – ZŠ Bělkovice – Lašťany II“ na provedení
stavebních prací a dodávek v rámci realizace akce "Přístavba a nástavba ZŠ BělkoviceLašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" a pověřila starostu obce podpisem
smlouvy.

č.10/2019 ze dne 22.5..

RO schválila přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 21 000,- Kč v rámci Dotačního titulu č. 1: Dotace
na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení JSDH
obcí Olomouckého kraje 2019 na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů BělkoviceLašťany, schválila smlouvu o poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany s Olomouckým krajem a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
RO schválila přijetí dotace ve výši 50 000,-Kč z programu Obnova staveb drobné architektury místního
významu v Olomouckém kraji v roce 2019, schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z
Olomouckého kraje na akci "Restaurování památníku padlým v obci Bělkovice-Lašťany" a
pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dotaci.
RO schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,-Kč od pana A. P*** na podporu
opravy památníku padlým v Bělkovicích u základní školy.
RO vzala na vědomí nabídky na výměnu 8 ks svítidel u příjezdu do obce (část Bělkovice) a schválila
realizaci prací od společnosti MKK lightservis s.r.o., IČ: 05231582 za cenu 55 700,-Kč bez
DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.
RO vzala na vědomí informace o konání akce v areálu koupaliště dne 13.7.2019 s názvem Letní párty na
koupališti. Akce proběhne v areálu koupaliště od odpoledních hodin až do nočních hodin.
Zajištěn bude profesionální barman, DJ a další.
RO schválila změnu vstupného na koupališti v Bělkovicích.
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č.11/2019 ze dne 5.6.

RO zrušila veřejnou zakázku " Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" s ohledem na nesplnění zákonných
podmínek pro veřejnou soutěž při podání nabídky jednoho z uchazečů a tím nesplnění
podmínek stanovených poskytovatelem dotace.
RO neschválila odměnu řediteli ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany.
RO schválila vzala na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností a doporučila
zastupitelstvu obce schválit předmětnou vyhlášku.
RO schválila zajistit umístění dopravního zrcadla před dům č.p. 39 z důvodu bezpečnosti účastníků
silničního provozu. Komunikace je majetkem Olomouckého kraje. Rada obce pověřila pana
místostarostu vyřešením této záležitosti a zajištěním umístění zrcadla do nejzazšího termínu
31.10.2019.

č.12/2019 ze dne 18.6.

RO vzala na vědomí informace o provedených aukcích na dodavatele el. energie a plynu pro obec a
vzniknuvších úsporách pro obec. Souhlasila s uzavřením smluv s dodavateli energií.
RO schválila uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 2 688,- Kč z obecního rozpočtu pro pana
Lukáše Čermáka.
RO schválila podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj z programu investičních dotací na provoz a údržbu
tělovýchovných zařízení.

č. 13/2019 ze dne 19.6.

RO zrušila veřejnou zakázku " Přestavba části objektu OV parlament na provizorní ZŠ se zázemím" v
souladu se zadávací dokumentací.
RO vzala na vědomí možnost řešení přesunu provizorních tříd mimo objekt budovy č.p. 248 (Parlament) a
doporučila řediteli základní školy rozmístit třídy dle potřeb školy do budovy základní školy v
Bělkovicích a budovy č.p. 509 v Lašťanech, a to vzhledem k nízkému počtu žáků v I. třídě
základní školy a úsporám rozpočtu obce při nerealizaci provizorních tříd v budově bývalého
hostince Parlament.
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Stručný výpis z usnesení zastupitelstva
ze dne 19.4.2019:
●● ZO vzalo na vědomí čerpání z rozpočtu obce k datu 31.3.2019 a výdaje obce nad 40 000,-Kč - viz
příloha č. 1a) b).
●● ZO vzalo na vědomí zápis kontrolního a finančního výboru ze dne 15. 4. 2019.
●● ZO schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2019 dle tabulky v příloze č. 3 a pověřilo starostu
obce podepsat a tím uzavřít s jednotlivými příjemci dotací z rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany smlouvy
s uvedením účelu dotace dle podaných žádostí.
●● ZO schválilo prodejní cenu předzahrádek v obci pro rok 2019 ve výši 300 Kč/m2.
●● ZO vzalo na vědomí informace starosty obce o stavu projektu "Přístavba a nástavba ZŠ BělkoviceLašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení".
●● ZO schválilo uzavřít smlouvu o vypořádání práv a povinností souvisejících s realizací stavby mezi obcí
Bělkovice-Lašťany a Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390 na budoucí stavbu „I/46 Týneček –
Šternberk“ a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
●● ZO schválilo uzavřít smlouvu o zajištění realizace a převzetí vyvolané investice mezi obcí BělkoviceLašťany a Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390 na budoucí stavbu "I/46 Týneček-Šternberk" a
pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
●● ZO schválilo uzavřít smlouvu o vypořádání práv a povinností souvisejících s realizací stavby mezi obcí
Bělkovice-Lašťany a Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390 na přeložku cyklostezky SO 134 při
budoucí stavbě „I/46 Týneček – Šternberk“ a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
●● Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
●● Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních
dotací z
●● rozpočtu obce dle č. V., bodu 4., pro spolek HC Bělkovice-Lašťany.
●● Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2019 dle
tabulky ●● viz příloha č. 3 s přidáním částky 6000 Kč pro HC Bělkovice-Lašťany.
●● ZO schválilo účetní závěrku obce Bělkovice-Lašťany k 31. 12.2018.
●● ZO schválilo závěrečný účet obce Bělkovice-Lašťany za rok 2018, a to bez výhrad.
●● ZO schválilo přijetí dotace z programu Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek na
akci "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka".
●● ZO schválilo uzavření smlouvy s Olomouckým krajem na poskytnutí dotace z programu Olomouckého
kraje ve výši 2 500 000,-Kč na akci "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" a
pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
●● ZO schválilo přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 400 000,-Kč z Programu na podporu
investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019.
●● ZO schválilo uzavření smlouvy s Olomouckým krajem na poskytnutou dotaci ve výši 400 000,-Kč na
investiční akci "Rozšíření kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany" a pověřilo starostu obce
podpisem smlouvy.
●● ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce ve výši 15 000,-Kč pro Charitu Šternberk a pověřilo starostu obce
podpisem smlouvy o dotaci.
●● ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019 o regulaci hlučných činností.
Zpracování usnesní zastupitelstva č.3/2019 ze dne 19.6.209 bylo v době uzávěrky čísla v přípravě.

