rychlosti záměrně snížena,
tisk bude v plné kvalitě.
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Vážení čtenáři a čtenářky, je mi potěšením představit vám nové číslo
našeho obecního zpravodaje a za celou redakci vám popřát krásný,
klidný a barevný podzim, který je pro mnohé z nás nejkrásnější částí
celého roku.
Užívejte poslední teplé dny, a za celou redakci věřím, že číslo, které se
vám právě dostalo do rukou, vám spolu s teplým čajem, romantickou
mlhou a rudým západem slunce zpříjemní nadcházejí dny a večery.
S přáním všeho dobrého Pavla Jemelková

Vážení čtenáři,

nastupující podzim s kratšími dny a méně stálým počasím nás nechá zavzpomínat na nedávno
skončené letní období. Během těchto dnů se v naší obci odehrálo několik významných akcí, ať už
na poli kulturním a společenském nebo týkajících se stavebních, či rozvojových aktivit obce.
Od května letošního roku až do konce srpna probíhala realizace stavby „Účelová komunikace – Dolany
–Bělkovice-Lašťany – cyklostezka“, která se právem zařadila mezi významné investiční počiny naší obce.
Finanční podporou se podílel na stavbě také Olomoucký kraj, který poskytl částku 2,5 mil. Kč. Nejen
cyklisté tak mohou již využívat novou stezku, která nás propojuje se sousední obcí. Naše školou povinná
mládež tak již začátkem školního roku mohla dojíždět do Základní školy Dolany bez kolizí s vozidly
jedoucími po silnici třetí třídy do Dolan. Místo polní cesty vznikla v délce necelých 2 km komunikace široká
3 m, která je pojízdná i pro zemědělskou techniku. Omezení průjezdu vozidel zajišťují dvě závory umístěné
nedaleko od obydlených částí každé z obcí. Po ukončení pokládky asfaltového povrchu se dostavily
přívalové srážky, které odhalily jisté nedokonalosti projektového řešení. Na několika místech cyklostezky se
kvůli svahovitému terénu obdělávaného zemědělci objevily po deštích nánosy hlíny z přilehlých polností.
Vzhledem k těmto neutěšeným stavům se v nejbližší době uskuteční oprava, která zajistí odvod vody z
komunikace. I přes tyto problémové části dokončeného úseku se můžeme my všichni těšit na krásnou
projížďku po cyklostezce, která je dalším dílkem do mozaiky sportovních aktivit pro občany naší obce.
Během října budou ještě dosazeny nové stromy podél stezky a také kolem tůně v remízku, která je poblíž
první závory od naší obce. Výsadba v okolí tůně je podpořena dotací z finančních prostředků v rámci
programu péče o krajinu v roce 2019 na podporu zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí,
a to cca 40 stromy. Snad se nám všem podaří udržet okolí kolem cyklostezky ve stejném, ne-li lepším
stavu, tak, jako tomu bylo po kolaudaci. Je na nás všech, abychom se chovali šetrně k životnímu prostředí
a ukázali, že si vážíme podobných staveb, které pomáhají také vhodnému enviromentálnímu dopadu na
krajinu.
Se zahájením prázdninových dnů započala
rekonstrukce budovy základní školy v Lašťanech. Tato
již dlouhodobě očekávaná akce vyvolala změny v
umístění tříd základní školy během nastávajícího
školního roku. Dvě třídy (II. třída a III. A) jsou tak
umístěny v II. podlaží budovy č.p. 509, tedy nad poštou
a jídelnou, a zbývající třídy naší základní školy jsou v
budově v Bělkovicích. U této budovy jsou navíc složeny
2 obytné kontejnery. První je využíván jako šatna pro
děti a druhý jako zázemí pro učitele. Jedná se o
provizorní stav po dobu rekonstrukce budovy v
Lašťanech. Rekonstrukce budovy je nyní v plném
proudu a probíhá dle započatého harmonogramu.
Předpokládaný termín ukončení stavby je květen 2020.
Od příštího školního roku bude sloužit rekonstruovaná budova pro základní školu, a to včetně
bezbariérového a moderního vybavení. V případě budovy školy v Bělkovicích se zde výhledově uvažuje o
umístění obecního úřadu a pošty.
Přibližně v polovině prázdnin byla zahájena další
významná stavba, a to intenzifikace čistírny odpadních
vod (dále jen intenzifikace „ČOV“). Tato stavba umožní
rozšířit kapacitu ČOV ze současných 2000
ekvivalentních obyvatel na 2600 ekvivalentních obyvatel.
Znamená to tedy, že úpravou stávající ČOV bude
zvýšena kapacita pro čištění odpadů z obce, a to včetně
výrazně zmodernizované technologie. Zlepší se tím také
obslužnost ČOV, která bude více zautomatizována. Na
projekt realizace intenzifikace obec obdržela rozhodnutí
z ministerstva životního prostředí o získání dotace ve
výši 4,96 mil. Kč a přijala dotaci ve výši 1,29 mil. Kč
z Olomouckého kraje.
Předpokládané náklady pro realizaci se pohybují ve výši 10,5 mil. Kč. Dokončení intenzifikace by mělo
být před koncem kalendářního roku 2019.
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Zcela unikátní řešení pro současný vozový park
obce se dostavilo během prázdnin. Obec zakoupila
na základě rozhodnutí o dotaci, poskytovanou z
fondu životního prostředí, zcela nový nákladní
elektromobil značky ALKE 340. Jedná se o vozidlo,
které bude sloužit místo stávající zastaralé multikáry.
Tato doslouží obci po dobu splnění technických
požadavků na jízdu po komunikacích. Zcela nové
vozidlo ALKE ATX 340 tak zajistí minimální náklady
na spotřebu a opravy. V rámci poskytnuté dotace
byla pořízena již dříve nákladní elektro tříkolka, která
nahradí stávající stroj TERA. Dotační podpora na
obé je 620 000,- Kč a obec se bude podílet ze svého
rozpočtu částkou 597 333,- Kč. Nákupem elektro .
strojů tak obec chce jít příkladem a ukázat šetrný přístup k životnímu prostředí a ekologii. Obec BělkoviceLašťany byla dokonce první obcí v okrese Olomouc, která pořídila nákladní elektromobil. Važme si proto
takovýchto rozhodnutí, neboť na těchto se může v budoucnu dále stavět.
V rámci projektů, které se zabývají pozitivním přístupem k ekologii, dále informuji o tom, že byla získána
další dotace z operačního fondu životního prostředí, a to na získání nádob na tříděný odpad a také nový
systém pro svoz odpadů tzv. „door to door“. Obec získala rozhodnutí, které zahrnuje nákup nádob a
systému pro sběr tříděného odpadu. Předpokládáme tak, že budou pořízeny nádoby na plast a papír
(popelnice), systém pro svoz odpadu a také nové nádoby na sběrový dvůr pro nakládání s odpadem.
Celkové očekávané náklady by měly být přibližně 1 564 tis. Kč, z toho spoluúčast obce přibližně 236 tis.
Kč. Předpokládá se, že občané, kteří se zapojili do ankety na odběr popelnic z obce (r. 2017), by měli být
osloveni a po nákupu nádob obcí budou těmto nádoby předány do výpůjčky. Termín svozu nádob na
tříděný odpad by měl být v rozmezí 3 týdny až 1 měsíc, a to včetně svozu komunálního odpadu. V obci
současně omezíme počet kontejnerových nádob u tzv. sběrových hnízd. Nádoby na odpad budou
identifikovatelné a budou mít čárový kód (popřípadě také QR kód). Systém sběru dům od domu tak zvýší
komfort třídění pro občany a umožní také vyhodnotit, jak daný občan třídí. Současně s tímto se
předpokládá, že bude docházet také k ponížení složky komunálního odpadu a sníží se tím náklady obce
na svoz. Pokud se občané přizpůsobí nastavenému systému, měl by tento snížit množství vyváženého
komunálního odpadu z obce a zvýšit také separaci odpadů. Je zapotřebí počítat zpočátku s možnými
obtížemi při stanovení termínů pro svoz až do doby, kdy se vše přizpůsobí. Vyhodnocení podílu
jednotlivých složek svozu odpadů bude pak na konci roku. Součástí by měl být i motivační systém pro
občany, kdy cílem by mělo být ponížení produkce odpadu z domu. Jakmile budou nakoupeny nádoby,
budeme Vás informovat o možnostech odběru.
V rámci kulturních a společenských akcí se v letních
měsících uskutečnilo několik produkcí. Na konci
července v areálu koupaliště proběhla letní „párty“.
Spolu s profesionálními barmany a pohotovým
hudebním doprovodem se návštěvníci bavili u malého
bazénu, kdy měli možnost si vyzkoušet i taneční kroky
samby pod vedením tanečního lektora, ochutnat
burgery a také grilované speciality. Celá akce byla
jedinečnou, neboť v areálu koupaliště se uskutečnila
poprvé. Nadto s velkým ohlasem, neboť účast
návštěvníků, kteří měli možnost si odnést havajské
věnce, převýšila 300 platících osob.
Předpokládáme, že i v následujících letech bude areál koupaliště pro podobné příležitosti připraven.
V srpnu během dvou pátečních večerů byla u rybníka v Lašťanech promítána 3 filmová představení.
Novinkami v letošním roce byly nové židličky a také deky pro možnost sezení u kina.
Velmi oblíbenou a tradiční již je několik let projížďka mopedů po obci nebo hasičské soutěže na
koupališti. Podrobněji se dočtete o akcích také v tomto novém čísle zpravodaje. Ať se Vám tedy čte co
nejlépe. Na setkání s Vámi se těším u rozsvícení Vánočního stromu.
S úctou Ing. Tomáš Němčic, starosta obce
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Stručný výtah z jednání rady obce( dále jen „RO"):
RO č.14 ze dne 8. 7. 2019
RO schvaluje finanční dar ve výši 3000,-Kč pro pana M. V*** a jeho fotbalovou školu. Rada obce
neschvaluje vstup zdarma na koupaliště pro fotbalovou školu. Vstup na hřiště s umělým povrchem je v
režimu do 19 hodin zdarma.
RO bere na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek,rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky
od společnosti Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o. IČ: 006 55 261 za cenu 10 596 300,-Kč včetně DPH,
schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o. na
provedení stavebních prací a dodávek v rámci realizace akce "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.
RO schvaluje realizaci zaizolování vzdušného vedení veřejného osvětlení směrem od kruhového
objezdu k MŠ od společnosti MKK lightservis s.r.o. IČ: 052 31582 za cenu 75,- Kč 1 bm bez DPH s
připočtením ceny za dopravu a plošinu ve výši do 15 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
objednáním prací.
RO bere na vědomí veřejnou vyhlášku k návrhu opatření obecné povahy Úřadu pro civilní letectví pro
letiště Bohuňovice a navrhuje uplatnit právo v rámci příslušné lhůty pro podání námitky k opatření obecné
povahy a ukládá starostovi obce zajistit podání námitek proti opatření obecné povahy ochranného pásma
letiště Bohuňovice.
RO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 130 000,-Kč příspěvkové organizaci Základní a Mateřská
škola Bělkovice-Lašťany, p.o. za účelem uložení odměn pedagogickým zaměstnancům základní školy na
základě požadavku ředitele základní školy. Příspěvek rada obce doporučuje rozložit do měsíčních výplat
zaměstnancům po dobu nadcházejícícho školního roku 2019/2020, a to v souvislosti s nastavenými
provizorními prostory ve třídách.
RO schvaluje nákup stranového mulčovače typu FOX Cross 1400 za nabídkovou cenu 130 531,- Kč
včetně DPH od společnosti SDO Technika s.r.o., IČ: 294 46 619.
RO schvaluje nákup 2 párty stanů (3x6 m) a 20 židlí od společnosti Pártystany-Jičín s.r.o. IČ: 034 40 818
za cenu do 60 000,-Kč včetně DPH a pověřuje místostarostu obce objednáním materiálu.