Kompletní zápisy konaných RO a ZO
najdete na https://uzob.cz a obecních vývěskách.
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Meziobecní olympiáda

25.května Dolany na Olomoucku již po páté zažily atmosféru jako na skutečné olympiádě.
A to doslova. Proti sobě sice nenastoupili profesionální atleti z celého světa, ale týmy
sportovně založených obyvatel čtyř blízkých obcí.
Sportovní hry v Dolanech letos přilákaly 215
soutěžících, a to včetně pětadvaceti zahraničních
hostů, kteří v rámci meziobecní spolupráce přijeli
z polského Prudniku.Nechyběl ani slavnostní nástup
a nezbytný olympijský oheň. Po jeho zapálení
odstartovala první disciplína, a to běh na 60 metrů.
Následoval například skok do dálky nebo vrh koulí.
Soutěžilo se také v míčových sportech jako nohejbal
nebo volejbal.
Nejlepší atletické výkony podle celkových výsledků
letos předvedlo domácí družstvo, které vybojovalo
putovní pohár. Druhá se umístila Tovéř, naše obec
skončila na bronzovém místě, a čtvrté místo obsadily Samotišky. Putovní pohár se nám tentokrát sice
nepodařilo obhájit, a to zejména kvůli nízké účasti, ale o to více si ceníme naší hrstky reprezentantů, díky.
A uznání patří všem, protože akce měla také charitativní charakter. Na startovném se podařilo vybrat
bezmála jedenáct tisíc korun. Tyto peníze spolu s dalšími šesti tisíci, které lidé vložili do kasičky u stánku
„Společně pro děti“, byly věnovány handicapovanému sportovci Lukáši Čermákovi, jehož snem je účast
na paralympiádě.
Partnerem olympiády byla Místní akční skupina Šternbersko. Akce byla spolufinancována z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Martin Dušek
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Video z této a dalších akcí najdete v okolí na https://mascesko.cz/

Úspěch našich veslařů

Předposlední červnový víkend proběhlo Mistrovství České republiky mladších a starších
žáků na Labe aréně v Račicích. VK (Veslařský klub) Olomouc zde reprezentovali tři
zástupci naší obce Bělkovice-Lašťany, a to Jakub Pavlita /ml.žák/, Eva Slepičková a Jan
Paták /starší žáci/.
Za obrovské účasti / jelo 453 lodí ze 40 klubů celé ČR a jeden ze Slovenska/vybojovali tito
naši sportovci úžasná umístění. Nejlépe dojela Eva Slepičková - 2. místo skif a 3. místo
párová čtyřka s kormidelníkem, Honza Paták vybojoval 7. místo skif a také 7. místo
z rekordních startujících 44posádek na párové čtyřce s kormidelníkem. Nejmladší Kuba
Pavlita dojel na 13. místě na párové čtyřce s kormidelníkem.
Je to obrovský úspěch a nejen Evě jako nové vicemistryni ČR , ale samozřejmě i klukům
srdečně gratulujeme a přejeme, „ ať vám to dál tak skvěle jede“.
-redakce-
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Ohlédnutí za sezónou 2018/2019

Sezónu 2018/2019 v 1. A třídě krajského přeboru
jsme zakončili pěti výhrami v řadě a po dvou
předchozích ročnících, kdy jsme se zachránili vždy
až v závěru soutěže, jsme se vrátili umístěním opět
do té lepší poloviny tabulky. Sedmé místo,
vyrovnané skóre 50:50 a zisk 40 bodů v 26
zápasech znamená pro naše A mužstvo velké
zlepšení. Nejlepšími střelci týmu byli Zdeněk Volf a
Jiří Jurečka s devíti góly. I přes široký kádr 19 hráčů
na začátku soutěže jsme se ke konci někdy museli
spolehnout při skládání jedenáctky na naše
dorostence (Orlet, Vavřiník, Paták), ale i hráče “ve
výslužbě”(Theimer, Vidrman). Nevyhnula se našim
hráčům vážná zranění, také bylo nutno plnit
rodinné či pracovní (studijní) povinnosti. Trenér
Oldřich Sklenář se mohl jak v zápasech, tak v
trénincích spolehnout na vyrovnanou brankářskou
dvojici Pospíšil - Axman. Sestava pro jarní část obrana :Jaroslav Horčičák, Tomáš Sklenář, Jaroslav
Valtr, David Hložánka, Michal Sklenář, Pavel
Gaťařík; záloha - Adam Sklenář, Michal Valtr, Martin
Krecl, Mira Sklenář, Tomáš Vinkler, Marek Vinkler,
Jan Frýba; útok - Zdenek Volf, Jiří Jurečka.
Děkujeme všem fanouškům za podporu, našim
rodinám za trpělivost, obci a sponzorům za finanční
podporu. Jsme vděčni všem, kteří se starají o chod
klubu a správu hřiště, vážíme si vaší práce! Jsme
jeden tým!