RO č.15. ze dne 31.7.2019
RO souhlasí s posunutím termínu realizace stavby "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" z důvodu
posunutí termínu výběrového řízení a jeho opakování. Posunutí termínu realizace stavby je z původního
termínu (duben 2019) na červenec 2019. Vzhledem k získání dotace z Olomouckého kraje pro tuto akci
rada obce navrhuje uzavřít dodatek č. 1 s Olomouckým krajem pro vyúčtování akce v termínu po ukončení
realizace akce, což bude začátek roku 2020.
RO schvaluje uzavření darovací smlouvy na nádoby na tříděný odpad v rámci projektu "Intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území
Olomouckého kraje“ s Olomouckým krajem IČ 606 09 460 a současné zapojení se do projektu " Třídíme i
na koupališti" a pověřuje starostu obce podepsat darovací smlouvu - viz příloha č. 1.
RO schvaluje objednání projektových prací na komunikaci č. 37 b (propustek včetně komunikace
směřující k č.p. 203 a č.e. 57 od silnice č. III/44440) od společnosti NELL PROJEKT s.r.o. IČ: 292 09 081
za cenu 39 930,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací s termínem zpracování
projektu do 30.09.2019.
RO bere na vědomí informace od občanů lokality v chatovišti za hřištěm (u potoka) a navrhuje zpracovat
projektovou dokumentaci na vodovod a kanalizaci v částech obce, kde doposud infrastruktura chybí, a to
do konce roku 2021 tak, aby projekt byl připraven pro podání žádosti o dotace.
RO bere na vědomí podané nabídky na zpracování projektové dokumentace na zateplení a výměnu
zdroje vytápění v budově č.p. 248 a schvaluje zajištěním prací společnost SPZ DESIGN s.r.o. IČ: 278 31
132 za cenu 167 250,- Kč bez DPH s tím, že projektové práce budou rozděleny na 2 etapy: 1. etapa
energeticky úsporná opatření č.p. 248 (zateplení budovy a výměnu zdroje tepla), 2. etapa vnitřní vybavení
prostor a uspořádání bývalého hostince Parlament (zázemí stávající kuchyně a wc) a pověřuje starostu
objednáním projektových prací včetně inženýrských činností s termínem dodání do 11.10.2019.
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RO schvaluje zajištění zahradnických prací kolem památníku RA od paní Mádrové IČ: 487
30 441 za cenu 29 372,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací. - Rada
obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí podané nabídky na zpracování monitoringu
kanalizace v obci a schvaluje provedení prací ve 2 etapách: 1. etapa - (od ČOV ke kruh.
objezdu) 2. etapa (od kruh. objezdu ke křižovatce na Vésku) dle nabídky od společnosti
PODLAS s.r.o. IČ 258 44 938 za cenu 165 460,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
objednáním prací na I. etapě s termínem do 30.09.2019 a II. etapy v následujících měsících.
RO bere na vědomí nabídky na nákup mobilního ozvučení pro kulturní akce pořádané obcí a schvaluje
pořízení 2 nových aktivních beden včetně mix pultu a kabeláže za cenu 55 090,- Kč včetně DPH od M.
Mettera IČ: 754 55 919 a pověřuje starostu obce objednáním mobilního ozvučení.
RO schvaluje uzavřít smlouvu s koordinátorem BOZP pro akci "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany"
paní Ing. Bláhovou V. IČ: 070 65 001 a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy -viz příloha č. 3.