Konečná tabulka 1.A třídy skupiny A v sezoně 2018/19
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Za SK Bělkovice, Mgr. Michal Sklenář

100 let olomouckého skautingu
Dne 8. 6. 2019 oslavili nejen olomoučtí skauti toto významné jubileum. Skauti z Bělkovic-Lašťan se
rozhodli zúčastnit této akce, protože patří do okresu Olomouc, a to přespáním ve srubu. Ráno se vydali
autobusem do Olomouce, kde na Horním náměstí začali akci hromadnou fotkou a průvodem na Korunní
pevnůstku, kde se odehrál celý program s možností přespat do neděle. Do konce června zde probíhala
i skautská výstava.
Program ke 100 letům probíhal již od dubna
Krvinkou - dárcovstvím krve, dále menšími akcemi,
křeslem pro hosta ve Skautském institutu
v Olomouci, nocí kluboven, skautskou mší, hrou
ve městě, vysazováním stromů a nakonec ještě
bude v září Superkemp.
Akce se zúčastnilo devět skautů z B-L a v průvodu
šlo celkem 500 skautů. Celý den byl rozdělen
do bloků her, výroby různých předmětů, střelby
z arisoftových pistolí, vaření knedlíků, pečení hadů,
lasování, divadla a mnoho dalšího. To celé bylo
uzavřené táborovým ohněm, který trval do ranních
hodin.
Všichni byli na konci akce spokojeni, jak z řad
pořadatelů, tak dětí, dle jejich kladných ohlasů.
Za sto let se třeba zúčastníme zase :-).
Fotky a více na https://100letolomouc.webnode.cz/

David Hemala
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Jak zpracovávat v létě půdu?
Půda, rostlinný kryt, teplota a intenzita slunečního záření, to vše jsou faktory, které ovlivňují způsob
agrotechniky půdy. Je-li v létě sucho a teplo, máme půdu mírně zavlažit a co nejrychleji mulčovat
rostlinami, a to na výšku 10 až 15 cm. Je-li vlhčí, mulč odstraníme. Neodstraníme-li mulč, dochází k
zahnívání rostlin, z povrchu půdy se odstraňuje kyslík a tím se zhoršují růstové podmínky pro kořeny
rostlin, které rostou blíže povrchu půdy. Při střídání vlhka a mírného deště lze plně uplatnit mělkou
okopávku, a to druhý den po dešti. Nikdy nekypříme půdu, dokud je mazlavá a nevytváří drobtovitou
strukturu. Nelze-li toho dosáhnout, přidáme do řádků , které okopáváme, proleželý kompost nebo
rašelinu a mírným prokopáním s touto hmotou dosáhneme zlepšení fyzikálního stavu půdy. Po mírném
oschnutí povrchu půdy lze opět půdu v meziřadí rostlin mulčovat. U těžkých půd pomůže i přidání
agroperlitu nebo drceného polystyrénu.
Zahrádkáři z Bělkovice-Lašťan

55.výročí ZO ČZS Bělkovice-Lašťany
V měsíci dubnu 1964 bylo svoláno setkání zájemců o zahrádkářskou činnost v naší obci.
Předcházelo tomu jednání z podzimu roku 1963, kdy tehdejší místní národní výbor inicioval v obci založení
základní organizace zahrádkářů. Byl ustanoven přípravný výbor. V tomto výboru byl tehdejší funkcionář,
přítel (tak se pánové oslovovali) Vlastimil Arbeit, Miloslav Zaoral, Jaromír Drexler, Jiří Skarupský, Adolf
Opletal, Bohumil Bednařík, Bohuslav Šimon, Ing. František Sklenář.
Dne 27.10.1964 se za účasti zástupců MNV, okresního výboru zahrádkářů a některých zástupců složek
v obci konala ustavující schůze ČZS. Za MNV byli přítomni Jaroslav Molák, Antonín Šmída a Norbert
Nasvetr, za okresní výbor ČZS tehdejší tajemník okresního výboru zahrádkářů př. Josef Lisecký, Jan
Smital, odborný instruktor.
Byli zvoleni tito funkcionáři: předseda – Bohumil Bednařík, pokladník – Miloslav Zaoral, hospodář –
Adolf Opletal, jednatel – Jiří Skarupský, členové výboru – Jaromír Drexler,Ing. František Sklenář, Vlastimil
Arbeit, Jan Mačák a Bohuslav Šimon, revizní komise – Vojtěch Jahn, Maxmilián Porč a Vojtěch Brázda.
V prvopočátku ZO spolupracovala se ZO Bohuňovice, ZO Dolany a byla navázána spolupráce
s Výzkumným ústavem zelinářským v Olomouci, zahradnickým podnikem Lotos v Olomouci, ovocnářskou
školkou v Dlouhé Loučce, a také s místní základní školou v obci. Z původních 23 členů se organizace
rozrostla až na 86 členů. Od roku 1969 byl předsedou ZO Jan Mačák. V roce 1977 byl předsedou Vincenc
Šuráň, od roku 1978 byl předsedou Rostislav Černý až do roku 2006. Od roku 2006 byl předsedou ZO
ČZS Ing. Jan Erhart. Jednatelem ZO od založení až do roku 2019 byl Jiří Skarupský, poslední žijící člen
zakládající organizace. Jak bylo uvedeno , ZO zajišťovala po celou dobu existence osvětu jak pro členy
ZO ČZS, tak i pro občany naší obce v oblasti zahrádkaření a kultury. Spolupracovala při úpravách a
výsadbě veřejné zeleně. Úzce spolupracovala na dění v obci, několik let (16) se žáky ZŠ při zahájení
nového školního roku se v obci zasadil strom, již 17 let se organizuje spolu s obecním úřadem soutěž „
Rozkvetlá ulice“. Zahrádkáři se snaží, jak nejlépe dovedou a jak jim zdravotní stav dovolí, prezentovat naši
obec i mimo rajon naší organizace. Jsou funkcionáři v Územním sdružení ČZS Olomouc, jedná se
o pana Jiřího Skarupského a Ing. Jana Erharta.
V současné době má ZO 73 členů. 15.3.2019 byl výroční schůzí zvolen nový výbor ve složení: předseda
– Jitka Bryksová, jednatel – Milan Kechrt, pokladník – Marie Kráčmarová, členové výboru – Jana Kršová a
Jiří Skarupský, kontrolní komise – Ing. Hana Oklešťková /předseda/, Ing. Jiří Kolínek a Ing. Josef Zoula.
Do dalších let jdeme s cílem pokračovat v naší práci pro ochranu životního prostředí a pro neustále se
zlepšující úpravu obce, osvětovou činnost pro občany a spolupracovat s obecním úřadem a místní školou.
Za výbor ZO ČZS Jiří Skarupský a Jitka Bryksová

Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu ve spolupráci s obcí Bělkovice-Lašťany
vyhlašuje i v letošním roce soutěž ROZKVETLÁ
ULICE. Hodnocení okenních truhlíků a
předzahrádek proběhlo začátkem června
a pokračuje v září. Předání diplomů vítězům se
uskuteční v měsíci říjnu.
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Cyklo-výlet T.J.Sokol

Dne 11.5.2019 naše T.J. Sokol Bělkovice-Lašťany
uskutečnila první cyklisticko-turistický výlet.
Do pelotonu se zařadilo 18 cyklistů. Nejstarší
účastník letos dovrší 80 let. Trasa vedla z Bělkovic
od sokolovny do Dolan, mimochodem poslední cesta
po Fajtově chodníku. Dnes už jsou tam bagry a
buduje se cyklostezka.Pokračovali jsme do Dolan
pod Kartouzku a v tuto chvíli se náš výlet stal
turistickým.Dále cesta vedla do Posluchova
do hospody na občerstvení. Pak už jsme se vezli jen
z kopce - Hlubočky, Mariánské Údolí , Velká Bystřice,
Bystrovany, Olomouc , Hlušovice, Bohuňovice –
hřiště s pivem a domů. Délka celé trasy 38 km.
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Eva Slepičková

Liga mladých hasičů

Celostátní hra Plamen
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Liga mladých hasičů se skládá ze sedmi soutěží v
požárním útoku. Na každé soutěži se účastní jak v
kategorii mladší, tak i starší přes třicet družstev.Naši
mladší žáci se po třetím kole drží na prvním místě a
starší žáci na pátém místě.
Miloslava Stanislavová

V sobotu 11.5.2019 se konalo poslední kolo
Celostátní hry Plamen 2018/2019.
V kategorii mladší se účastnilo 29 družstev.
Umístění:
branný závod
13.místo
štafeta 4x60m
3.místo
štafeta požárních dvojic 2.místo
požární útok
3.místo
kronika
1 bod
Celkem jsme získali 22 bodů a obsadili již potřetí
za sebou parádní 2.místo.
V kategorii starší se účastnilo 34 družstev.
Umístění:
branný závod
12.místo
požární útok CTIF
3.místo
štafeta CTIF
13.místo
štafeta 4x60m
5.místo
štafeta požárních dvojic 7.místo
požární útok
20.místo
kronika
1 bod
Celkem jsme získali 61 bodů a obsadili
moc pěkné 7.místo.
Miloslava Stanislavová

SBÍRKA

V letošním roce jsme se poprvé zapojili
do
celostátní sbírky ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ.
Sbírka se uskutečnila 15.5.2019 a kytičku měsíčku
lékařského jste si mohli zakoupit u mateřské školky
a hasičské zbrojnice.Cíle sbírky:Preventivně působit
na širokou veřejnost prostřednictvím letáků
s informacemi. Za nabízené kvítky měsíčku
lékařského získat prostředky na boj proti rakovině
– na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života
onkologických pacientů, podporu onkologické
výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.
I přes deštivé a chladné počasí se nám podařilo
prodat 125 ks kytiček a vybrat 4648 Kč.
Děkujeme všem, kteří podpořili tuto sbírku. Příští
rok se opět uvidíme.
Děkujeme i našim dobrovolníkům, a to Nikol
Zdařilové, Miloslavě Stanislavové, Jakubu
Stanislavovi a Evženu Stanislavovi.
Miloslava Stanislavová
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Průvody Ježíšových matiček
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Jako každoročně, tak i o letošních Velikonocích, se uskutečnily průvody
Ježíšových matiček, ojedinělá velikonoční tradice. Jde o obyčej, který se
z celé Hané vyskytuje jen ve dvou farnostech na Olomoucku –
v Bohuňovicích a v Dolanech. Přitom dříve bychom ho našli v mnoha dalších
obcích.
Matičky byly i letos přítomné v kostele již při sobotní večerní Velikonoční
vigilii. Na druhý den – Boží hod velikonoční - pak šly ve slavnostním průvodu
ve svátečních krojích se sochou Ježíše a křížem, za doprovodu místních
mládenců nesoucích praporce, do kostela na mši.
Z Bělkovic šly jako obvykle matičky s průvodem na mši do kostela v
Dolanech, z Lašťan do kostela v Bohuňovicích. Tentokrát vyšlo počasí
a v průvodech tak bylo hodně lidí.