RO č.16 ze dne 22.8.2019
RO bere na vědomí informace a doporučení komise pro hodnocení nabídek a schvaluje uzavření
smlouvy s PB SCOM s.r.o. IČ: 253 97 087 na provedení demoličních prací na budově č. p. 421 za cenu
906 722,66 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 1.
RO bere na vědomí nabídky na umístění dvou obytných kontejnerů u budovy ZŠ Bělkovice pro nové
umístění kabinetu pro učitele a šatny pro žáky po dobu 10 měsíců a schvaluje uzavření nájemní smlouvy
s panem Popelkou IČ: 084 85 402 za cenu 89 000,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem
nájemní smlouvy - viz příloha č. 2.
RO neschvaluje záměr pronájmu plochy pro vylepení plakátu od společnosti LIBLI s.r.o. na plot budovy
Základní školy Bělkovice.
RO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu s paní Penkovou IČ: 871 06 264 na
prodloužení platnosti umístění reklamy na plotě hřiště po dobu 6 měsíců bezplatně a pověřuje starostu
obce podpisem dodatku smlouvy - viz příloha č. 3.
RO schvaluje uzavření smlouvy o kontrolní činnosti a interním auditu obce a její příspěvkové organizace
se společností DIRECT ECONOMY a.s. IČ: 262 06 714 za cenu 26 620,-Kč včetně DPH a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.
RO schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR na nákup věcného vybavení, a to za
odbornou přípravu a zásahy JSDH obce. Finanční dotace by měla být 100% ve výši blížící se 150 000,-Kč.
RO bere na vědomí nabídky na zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na akci "Obnova
vodní nádrže v Bělkovicích-Lašťanech" a schvaluje zajištěním podání žádosti společnost Regionální
agentura Zlínského kraje z.s. IČ: 228 20 671 za cenu 10 000,-Kč včetně DPH, dále v případě úspěšné
žádosti 15 000,-Kč vč. DPH a v případě administrace projektu částka 10 000,-Kč a pověřuje starostu obce
podpisem příkazní smlouvy viz příloha č. 6.
RO schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí na dobudování 4 úseků
splaškové kanalizace v obci a schvaluje zajištěním zpracování žádosti o dotaci společnost Regionální
rozvojová agentura Východní Moravy, IČ: 456 59 176 za cenu do 40 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce podpisem příkazní smlouvy - viz příloha č. 7.
RO jmenuje Ing. Martina Sadílka členem komise rozvoje obce a výstavby.
RO schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1066 v k. ú. Bělkovice pro účely zřízení
parkovacích míst.
RO bere na vědomí žádost o uvedení označení firmy na orientační ceduli v obci a stanovuje pravidlo pro
možnost doplnění cedule se svým označením následovně: Žadatel o uvedení cedule se svým označením
na orientační ceduli obce zaplatí za každý rok, ve kterém bude předmětné označení, finanční částku 3000,Kč, a to před objednáním nové cedule u zhotovitele.
RO souhlasí s návrhem a realizací umístění zpevněné komunikace na pozemku parc.č. 346/1 v k.ú.
Bělkovice panem P. J*** na vlastní náklady bez finanční a jiné spoluúčasti obce Bělkovice-Lašťany.
Realizací se zvýší počet parkovacích míst a komfort při sjezdu a výjezdu na komunikaci III. třídy. Obec
Bělkovice-Lašťany nebude mít žádné náklady s budoucí realizací a převezme následně zdarma nově
vytvořenou komunikaci.
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RO č.17 ze dne 29.8.2019
RO bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor kanceláře č. 123 v II. podlaží budovy č.p. 509
od Admitech consulting s.r.o. a schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu s uvedením odkoupení
nového málo používaného nábytku /nákupní cena 45 000,-Kč (2 stoly, skříňová sestava)/ za cenu 20 000,Kč a upustit od nájmu za 3. čtvrtletí roku 2019 a pověřuje starostu obce k podpisu dohody o ukončení
nájmu - viz příloha č. 1.
RO bere na vědomí nabídku realizace opravy schodiště mateřské školy dle nabídky za cenu 48 302,-Kč
bez DPH a schvaluje uvolnění částky 20 000,-Kč jako zálohu na nákup materiálu realizátorovi panu
Apostolovi IČ: 00724092 a pověřuje starostu obce zadáním realizace.

Stručný výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.6.2019
ZO schvaluje přijetí dotace z programu Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek na
akci "Účelová komunikace - Dolany – Bělkovice-Lašťany - cyklostezka".
ZO schvaluje 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
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 4.
ZO schvaluje 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 schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým krajem na poskytnutou dotaci ve výši 400 000,-Kč na
investiční akci "Rozšíření kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany" a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy - viz příloha č. 5.
ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce ve výši 15 000,-Kč pro Charitu Šternberk a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dotaci - viz příloha č. 7.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019 o regulaci hlučných činností - viz příloha č. 8.
ZO schvaluje uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390 z důvodu SO 340
přeložka vodovodu DN 90, k. ú. Bělkovice v rámci stavby "I/46 Olomouc - Týneček" a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 9.
Výsledky projednávání, která nebyla přijata:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019 o regulaci hlučných činností s úpravou v čl. 2
"v době od 6:00-9:00 hod. a od 11:00-22:00 hod.".

Stručný výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.9.2019
ZO podporuje po projednání návrh na změnu využití dotčených pozemků: parc. č. 188/1, 188/2, 189 a
190 vše v k. ú. Lašťany na možnost pro bydlení a pověřuje starostu obce prověřit možné změny v novém
územním plánu.
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 144 v k.ú. Lašťany.
ZO pověřuje obecní úřad, aby zjistil zájem občanů bydlích kolem pozemku parc. č. 144 v k.ú. Lašťany,
ze kterého bude zřejmé odkoupení dalších částí předmětného pozemku jako předzahrádek, a to do 30. 9.
2020.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci: "Obnova vozového parku obce Bělkovice-Lašťany" ve výši 620 000,-Kč a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup nemovitosti č. p. 374 včetně
pozemku, vše s uvedeným parc. č. 645/1 v k.ú. Lašťany zapsaného na LV č. 739 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě
budoucí kupní - viz příloha č. 6.

Příští jednání zastupitelstva
obce se koná 4.12. 2019

Kompletní zápisy konaných RO a ZOnajdete
na https://uzob.cz a obecních vývěskách.
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŠTERNBERSKO POMÁHÁ V ROZVOJI REGIONU