A jak to viděla jedna z letošních matiček Lada:

Mgr. Monika Mackovíková

„Oblékání začalo v sobotu v sedm hodin večer. Bílé tričko, legíny, to nebyl problém. Pak už to šlo ale hůř.
Za normálních okolností neškodná věc, prostěradlo, se na následujících pět hodin proměnilo na hada
škrtiče a nás dost potrápilo. K tomu pět sukní a zástěra. Z Bělkovic nás do Dolan dovezlo hasičské auto.
Vigilie uběhla relativně rychle. Dokonce jsme zpívaly se scholou.
V neděli jsme začali před školou v Bělkovicích. Tam už na nás čekala hromada lidí s mobily a fotoaparáty.
S otcem Tomášem jsme se pomodlili u kříže a vyrazili za doprovodu dechovky do Dolan. Nést sochu
Zmrtvýchvstalého nám pomáhaly loňské matičky Maky s Ester. I díky tomu uběhla cesta docela dobře.
Nedělní mše proběhla taktéž už bez problémů. Vše jsme zvládly i přes drobné peripetie dobře. Čepec mi
spadl asi jen třikrát a otlačeniny způsobené prostěradlem brzy zmizely. Moc bych chtěla poděkovat panu
Mikoškovi a všem lidem, kteří vše zařizovali. Dík patří taky manželům Mackovíkovým, kteří nám připravili
výborný oběd.“
Lada Radmacherová
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foto Radek Langer

Má milá jedličko, červená růžičko, kdes tak dlouho byla…..
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Květen v MŠ
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Konečně jsme svlékli poslední teplé oblečení a naplno
začali využívat naši krásnou a velkou školní zahradu.
Každodenní cvičení s dětmi probíhá na čerstvém
vzduchu. Překážkové dráhy, fotbal, míčové hry i
dovádění na trampolínách jsou pro děti to pravé.
Předškoláci si osadili nově vybudované vyvýšené
záhony jahůdkami, ředkvičkami a hráškem.

Začátkem května jsme přivítali nové děti u zápisu pro školní
rok 2019/2020 a opět máme plno :-) . Proběhla ukázková
hodina tanečního kroužku, anglického jazyka pro nejmenší
a tolik očekávané besídky ke Dni matek. Za to vše si děti
nadělily tolik oblíbený dětský den, kde jim tradičně nechyběl
skákací hrad,pan Kříž se svým hrnčířským kruhem, hasiči
s pěnou, tombola a deset stanovišť s pohádkovými
postavami. Za to vše velké díky všem zaměstnancům
mateřské školy a pracovitým rodičům.
Petra Martínková

UKLIĎME ČESKO

Provozní doba sběrového
dvora:
Středa
8:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Sobota
8:00 - 12:00

6.dubna proběhla celostátní akce
s názvem UKLIĎME ČESKO.
V naší obci se uklízelo také, a
i když účast nebyla zrovna velká,
nasbíralo se přes 20 pytlů
odpadu. Výrazně se podíleli
myslivci, kteří dorazili v hojném
počtu a věnovali se úklidu
extravilánu / nezastavěná část
katastrálního území obce/.
Děkujeme za spolupráci.
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Provozní doba sběrového
dvora může být z provozních
důvodů upravena formou
hlášení v obecním rozhlase.

Jednoduchá čokoládová zmrzlina

Domácí nutellová zmrzlina

Na cca litr zmrzliny potřebujeme: 2 lžíce kakaa, 4
žloutky, 1 hrnek plnotučného mléka, 3 kelímky 33%
šlehačky, 5 lžic cukru –podle chuti víc či míň a dvě
tabulky kvalitní hořké čokolády.
Mléko a 2 kelímky smetany přivedeme k varu,
sundáme z plotny a přidáme polovinu cukru, kakao
a rozmícháme. Do ještě horkého nasypeme
nastrouhanou čokoládu a necháme rozpustit // ne
dokonale-s kousky čokolády je zmrzlina ještě lepší
//. Vrátíme směs na sporák, pomalu přivedeme k
varu a než začne vařit, přidáme žloutky rozetřené
se zbytkem cukru, přilejeme poslední kelímek
šlehačky, řádně promícháme, přidáme do základu a
za stálého míchání minutku povaříme. Odstavíme z
plotny, ještě přemixneme tyčovým mixérem a po
zchladnutí dáme k ledu zamrazit.
Dobrou chuť přeje Monika Mackovíková a Pavla
Jemelková

Suroviny: 480 ml smetany ke šlehání (33%),1
kondenzované mléko,250 g Nutelly, 100 g nahrubo
nasekaných lískových ořechů (70 g do zmrzliny, 30
g na zmrzlinu)
Do větší mísy nalijte studenou smetanu a
vyšlehejte ji do tuha. Ke smetaně přilijte
kondenzované mléko a Nutellu. Vše na nejmenší
rychlost prošlehejte.Do směsi stěrkou vmíchejte
70 g nahrubo nasekaných lískových ořechů.
Směs vlijte do formy na biskupský chlebíček.
Moje forma má rozměr
32x13 cm. Povrch směsi
zasypte 30 g nasekaných
lískových ořechů.
Formu zakryjte
potravinovou fólií a vložte
ji minimálně na 6 hodin
do mrazáku.
12
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„Cvičák“ V uplynulých 10 týdnech proběhl na štěrkovém

hřišti za školkou Kurz základní poslušnosti psů. Naučili jsme se
základní povely, triky a metody, jak porozumět „psí řeči“, a jak
s našimi mazlíčky pracovat, a to nejen v oblasti výcviku, ale
i socializace a výchovy vůbec. O prázdninách si dáme „volno“,
nový a pokračující kurz je s výcvikáři předběžně naplánován
od poloviny měsíce září.O přesném termínu budeme
informovat prostřednictvím FB, obecních stránek a rozhlasu
a kurz bude samozřejmě i pro zájemce z okolních obcí.
V případě zájmu rozšířit naše
řady můžete již nyní kontaktovat
p.Jemelkovou /tel.605574616/
nebo p. Piláta /tel.73934906/,
více informací o výcvikářích
a jejich zkušenostech, Hance
a Dušanovi Hulíkových, najdete
na www.hupsik.websnadno.cz.
Těšíme se na vás a vaše čtyřnohé společníky na „značkách“.
Petr Pilát
Fa.INSTA žádá občany, aby nahlašovali napouštění bazénů
na tel. 721373990, i pouze SMS. Nárazově vysoký odběr je
v úpravně vyhodnocen jako porucha a nahlášením
předejdete náročné kontrole celého vodovodního systému.
Děkujeme.

Společenská kronika

Období od 1.3.2019 do 31.5.2019
NARODILI SE:
Březen: Vít Lutonský
Tomáš Popelář
Anastázie Přindišová
Duben: Tomáš Kráčmar
Kristýna Švecová
Květen: Ema Olšinová
Sofie Špačková

JUBILANTI:
V uvedeném období dosáhli
věku 80 let:
Duben: Ing.Jan Erhart
Květen: Josef Zdařil
Jiřina Pechancová
V uvedeném období dosáhli
věku 85 let:
Březen: Zdenka Halířová

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI:
Březen: Marie Zdařilová
Duben: Miroslava
Augustowiczová
Ludmila Kráčmarová
Hynek Theimer
Květen: Jindřich Kouřil
František Kafka

Krásné léto, plné
pohody,sluníčka,
modré oblohy
a usměvavých tváří.
Léto, které bude úplně podle
vašich představ,
přeje redakce zpravodaje.

Budování cyklostezky do Dolan je v plném proudu, v
září bychom se dle stávajícího harmonogramu po
ní už mohli projet.
13

Uzávěrka příštího čísla:
6.9.2019
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....pálení čarodejnic
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....kácení máje
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První ročník Kácení máje se povedl a byla by škoda nádherné místo u rybníka v
Lašťanech nevyužívat častěji. Všem pořadatelům, nejen organizujícím kácení „májky“,
ale i Pálení čarodejnic, rybářské a cyklo-závody, letní kina a hody děkujeme a těšíme se
na další akce. Bez vás by to vážně nešlo….díky.
...z Bělkovického kritéria
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...hody u rybníka

Seznam plánovaných akcí
ČERVENEC-ZÁŘÍ

Obec ve spolupráci s kioskem pořádá

13.7.2019

13.7. Letní párty na koupališti
16.8. letní kino-Bohemian Rhapsody
- u rybníka
30.8. letní kino - Po čem muži touží
- u rybníka
7.9. Netradiční hasičská soutěž
-koupaliště
14.9. O CHLAŠŤANSKÝ POHÁR
- mopedy, hřiště
21.9. zájezd Kutná Hora
- sokol

NA KOUPALIŠTI LETNÍ PÁRTY.
Míchané letní drinky již
od odpoledních hodin.
Od 20 hodin se naplno rozjede

párty v havajském stylu
a dočkáte se i míchaných drinků
od profesionálního barmana.
Těšit se můžete i na soutěže,
k tanci bude
hrát oblíbený DJ Gajdy.
Srdečně vás všechny zveme.

Chovatelské okénko

Rád bych vysvětlil pro chovatele i nechovatele název, pro králíky používaný v Lašťanech, a to „kastróláři“.
Podobně tak jako u psů chovaných pro různé účely, se objevil název „podvraťáci“, tento název vznikl tím,
že psi i feny v určitém věku a čase dokázali majitelům mezi vraty i pod vraty vyběhnout na náves a najít si
jakkoli protějšky k páření. Po návratu domů a po určité době se narodila různá štěňata neznámého
původu, a tak vznikl název „podvraťáci“.
U chovatelů králíků máme dva směry chovu. V prvním se chovají
králíci pro výstavy, pro soutěže a jiné akce a tito králíci dostávají
potravu z různých granulovaných směsí, kde se poté u nich musí
zachovat barevnost srsti, krátká, tlustá podsada srsti, tvar těla, stavba
uší, barva oka atd.
V druhém směru se chovají jen ti králíci, kteří po dosažení jatečního stáří jsou určení pro potravinové
účely. Aby se vyhnuly nemocem a různému chemickému ošetření, musí dostávat plnohodnotnou stravu
(obiloviny, brambory se šrotem, kvalitní seno, zelené doplňky, suchou podestýlku i dvakrát týdně
měněnou). Také se musí zachovávat genetická řada = nepříbuznost. Křížení různých plemen má vliv
pouze na stavbu a velikost = není na závadu. Rozhoduje pouze o tom, jaké při konečném zpracování
použijeme nádobí. Určitě použijeme „kastról“ proto tedy název Lašťanští „kastróláři“.
Josef Němčic, chovatel
15
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Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje

Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního
a duchovního významu nejen pro naši zem, ale i pro značnou část Evropy.Na počest této události bude
na naší radnici vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také vnímána jako symbol
sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního a společenského života.
Historie moravské vlajky:Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev, zlaté
a červené, kterých se od počátku 19. století používalo k výzdobě, později začaly být vlajky vyvěšovány i
jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu
schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský znak a zemské barvy: „Země
moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev byla
následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je
červený. V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě
moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost. Ačkoliv události
dvacátého století nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky, po roce
1945 i kolem roku 1968. Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to
z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň
získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské
vlajky současnosti.
Další použití moravské vlajky:Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i
v další dny spjaté s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého
moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata,
ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení moravského
markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem připadá na první říjen, 28. října
si připomínáme nejen vznik Československé republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka
Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či
některým z významných rodáků.
Moravská národní obec
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Lenčíkova díra u Bělkovic v závěru války zachraňovala životy