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA Šternbersko v posledních několika měsících a letech prožívá poměrně
dynamický rozvoj a je proto na místě informovat občany, obce, firmy a neziskové organizace z našeho
území o aktuálních činnostech naší MASky. MAS Šternbersko o.p.s. vznikla na začátku roku 2006, tehdy
ještě jako Haná pod Jedovou, o.p.s. S tímto názvem poměrně nenápadně působila do roku 2013, kdy došlo
k jejímu přejmenování. Od tohoto roku se také začíná dynamicky rozvíjet. V roce 2015 přebírá od města
Šternberka provozování Informačního centra Šternberk a vydávání měsíčníku Šternberské listy. V roce
2015 MAS úspěšně prochází procesem takzvané standardizace (prováděna ze strany Ministerstva
zemědělství ČR).
80 milionů do rozvoje našeho regionu: Od roku 2017 začíná proces rozdělování finančních prostředků
ve výši 80 mil. Kč, které jsou mezi obce, podnikatele a neziskové organizace distribuovány prostřednictvím
čtyř operačních programů: Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost,
Program rozvoje venkova a Operační program Životní prostředí. V závěru roku 2019 bude cca 90 % těchto
financí vyčerpáno, takže již nyní můžeme začít představovat projekty schválené k realizaci. Tyto projekty
naleznete v přiložené mapě. Více podrobností i seznam projektů se pak brzy objeví také na internetových
stránkách místní akční skupiny. Stejně tak již probíhá příprava budoucího programového období EU, ve
kterém můžeme očekávat ještě o něco větší objem dotačních finančních prostředků do našeho území,
který bude atakovat hranici 100 mil. Kč.
Podpora regionálního školství: Projekt Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II, zkráceně MAP II,
podporuje společné plánování a sdílení aktivit v území. Realizuje
naplánované aktivity z místního akčního plánu, jež vedou ke
zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ. Je tak podporována
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.
Důraz je kladen na podporu pedagog. pracovníků včetně
vedoucích pedagog. pracovníků v rozvoji gramotností a klíčových
kompetencí dětí a žáků. Součástí projektu je podpora aktivit
vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem. V rámci projektu je realizována celá řada akcí pro
školská zařízení. V poslední době jsou v rámci projektu například
plánovány exkurze za zaměstnavateli či celá řada akcí pro
pedagogy i žáky. V rámci tohoto projektu mají školy možnost
zrealizovat také celou řadu vlastních vzdělávacích akcí. Kromě
výše uvedeného projektu je školám na našem území průběžně
poskytováno poradenství a metodická podpora v procesu celkové
realizace projektů takzvaných šablon. Přehled škol, kterým MAS
Šternbersko tento poradenský dotační servis poskytuje, naleznete
rovněž na webu http://www.mas-sternbersko.cz/.
Dotační poradenství obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím: Kromě výše uvedených
činností poskytuje MAS Šternbersko dotační poradenství. V některých případech jsme zpracovatelem
kompletních projektových žádostí, často však také provádíme bezplatné poradenství a metodické vedení,
a to zejména ve vztahu ke krajským a národním dotačním prostředkům.
Aktivity v oblasti cestovního ruchu a kultury ve Šternberku i okolí: MAS Šternbersko se jako
provozovatel Informačního centra Šternberk snaží o realizaci velkého počtu kvalitních kulturních a
společenských akcí, ať už v samotném infocentru, nebo i mimo něj. Aktuálně bychom rádi všechny pozvali
k účasti na besedě k výročí 30 let od sametové revoluce, která se uskuteční dne 12. 11. 2019 v našem
informačním centru. Již teď můžeme slíbit zajímavé hosty a zajímavou diskusi. Informační centrum dále
nabízí úschovu kol, veřejný internet, kopírování a laminování, předprodej vstupenek, prodej suvenýrů či
nejrůznějších regionálních produktů.
Mezinárodní spolupráce: Od 1. 1. 2019 také realizujeme dvouletý projekt s názvem Spolky a obce bez
hranic, prostřednictvím kterého se spolky z našeho regionu, stejně tak jako jednotlivci, mohou účastnit
tematických setkávacích akcí s naším polským partnerem – Powiatem Prudnickim. Přehled realizovaných i
plánovaných akcí opět naleznete na našem webu, v sekci ČR-PL.
Závěrem:Věříme, že se nám na výše uvedených řádcích podařil alespoň stručný přehled našich činností.
Tyto činnosti by měly přispívat k naplnění našeho hlavního cíle, kterým je postupný a kvalitní rozvoj
regionu Šternberska.
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Čipování pejsků
Určitě jste zaznamenali, že od 1.ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona
č.302/2017Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Koho se
„čipování“ týká, jak probíhá a co obnáší jsme se zeptali MVDr. Jana Horkého.
Hezký den, a hned první dotaz. Týká se „čipování“ jen pejsků s PP? Ne, označení, tedy čipování se
týká veškerých pejsků. Ať už jsou mladí, staří, s rodokmenem, prostě všech včetně voříšků.
Proč se vůbec povinnost označování psů zavádí? Je to jedno z mnoha nařízení EU a tohle je z
důvodu nezaměnitelnosti pejska. Čipování samotné neřeší zápis do žádného registru, ani dohledávání,
když se pejsek zaběhne. Označování čipem navazuje na očkování proti vzteklině, a to tak, že pokud váš
pejsek sice v řádném termínu absolvuje očkování, ale není očipován, bude se na něj po novém roce z
hlediska zákona pohlížet jako by očkovaný vůbec nebyl. V případě problému jako např. poranění jiného
pejska nebo člověka, to v podstatě znamená, že vám jako majiteli může být udělena pokuta až do výše
20tisíc. Zkráceně-bez čipu ztrácí očkování proti vzteklině platnost. Stejně tak-neoznačeného psa by podle
zákona veterinář neměl ani naočkovat a měl by informovat veterinární správu.
Takže se nejedná o žádný zápis do registru a monitorování, kdo a jakého má pejska?Ne, žádný
takový centrální registr ani neexistuje. Jsou registry výrobců čipu, chovatelské, registry pro potřeby
cestování a nebo místní, dané vyhláškou územní správy. Obce, tady v okolí např. Šternberk nebo
Štěpánov, si své registry vedou, ale je to pouze v místní rovině. Jednoduše řečeno -šternberkská policie je
schopna identifikovat šternberského psa, když bude pejsek odjinud, majitele nezjistí. Samotným čipem
není pes evidován nikde, je na vás, jestli a do kterého registru ho zapíšete. Ať už např. do chovatelského
pro danou rasu, nebo Národního registru majitelů zvířat, kde je možné evidovat zvířata všechna.
Výhody povinného čipování uvedené na stránkách SVS jsou tedy tak trochu zavádějící Ne tak
docela. Samozřejmě že při zaběhnutí očipovaného a registrovaného pejska jsou šance, že se vrátí svému
majiteli, podstatně vyšší. Zjištění identity psa při prokazování, že pes je či naopak není váš, je také jeden z
důvodů, proč je lepší zákonnou povinnost dodržet. Dále se předpokládá, že toto nové nařízení přispěje k
omezení prodeje psů z tzv. množíren , stejně tak k postihu chovatelů v případě týrání zvířat a nedodržování
zoohygienických podmínek, kdy se např. jedním očkovacím průkazem prokazuje více psů.
Jaká je cena čipů a je v nich nějaký rozdíl? Ceny se pohybují od 150,- do 450,-, plus poplatek za
zavedení a rozdíl je v antimobilním systému jednotlivého čipu. U kvalitnějších, a tedy i dražších čipů, je
systém uchycení v místě aplikace spolehlivější, šance, že čip bude pod kůží pejska „cestovat“, je velmi
malá. Čip se aplikuje na levou stranu krku a volba jeho kvality je důležitá právě z důvodu následného
nalezení a přečtení čipu při ověřování a kontrole.
Jsou nějaké výjimky, kdy psa čipovat nemusím, a jak je to se štěňaty? Výjimkou jsou pouze psi s
viditelným tetováním provedeném před 3.7.2011, tedy „starší ročníky“. A štěňátka by měla dostat čip při
prvním očkování, tedy mezi třetím a šestým měsícem.
Děkuji za rozhovor a přeju krásné podzimní dny.
Za redakci Pavla Jemelková
Čipování psů v naší obci proběhne dne 10.10.2019 v 15 hodin u sokolovny. Cena čipu včetně aplikace je 500,-, nutný
očkovací průkaz.

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.
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9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Začínáme nový školní rok 2019-2020

Nový školní rok začal v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin u školy v
Bělkovicích. Děti přivítal pan Mikoška za obec, paní Bryksová za
Svaz zahrádkářů a pan ředitel Sklenář. Prvňáčci si zkusili zacvičit 5
Tibeťanů a poté, jak se sedí ve školních lavicích. Žáci druhé třídy
byli pasováni na čtenáře a žáci 5. třídy dle tradice zasadili dva stromy
před školou.
Mgr. Denisa Krausová

Společenská kronika
Období od 1.6. 2019 do 31.8.2019

NARODILI SE:
Červen: Jonáš Smetana
Tomáš Zdařil
Srpen:

Ondřej Hynek
Filip Korec
Dalibor Koudela

JUBILANTI:

V uvedeném období dosáhli
věku 80let
Červenec: Miroslav Gillar
Marie Hekelová
Jaromír Otava
Karolína Gillarová
V uvedeném období dosáhla
věku 85let

První dny v mateřské škole

Červenec: Blažena Bednářová

Čas prázdninových dnů skončil a začal nový školní rok. Ve třídě
Motýlků a Kuřátek se sešly děti, které školku již dobře znají a nové
děti, které se s ní budou postupně seznamovat. A i když nějaká ta
slzička na začátku ukápne, brzy stesk po mamince nahradí noví
kamarádi a zážitky.
Letos se třída Berušek proměnila ve třídu s výukou Montessori
pedagogiky, jejímž hlavním mottem je „Pomoz mi, abych to dokázal
sám“. Třída využívá oblíbené Montessori pomůcky, pomocí kterých si
dětí osvojují poznatky z oblasti matematiky, biologie, jazyka...atd.
V dílničce na školní zahradě pak i v praktických dovednostech.
Ve třídě Sluníček a Včeliček se děti budou zdokonalovat
v jazykových a řečových
dovednostech, v početních
operacích, v prostorové
orientaci, v pravolevé orientaci,
v grafomotorice apod. Pro vstup
do školy bude důležitá i fyzická
a emocionální zralost dětí. No
řekněte sami: „Mají před sebou
hodně práce.“
Petra Martínková
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Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Červen: Anežka Švestková
Libuše Filipová
Josef Mitáček
Květoslava Majerová
Jiří Zavadil
Červenec: Jaroslava
Hegingerová
Srpen :

Jan Kamarád

NETRADIČNÍ SOUTĚŽ O POHÁR MAS ŠTERNBERSKO

V sobotu 7.9.2019 se uskutečnil třetí ročník naší
soutěže.Od samého rána nám pršelo a to se
podepsalo na počtu družstev.Loňský rok jsme měli
čtrnáct družstev. Letos jen šest.V kategorii mladší
žáci se soutěže účastnila družstva SDH BělkoviceLašťany, SDH Jívová, SDH Trusovice.V kategorii
mladší žáci se na prvním místě umístilo domácí
družstvo Bělkovice-Lašťany, na druhém místě Jívová
a na třetím místě Trusovice.V kategorii starší žáci se
soutěže účastnila družstva SDH Bělkovice-Lašťany
A, SDH Bělkovice-Lašťany B, SDH Trusovice.
V kategorii starší žáci se podařilo domácímu
družstvu A umístění na prvním místě, druhé místo
obsadilo družstvo domácích B a třetí Trusovice.
Za deštivého odpoledne proběhla i soutěž mužů a
žen.Letošní počasí nám dalo opravdu zabrat, jelikož
od rána nám volala spousta družstev, že v takovém
dešti nepřijedou. Nezbývalo než počkat, kdo
nakonec dojede.A přece, čtyři družstva mužů, ženy
bohužel žádné.
První místo obsadilo domácí družstvo mužů, druhé
místo SDH Vojnice, třetí místo SDH Olšany u
Prostějova a čtvrté místo SDH Ratašice.Těmto
družstvům patří veliký obdiv, že za takového počasí
a na těžké trati zvládli soutěžící všechny nástrahy.
Popis provedení útoku : Nářadí potřebné k
požárnímu útoku si družstva nachystají na základnu
na povel rozhodčího. Jeden soutěžící (kapitán)
zůstane u základny. Ostatní půjdou na startovní
čáru. Po odstartování doběhnou k raftu, kde si
obléknou nachystané vesty, musí být zapnutá
alespoň jedna přezka. Raft bude ve vodě přivázaný
lanem, dojde k nalodění družstva a následné
přepádlování bazénu na délku ve vymezeném
prostoru, tam bude čekat jeden člen družstva
(kapitán), ten se nalodí a přepádlují bazén na délku
zpět. Dojde k vylodění, přivázaní raftu, svlečení a
odložení vest a pádel na vymezené místo. Pokud se
vesta nebo pádlo bude nacházet mimo vyznačené
místo, nebo se dotýkat země, bude uděleno 10
trestných sekund. Soutěžící překonají první
překážku (prolezení tunelem 80cmx80cm), poté
družstvo doběhne k základně a následuje klasický
požární útok se sáním z přírodní nádrže (koupaliště)
za použití ventilového lanka. Na trati je nutno
překonat dvě překážky : podtažení B vedení pod
„kolejemi“ a překonání překážky typ „bariera“. Po
sestříknutí terčů je pokus ukončen. Při nepřekonání
překážky nebo nepoužití ventilového lanka bude
pokus považován za neplatný, za nepřivázaný raft
bude počítáno 20 trestných sekund .

Velitel soutěže Evžen Stanislav
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O Chlašťanský pohár
již popáté

Velký úspěch našich mladých hasičů
V neděli 8.9.2019 se naše družstva účastnila
posledního sedmého kola Ligy mladých hasičů v
požárním útoku.Seriálu těchto soutěží se účastnilo
45 družstev mladších žáků a 37 družstev starších
žáků.Naše družstvo mladších žáků se umístilo na
prvním místě a dokázali, že patří v Olomouckém
okrese opět k nejlepším.Naše družstvo starších
žáků se umístilo na devátém místě a již několik let
se drží v první desítce.
SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ XXII. LIGY
MLADÝCH HASIČŮ v požárním útoku okresu
Olomouc se konalo pod záštitou primátora
statutárního města Olomouc Mgr. Miroslava Žbánka
v neděli 22.9. na Horním náměstí.

Dopravní den s Hasiči
KDE?
KDY?
Hřiště AKÁTÍ, Bělkovice-Lašťany
6. 10. 2019, 14:00
Co si vzít s sebou?
Kolo, odrážedlo, cyklistickou přilbu
Vyplněné soutěžní kartičky odevzdané do 16:00

V polovině září se v Bělkovicích-Lašťanech
pořádal již půlkulatý pátý ročník stále
populárnějšího závodu jednostopých přibližovadel
s názvem „O Chlašťanský pohár“. Na start zhruba
čtyřkilometrového okruhu se ve všech kategoriích
postavilo více než sto strojů a přítomní diváci byli
svědky mnohdy dramatických soubojů.
Stejně jako v loňském roce byly závodní stroje
rozděleny do tří kategorií a každá z nich nabídla
přihlížejícím jak jízdu „na pohodu“ a pro pobavení,
tak i prestižní souboje o čelní umístění. Čehož
důkazem je i fakt, že hned dva závodníci nezvládli
poslední zatáčku před cílovou rovinkou a – naštěstí
jen lehce – havarovali.
Pořádající Racing Team Pája ve spolupráci s
místním fotbalovým klubem připravil tradiční trať s
různými typy povrchů, dlouhými rovinkami i
technickými úseky s ostrými zatáčkami.

Na co se
muzete
tesit:
Dopravní stanoviště
Dětské TFA
Stánek prevence
Hasičská technika
Tombola
Hasičská pěna
Skákací hrad
A mnoho dalšího...

budou slosovatelné v tombole.

Pozor - na dopravní hřiště nebudou

vpuštěny děti bez helmy
Poradatel: SDH Bělkovice-Lašťany

ve spolupráci s obcí Bělkovice-Lašťany

T.J.SOKOL a oddíl stolního tenisu Bělkovice-Lašťany
si Vás dovolují pozvat na

„Svatomartinskou odpolední veselici
se soutěží o nejlepší slivovici“.
která se bude konat v sokolovně
v sobotu 9.11.2019 od 16.00 hod.