Konec druhé světové války se blížil, rodina Marie Mikettové na něj ale doma v Lašťanech na Olomoucku
nečekala. Malou Marii se starším bratrem vzala jejich matka do úkrytu v opuštěné štole uprostřed lesů.
Zachránilo jim to život, na jejich dům dopadl dělostřelecký granát.Bělkovické údolí leží pod prvním
hřebenem Nízkého Jeseníku.Dříve tudy vedla důležitá obchodní stezka a také se zde těžila břidlice. Jako
památka na horníky vydržely na katastru Bělkovic-Lašťan dvě štoly. Lidově se jim říká Šifrova jeskyně a
Lenčíkova díra.Právě druhá jmenovaná posloužila na přelomu dubna a května 1945 jako úkryt rodině
Marie Mikettové, dnes Oškrkané. Do lesů utekli před frontou. Do tehdy ještě samostatných Lašťan, kde
bydleli, totiž mířily jednotky 4. Ukrajinského frontu Rudé armády. Chystaly se odsud odstřelovat okolí
Olomouce dosud ovládané Němci. „Táta byl pryč a máma se rozhodla, že nás s bratrem vezme
na bezpečnější místo. Šli jsme do Bělkovského údolí a schovali se do tehdy poměrně dlouhé Lenčíkovy
díry,“ vzpomíná šestasedmdesátiletá žena.
V díře nás bylo osmdesát
Tenkrát jí byly sotva dva roky, staršímu sourozenci Bohumilovi necelé
čtyři. Co zažila, se pořádně dozvěděla až z pozdějšího matčina
vyprávění. Nebyla přitom jediná, kdo se s blízkými přišel do bývalého
dolu schovat. „Máma napočítala, že nás tam bylo okolo osmdesáti,“
vybavuje si důchodkyně. Azyl uvnitř horského masivu jí nakonec
zachránil život. Když Rudá armáda zahájila z území Lašťan dělostřelbu na Olomouc, němečtí vojáci palbu opětovali. Jeden z granátů
vystřelených od Svatého Kopečka zasáhl domek Mikettových.„Oknem
proletěl do kuchyně, udělal díru v podlaze a dostal se na dvorek. Tam
Marie Oškrkaná
zničil králíkárnu, byla to pěkná spoušť,“ říká s chvěním v hlase Marie
Oškrkaná, co na ni s rodinou po návratu do vesnice čekalo. K Lenčíkově díře od té doby chodí
na procházku s dcerami či vnoučaty. Nadýchat se čerstvého vzduchu v přírodě a také si zavzpomínat.
Udělala to i letos. Původní štola z Bělkovického údolí nezmizela, od konce druhé světové války se však
změnila. Především už se do ní nedá dostat. U vstupu jsou zamčené zamřížované dveře, na kterých visí
cedule s upozorněním, že prostor je kvůli poddolování pro člověka nebezpečný.
Petr Komárek
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........pro zábavu
1
2
3
4
5
6
7
8
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12
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Víte že.....

14

16
17
18

1. Fialovo modré květiny osázené na kruháči v Bělkovicích jsou…?
2. V naší obci jsou v nepatrné početní převaze muži nebo ženy?
3. Nejvýznamnějším křesťanským svátkem jsou….?
4. Dopr.značka u školy v Bělkovicích K+R/anglicky „Kiss and Ride“/ česky znamená…?
5. V Domašově u Šternberka je kostel svatého…? /nápověda-11.listopad/
6. Zvíře na obecním znaku je……..?
7. Koše s řetězy na hřišti v Akátí slouží ke sportu nazvaného ……..?
8. První ples v kalendářním roce u nás vždy pořádají ..……?
9. Místostarosta obce se jmenuje Evžen………?
10.Jeden z prázdninových měsíců je ….?
11.Třetí víkend v srpnu se konají Hody sv. Vavřince ve ………..?
12. Část Bělkovic na pravém břehu Trusovky, směrem na cyklostezku do Bohuňovic je……?
13. Restauraci V Podskalí se u nás říká……..?
14. Hanácky „šišky „ //třeba s mákem// jsou……?
15. Meziobecní olympiádu letos vyhrála obec ….?
16. 8.6. se u nás jel poprvé cyklozávod ČSC s názvem“ Bělkovické……….“?
17. Noci v předvečer svátku Jana Křtitele se říká……?
18. Hospoda v Bělkovicích se nově jmenuje „…………..“ u Pajdy.

14.září se jede další ročník závodu O CHLAŠŤANSKÝ POHÁR.
Už ladíte stroje.....??
17

Pavla Jemelková

.....5.července je nejen Den
slovanských věrozvěstů
Cyrila aMetoděje, ale i
mezinárodní den objetí,
a po něm, 6. července,
následuje Den Polibku ??
.......svůj Den má i suchý zip
a to 2.srpna a 13.srpna mají
svátek všichni leváci ??
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Realita virtuální reality