K tanci a poslechu hraje dechová hudba „Dolanka“.
vstupné 50,-Kč
Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže

Výsledky:

IX. ročníku „ Krále slivovice“

Babety:Neplech Jaroslav (Štarnov), čas
09:51.90, Mikolajczyk Tomáš (Skrbeň), čas
11:18.38, Jan Martin (Samotišky), čas 11:26.38
Pionýry:Sedlář Matěj (Velké Losiny), čas
12:21.86,Sedlář Jakub (Velké Losiny), čas
12:24.32,Zdařil David (Bělkovice), čas 13:13.81
Mopedy: Alka Petr (Holice), čas 6:51.07, Filip
Jaromír (Litovel), čas 6:55.33, Drábek Ladislav
(Benkov), čas 7:08.45
Jiří Novotný

přinesou svůj vzorek v čiré 0,5 l láhvi bez viněty
v sobotu 9.11. 2019 v době od 10,00 - 11,00 hod.
do sokolovny, kde si ji převezme hlavní pořadatel soutěže.
Přinesené vzorky bude hodnotit odborná komise pod vedením
Ing. Josefa Vysloužila.
Zahájení soutěže bude v 15,00 hod., kdy se porota ujme svých funkcí.
„Po bělkovské slivovici roztrhneš si nohavici“.
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Bělkovice začaly sezónu vítězně
Nový ročník fotbalových soutěží na úrovni Olomouckého kraje se rozběhl o prvním
srpnovém víkendu. Staronový účastník I. A třídy Sokol Troubelice se představil na půdě
Bělkovic-Lašťan, které se v této soutěži již několik let zachraňují s dost odřenýma ušima,
takže se dal předpokládat poměrně vyrovnaný souboj. Mírnou raritou tohoto duelu byl i fakt,
že na pozici lajnového rozhodčího byla delegována mladá slečna. A nevedla si vůbec špatně.
SK Bělkovice-Lašťany, MUŽI – I.A tř. sk. A, KFS Ol

Úvod zápasu nezačal pro hosty zrovna šťastně, neboť se
#
Z
V
R
P
Skóre
B
+/1.
TJ Jiskra Rapotín
5
5
0
0
21:3
15
6
neodehrála ještě ani první čtvrthodina a kvůli zranění v
2.
FK Hlubočky
5
4
1
0
24:10
13
7
Šimečkově koleně museli vynuceně střídat. Byli to i hosté, kdo 3. 1.FC Olešnice u Bouzova
5
4
0
1
23:5
12
9
4.
TJ Maletín
5
4
0
1
18:4
12
6
si vypracoval první velkou šanci skórovat, ve 24. minutě však
5.
TJ Sokol Troubelice
5
3
0
2
12:14
9
-3
nedokázali po závaru před Pospíšilovou brankou protlačit
6.
TJ Sokol Lesnice
5
2
1
2
6:8
8
5
poskakující míč do sítě. Na konci první půlhodiny si na
7.
SK Bělkovice-Lašťany
5
1
3
1
9:8
7
-2
8.
FK Bohdíkov
5
2
0
3
7:10
6
-3
dlouhou nahrávku naběhl Jurečka, ošálil gólmana Troubelic a
9.
SK Chválkovice
5
1
1
3
8:9
5
-4
pohodlně do prázdné brány otevřel skóre zápasu. O chvilinku
10.
SK Paseka
5
1
1
3
7:14
5
-1
11.
SK Náměšť na Hané
5
1
1
3
5:17
5
-4
později vyslal Tomáš Lolek z úctyhodné dálky nepříjemnou
12.
SK Řetězárna Česká Ves
5
1
1
3
9:21
4
-5
střelu, ale Pospíšil si s ní s mírnými obtížemi poradil. Ve 35.
13.
SK Haňovice
5
1
0
4
8:22
3
-6
14.
TJ Sokol Chomoutov
5
0
1
4
7:19
1
-5
minutě se domácí radovali z gólu podruhé, protože zpětný
SK Bělkovice-Lašťany, DOROST – II. tř. OFS Ol
centr Marka Vinklera si do vlastní brány srazil Petr Kráčmar.
#
Z
V
R
P
Skóre
B
+/Za dalších pět minut vybojoval Hložánka na vlastní polovině
1.
TJ Tršice
2
2
0
0
10:2
6
3
2.
TJ Tatran Litovel
2
2
0
0
6:1
6
3
zdánlivě ztracený míč, který se rychle dostal až k Arbeitovi a
3.
TJ Sokol Troubelice
2
2
0
0
5:1
6
3
jeho přízemní střela znamenala vedení 3:0. Nejhezčí branka
4.
FK Hlubočky
2
1
1
0
4:3
5
-1
padla ve 43. minutě. Domácí tým zahrával přímý kop, k jehož
5.
TJ Sigma Lutín
2
1
0
1
5:2
3
0
6.
TJ Sokol Drahanovice
2
1
0
1
6:6
3
0
exekuci se postavil Miroslav Sklenář a proti jeho excelentní
7.
SK Bělkovice-Lašťany
2
0
1
1
3:4
1
-2
střele pod břevno byl brankář Troubelic bezmocný. Pár vteřin
8.
SK Grygov
2
0
0
2
1:6
0
-3
9.
TJ Sokol Náklo
2
0
0
2
2:8
0
-3
před přestávkou se z branky radovali i hosté, když Hložánka
10.
TJ Sokol Pňovice
2
0
0
2
3:12
0
-3
hlavičkou posílal malou domů tak nešťastně, že zmátl i svého
Výsledky k 1. 9. 2019.
brankáře.
Druhý poločas začali hosté zostra, nedlouho po jeho zahájení trefil Ošťádal levou tyč, Purova dorážka už
skončila v brance a pohodlné čtyřbrankové vedení domácích se smrsklo na polovinu. Troubelice vycítily
šanci na zdramatizování zápasu a hodně se tlačily dopředu. Jejich snahu však zbrzdil Ošťádal, který
odvrátil brejkovou situaci domácích jen za cenu červené karty. Domácí tak dostali šanci hrát skoro půl
hodiny přesilovku, ale popravdě řečeno, na hřišti to znát vůbec nebylo. Hra na obou stranách byla dost
rozháraná, bez nějaké větší fotbalové myšlenky. Hosté se tlačili do útoku, snaha Bělkovic spočívala hlavně
v tom dostat balón co nejdál od své branky. Vnést klid do domácích řad mohl patnáct minut před koncem
nestor zadních řad Michal Sklenář, ale jeho dorážku ve vápně vytáhl Koukal na roh. O dvě minuty později
mohli přidat třetí branku hosté, střela z klubka hráčů však trefila bělkovického gólmana. A když dvě minuty
před koncem poslal míč do tyče Jurečka, bylo jasné, že o výsledku se rozhodlo hlavně v prvním poločase.
SK Bělkovice-Lašťany – TJ Sokol Troubelice 4:2 (4:1). Branky: 28. Jurečka, 35. Kráčmar Petr (vl.), 40.
Arbeit, 44. Sklenář Mir. – 45. Hložánka (vl.), 49. Pur. ŽK: 83. Kráčmar J. – 40. Lolek T., 59. Šenk. ČK: 66.
Ošťádal. Rozhodčí: Juřátek – Samek, Čampišová. Diváci: 68.
Bělkovice-Lašťany: Pospíšil – Horčičák, Sklenář T., Vinkler M., Hložánka, Sklenář Mir., Jurečka, Arbeit
(69. Gaťařík), Vinkler T. (62. Frýba), Vrána (81. Polák), Sklenář Michal (77. Kráčmar J.). Trenér: Sklenář O.
Troubelice: Koukal – Viktorin (84. Dušek), Kráčmar Petr, Ošťádal, Šenk, Šimeček (13. Kráčmar Pavel),
Lolek T. (46. Pšeja), Pur, Horák (55. Pavlík), Šmíd, Lolek M. (73. Pluskal). Trenér: Šmíd.
Jiří Novotný

SK Bělkovice-Lašťany – SK Chválkovice

Poslední kolo I. A třídy „A“ hrané o prázdninách přivedlo na trávník do Bělkovic-Lašťan fotbalisty z
nedalekých Chválkovic, takže se jednalo o takové malé derby. Průběh zápasu přítomné diváky kvalitou
moc nepotěšil, po zlepšení svého výkonu ve druhém poločase si cenné tři body odvezli hosté.
První pětačtyřicetiminutovka byla fotbalově velmi slabá, většina děje se odehrávala mezi šestnáctkami
takřka bez výraznější šance na obou stranách. Plno nepřesností a drobných soubojů uprostřed hřiště byly
hlavním znakem hry. První náznak jakési fotbalové akce předvedli hosté, a to na konci úvodní čtvrthodiny
po rohovém kopu, ale finální střela mířila nad břevno.
12

První a vlastně jedinou domácí šanci na gól zahodil
ve 20. minutě po narážečce s Volfem Vinkler, jeho
zakončení lízlo levou tyč Zatloukalovy brány. Po
půlhodině hry předvedla domácí obrana spolu s
gólmanem docela tragickou rozehrávku a málem
inkasovala. Podobné zmatky byly k vidění o čtyři minuty
později, tentokrát to skončilo rohovým kopem. Poslední
minuty první půle patřily Chválkovicím a de facto
avizovaly průběh druhého poločasu. Hned ve 47.
minutě hosté pronikli po pravé straně, ale střela ze
zpětné příhry mířila mimo tyče. Toto varování však
domácí fotbalisty nevyburcovalo, ba naopak, před jejich
brankou byly návštěvy Chválkovic čím dál častější.
Jako například po hodině hry, kdy na Axmana nevyzrál
zblízka Krieg.Pár minut nato poněkud nepřesný hlavní
rozhodčí lehce necitlivě vyhodnotil zákrok na Vališe a následnou výhodu, což rozezlilo nejen hráče v
zelených dresech, ale i jejich lavičku a trenérské vedení. Výsledkem pak bylo několik minut, kdy se nehrálo,
ale diskutovalo. Hodně náhodného gólu se hosté nakonec dočkali v 67. minutě, když tečovaná Vališova
střela zamířila na opačnou stranu než brankář Axman. Za další tři minuty se domácí ze závaru před vlastní
brankou vymanili jen za cenu rohu. Rozehrávaný míč se pak dostal na malém vápně k Vališovi, který
hlavičkou vstřelil druhou branku.
Ve zbylých minutách se pak hlavně hodně střídalo, což rozhodně nepřispělo k plynulosti hry. Domácí si
ani potom nevytvořili výraznější tlak, neřkuli šanci skórovat, takže po závěrečném hvizdu rozhodčího a
nezbytném podání rukou se soupeřem se ze šatny hostů zcela zaslouženě nesl vítězný pokřik.
SK Bělkovice-Lašťany – SK Chválkovice 0:2 (0:0)
Branky: 67. a 70. Vališ. ŽK: 68. Pavlita – 68. Penc, 68. Vališ, 83. Toman. Rozhodčí: Brázdil – Kylar,
Chládek. Diváci: 100. Bělkovice-Lašťany: Axman – Horčičák (83. Valtr), Gaťařík (62. Orlet), Sklenář T.,
Sklenář Miroslav, Sklenář Michal, Vinkler, Krecl (84. Vavřiník), Volf, Jurečka (74. Kráčmar), Sklenář A. (66.
Pavlita). Trenér: Sklenář M.
Chválkovice: Zatloukal – Řezníček (56. Kazár), Penc, Klimek, Riabec, Hrbáček, Vališ, Výkrutík, Krieg,
Jiří Novotný
Toman (87. Polák), Daněk (77. Dosoudil). Trenér: Zatloukal.

Veslaři

Dorostenka Jana Slepičková a dorostenec, Filip
Snášel, odchovanci Veslařského klubu Olomouc a naši spoluobčané,
bojovali v Račicích na Mistrovství republiky 2019 a vybojovali velmi
cenné kovy. Podmínky na hranici únosnosti, úmorné vedro a teplotní
rekordy, připravily Račice na nedělní finále. To ale nezabránilo našim
závodníkům, aby se statečně nepoprali o cenné kovy. Mistrem
republiky na osmiveslici se stal Filip Snášel. Vicemistryní republiky
na osmiveslici se stala Jana Slepičková a ještě k tomu přidala
bronzovou medaili za 3.místo na čtverce s kormidelníkem.
Filipovi a Janě gratulujeme a přejeme další cenné úspěchy jakpro
Veslařský klub Olomouc, tak pro naši obec. Jsme na vás hrdí.

Připravované akce TJ Sokol
a ostatní akce konané v
sokolovně v roce
2019 a 2020
5.10. Setkání seniorů
11.-13. 10. Výstava zahrádkářů
9.11. Soutěž o "Krále slivovice"
23.11. Taneční zábava-zahrádkáři
30.11.Výstava Tvořeníčko
14.12. výstava holubů
xx.12. Vánoční zájezd
27.12. Turnaj ve stolním tenise
29.12. Turnaj v badmintonu
Plesy 2020
10.1. Myslivecký ples
31.1. Obecní ples
15.2. Šibřinky
16.2. Dětský maškarní ples
22.2.Školní ples
21.3. Hasičský ples

21.-22.9. 2019 se v Račicích konalo Mistrovství ČR ve veslování – sprint.Veslařský klub Olomouc získal
7 vítězství z toho 2 mistrovské tituly. Mistr republiky na osmiveslici a současně strok - Jana Slepičková a
mistr republiky na osmiveslici - Filip Snášel. Také další sportovci, Eva Slepičková a Jan Paták, z naší
obce získali skvělé umístění. Srdečně blahopřejeme , ne každá obec má tak skvělé sportovce a mistry
republiky.
Eva Slepičková
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Zahrádkáři opět vystavují

Víte že……TJ Sokol Bělkovice-Lašťany nabízí
prostory nově zrekonstruovavé části
sokolovny pro vaše oslavy a jiné soukromé
akce? Pronajmout si můžete vybavený sklep
s barem, který má samostatný vchod a
sociální zařízení, a to v ceně 2000,- včetně
všech poplatků a energií?

Hlavní zahrádkářská sezona se
pomalu chýlí ke konci a než shrabeme
všechno listí, zryjeme záhony a
zazimujeme užitkové a okrasné
rostliny, dovolujeme si Vás pozvat na
přehlídku našich výpěstků a plodů
celoroční práce.
Letos se tradiční výstava koná v místní
sokolovně ve dnech 11. – 13. října a máte se
opravdu na co těšit. Na výstavě budou k vidění jak
běžné ovocnářské, zeleninové a květinové exponáty
z našich zahrad, tak i ruční práce dětí
z
mateřské školy a další zajímavé exponáty. Letos
bude i novinka, a sice soutěž o největší
vypěstovanou dýni.Pro návštěvníky bude k dispozici
drobné občerstvení.

Kaštanová tinktura
a mast

Je tu říjen a za pár dní nám nastane „doba
kaštanová“. Recept na jejich využití na mast a
tinkturu vyzkoušený nemám, ale o to se víc těším,
až ho vyzkouším. Weby „domácívýrobyčehokoliv“
na něj pějí samou chválu, tak co se do něj nepustit.
Výroba zní opravdu jednoduše a s minimem
ingrediencí.
Kaštanová tinktura:30 větších kaštanů, půl litru
min. 40% alkoholu- vodky nebo lihu z lékárny, a
uzavíratelnou sklenici. Kaštany, klidně i se
slupkou, rozmixujme, zalejeme alkoholem, aby byly
zcela pomořené. Směs necháme 4 týdny na
chladném místě louhovat, jen jednou za den by se
měla řádně protřást a promíchat. Za 4 týdny
scedíme přes plátýnko a máme hotovou tinkturu, a
vlastně i základní surovinu na výrobu masti, nebo
chcete-li gelu.
Budeme potřebovat: 300ml námi vyrobeného
výluhu, 3 lžíce agaru, 2 lžíce voňavé esence-třeba
levandule- a olivový olej. Želatinu nasypeme do
hrnce, přidáme tinkturu a na mírné teplotě
„vaříme“ do zhoustnutí. Odstavíme , do vlažné
směsi přidáme vonnou esenci a necháme
vychladnout úplně. Pro dosažení gelové
konzistence hmotu šleháme ručním šlehačem a
přidáváme po troškách olivový olej, díky kterému
se směs změní na jednolitý jemný krém. Pak už
jenom přendáme do uzavíratelné sklenice, v
lednici by nám měl krém vydržet asi 3 měsíce.
Používá se na oteklé nohy, křečové žíly, ale
i proti bolestivým a nepohyblivým kloubům.
Tak co, pod kterým kaštanem se na sběru
potkáme..?..:-)
Pavla Jemelková