Děda s radionkou! Vrásky na zašedlé tváři, v zaprané košili, která někdy byla modrá a pamatuje
zašlé slávy socialistických oslav MDŽ. S třesoucí se
rukou usrkával kávu. Za normálních okolností by
po takovém chlapovi ani okem nepohodila.
„Panenko skákavá, cos mi to udělala?!" , pomyslela
si. „Proč ?! Do čeho jsem se to já husa hloupá
zamotala?!“ Zdálo se jí, že trvá celou věčnost ten
okamžik, než konečně spatřila cestu záchrany–WC.
Vyrazila jak střela, zatímco děda vyhlížel z okna a
koukal na hodinky. Chvíli zmateně přemýšlela, jak
z té šlamastiky ven, než nabrala odvahu, kabelku
schovala pod svetřík a stejně rychle jak přišla ,
plánovala zmizet. Nepovedlo se ! A tak nakonec
přece jen musela přisednout. A v koutě jedné
neznámé restaurace se od této chvíle začal odvíjet
ten nejtrapnější a nejbanálnější příběh dvou lidí, na
jehož počátku byly sny a touha po setkání. Reálný
příběh, plný banalit, frází a všedností našeho
každodenního života. O tom, jak kafe je tu drahé,
jak dlouho nepršelo, jak neochotná je támhleta
servírka, co po nich kouká, jak doma nikdo
nepomůže a práce je až nad hlavu ….. no prostě
ani ten nejhorší režisér by něco takového nenatočil.
Snad nejtrapnější chvíle jejího života. Po protrpěné
půlhodině se konečně odhodlala … že „už prostě
musí“. Doma je nemocná dcera a musí ještě
do lékárny ! Zabralo! Protože zdraví máme jen
jedno. „ No co se dá dělat.Tak jo. Příště to možná
vyjde líp. Však si napíšem.“, smířlivě se se situací
srovnával děda.Nechala na stole dvacku na kafe
a jak náhle se objevila, zase zmizela s pocitem
nesmírného ulehčení v ulicích velkoměsta.Čas,
který tak strávili spolu v reálném životě mimo
virtuální realitu nedokázali vyplnit ničím
smysluplným, krásným, pěkným, příjemným ...
pouze banálními žvásty, které tak oba nenávidí.
… „Dědku, co tady strašíš v té staré svazácké
košili? Kdes ji vyhrabal panebože!“ Jak blesk
z čistého nebe přerušila jeho myšlenky bába. „Zalil
jsi už tu přísadu? Že tys na ni zapomněl! Zase
někde lítáš? Bože, ti chlapi, aby si ženská všechno
udělala sama!“, láteřila ještě chvíli, než se děda
zase vrátil do tvrdé reality.
Zda přátelství přes internet pokračovalo i po této
schůzce –nevím. Ale co vím jistě, že virtuální a
reálný život jsou dva naprosto odlišné světy. Na to
bychom se měli vždy připravit, abychom později
nebyli zaskočeni. A že ta obyčejná buchta od mámy
je kolikrát lepší než vysněný dortík na internetu.
A vy, přátelé, co jste dočetli až sem, pozor, než
zkusíte kliknout – Sdílej .

Na počátku bylo slovo ….“ S d í l e j “.
...Vaše příspěvky jsou velmi zajímavé i vtipné a
ráda je čtu….Taková poklona od dámy, chlapa
povzbudí a tak není divu, že když se v kolonce
„Přátelé, které možná znáte“ objevila její žádost,
kliknul myší a potvrdil.Netrvalo dlouho a na stránkách facebooku za bohaté vzájemné konverzace
vzniklo další nové přátelství dvou, do té doby
neznámých lidí. I když jí šlo na čtyřicítku a on měl
po šedesátce, ničemu to nevadilo. Báječně si
rozuměli v pohledu jak na starosti všedních dnů,
na rodinu, na hudbu či umění, tak i na své sny a
přání, jež u nich ještě nedošly k naplnění. Zvláštní
pocit „fejsové“ svobody, zahalené do jisté míry
anonymity, jim uvolňoval jejich dosud skryté
intimnosti osobního života. Z běžného přátelství se
po nějakém čase zrodil vztah důvěrný. Vzpomínka
na slova posledního „rozhovoru“zůstávala po celý
příští den a každý se těšil na ten okamžik, kdy
konečně budou moci zasednout za svůj noťas či
mobil a kouknout, zda je ten druhý na příjmu nebo
na nový příspěvek.Naplňovali si tak svoji touhu být
chvíli s někým, kdo vnímá svět a život stejně jako
oni. Jenže každá naplněná touha jednou zevšední
a později vyvolává novou….. Nešlo už zůstat jen
u toho virtuálního prožitku a tak nakonec přece jen
došlo na domluvu k setkání. A protože oba měli rádi
romantiku a kouzlo filmů pro pamětníky,určili si
útulné prostředí jednoho hotelu, v restauraci – „já
v modré košili s rozhalenkou a ty s béžovou
kabelkou, kterou tak miluješ“. Nemohla se dočkat ,
odpočítávala den za dnem a když konečně přišel,
pociťovala nervozitu, jako když před lety šla
na svoje první rande. Ještě ve vlaku se znova
přepudrovala a přidala trochu parfému.“Přece jen,
na svém profilu je to ještě štramák, takový decentní
starší pán, tak ať ani já nevypadám jak nějaká
husa.“ Celou cestu se jí honilo hlavou, o čem všem
si budou povídat a na co se ho ještě musí zeptat.
Vždycky dokázal na vše najít odpověď, když si
psali...těšila se.Když konečně se vší parádou a
elánem vstoupila do restaurace, krve by se jí
nedořezal! Ještě několikrát se zkoušela znova a
znova rozkoukat po všech stolech. Marně. V modré
košili s rozhalenkou seděl u stolu v koutě jen jeden.

Dnešní dopoledne bylo poněkud náročnější.
Chvilka samoty ...než přijede vlak. Vracím se domů,
do všedních starostí všedních dnů…. Do všední
reality…..
Květoslav Bobeš Koudelný
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