Součástí výstavy bude i vyhlášení a ocenění
výherců letošní soutěže „Rozkvetlá ulice“. Naši
členové svědomitě procházeli vesnici po celou
kvetoucí část roku a hodnotili nejen výzdobu oken
osázených truhlíky, ale i předzahrádky a celkový
dojem a pohled z ulice.
Nelehkým úkolem bylo vybrat ty nejkrásnější
květinové výzdoby. V současnosti se vyhodnocením
zabývá odborná komise. Množství pořízených
fotografií je opravdu velké a budoucí hrdí výherci se
mohou těšit na krásné ceny a vy ostatní návštěvníci
na inspiraci, rady a příjemně strávený čas. Všechny
občany obce i okolí srdečně zvou zahrádkáři
Bělkovice-Lašťany.

V sobotu 30.listopadu se můžete
od rána těšit na tradiční
"Tvořeníčkovou" výstavu, a
večer na slavnostní rozsvícení
Vánočního stromu u sokolovny,
na které naváže prodej punčů po
všechny prosincové víkendy.

V noci ze soboty
26. na neděli 27.října
začne platit zimní čas
14

Skautské léto

Skauti pořádali letos o prázdninách dva tábory. Prvním byl
podsadový stanový tábor na Markrabce u Loštic.
Celý tábor se nesl v duchu známého filmu Trosečník. Děti zde byly
formou etapových her vtaženy do děje filmu a prožívaly podobné
útrapy jako trosečník. Cílem her bylo, aby děti využívaly nejen všech
pět lidských smyslů, ale také se snažily o vzájemnou spolupráci,
orientaci v prostoru, důvtip a smysl pro humor, který je součástí
táborového života. Musely rovněž překonávat různé překážky,
například úklid po sobě, přípravu a vaření jídla, obětování se na úkor
sám sebe, ale i pro svůj tým, a to vše v "bojových" podmínkách tábora.
Na mnohých dětech bylo vidět, že se rády zapojí do programu, který
není jen o zábavě, ale i o práci pro druhé. Překvapením bylo, když tým
sestavený ze "slabších" jedinců vytvořil vítěznou partu, což je stálo
mnoho úsilí, ale sami si mohli vyzkoušet, že všechno jde, když se chce
a jsou motivováni ostatními.
Poslední večer patřil dětem a jejich rodičům, kteří za nimi na tábor
přijeli. Byla to novinka, na kterou byl pozitivní ohlas. Společně jsme se
s táborem rozloučili příjemným posezením u táborového ohně.
Druhým skautským táborem, který následoval po táboru na
Markrabce, byl příměstský tábor v lese nad obcí Bělkovice-Lašťany, se
zázemím ve srubu Líheň. Děti zde (dle věku a samostatnosti)
přicházely brzy ráno samy, případně v doprovodu rodičů, a stejným
způsobem také v odpoledních hodinách tábor opouštěly. Výjimkou byla
poslední noc tábora, kde měly děti možnost ve srubu i přespat, čehož
téměř všechny využily. Táborový program "Poklad černého delfína" byl
poutavý a přizpůsobený prostředí a času, který na to byl určen a který
byl bohužel neúprosný. Poklad získala parta dětí, které byly v průběhu
etap na posledním místě a jsem velmi rád, že se nevzdaly a bojovaly
až do vítězného konce.
Jménem pořadatele děkuji všem vedoucím i kuchařkám za jejich
skvělou práci. Musím říci, že se oba tábory velmi povedly a já jsem
nadmíru spokojen i proto, že proběhly bez komplikací.
David Hemala

Máme rádi vesnici

Byla, nebyla jedna malá vesnička. U místního konzumu se potkali dva
staří známí ze školy. „Jéjda, Norberte, kde se tu bereš?“ „ No nazdar,
já tu už nějakou dobu bydlím“. „ Nekecej, vážně?“ „ No opravdu. Celý
život jsem ti tak trošku záviděl, že bydlíš na vesnici, a teď nedávno jsem
tu koupil domeček. Ve městě už mi to všechno lezlo krkem.“ „ No to je
skvělé, aspoň se uvidíme častěji. A líbí se ti tu…..?“.
„ No, jen mi vadí, že tu kokrhají kohouti. A štěkají a vyjou psi, bečí
ovce a kozy, a ty krávy ani nemluvím. A v noci žáby a kočky, co mi lezou
mrouskat na zahradu . A traktory s kombajmama teda taky dělají hroznej
kravál, nehledě na prach. A taky z polí jde pěknej smrad, a z těch luk a
neposečených míst lítá ve vzduchu pyl, a té havěti, jako komárů, much
a včel, co tu všude je. A taky vyhrávání z rozhlasu, a hlášení, že přijelo
auto s nanukama a granulama. A že furt někdo řeže dřevo a seká trávu.
A randál z hřiště, z letních dýchánků a oslav ze zahrad. A to grilování,
ohýnky a večerní hry na kytaru. A taky málo místa před zahradou
na parkování a v obchodech a na poště brzo zavírají…….je toho prostě
moc, hrůza. No, všechno se to dá ale změnit, no ne??“
„Aha, tak to je fajn, že jsi šel bydlet na vesnici.“
Pavla Jemelková
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Letošní Rej
strašidel u rybníka
se bude konat 3.11.
a všichni bubáci,
duchové a další
hrůzostrašné
bytosti se už
připravují a těší se
na vás.
Co se chystá "za plotem"

4.-5.10. Podzimní Flora
na výstavišti, Vinné slavnosti
na Horním náměstí.
11.-.13.10 Octoberfest
v Olomouci
12.10. Čokoládový jarmark
v Troubelicích
26.10. Večer duchů v ZOO
na Svatém kopečku

Živá historie

„ V Domašově u Šternberka našli bombu!“
Mobily roznášejí zprávu od jednoho k druhému, a tak netrvá dlouho,
kdy už to ví celá ves. Tak trochu senzace, při které ale mrazí
v zádech, když si člověk uvědomí, co by se mohlo stát, kdyby… .Ona
to skutečně žádná legrace není a ani nebyla. Do příjezdu Policie ČR
se práce musely zastavit a provést nezbytná bezpečnostní opatření.
Je nutné vyklizení celého prostoru. Do výkopu u zdejší fary vstupuje
pyrotechnik, aby opatrně odstranil okolní zeminu a nebezpečný nález
uvolnil. Po 74 letech se tak na světle božím objevuje kostlivec
z druhé světové války. Dělostřelecký granát ráže 75 mm! 74 let tu
ležel! Kolik už za tu dobu tudy projelo aut a prošlo lidí, aniž kdo tušil !
Je konečně venku, aby byl převezen k řízené likvidaci odstřelem.
Napětí však ještě nějakou chvíli trvá, než se provede prohlídka celého
okolí pomoci detektoru. A na povrch se tak dostávají další pozůstatky
války z osobní výstroje vojína německé armády.
…...Když se ta událost dostala i ke mně, okamžitě jsem se rozhodl
zajet na „místo činu“. Už samotná cesta z Bělkovic-Lašťan
do Domašova přes les mi navozovala myšlenky, jako by válka ještě
neskončila – co deset metrů díry jak po granátech. Takže na dvojku,
maximálně na trojku ať nepřijdu o nápravu. Konečně u cíle. Sedíme
v kanceláři obecního úřadu a na stůl pokládáme nalezené pozůstatky.
Polní láhve, ešus, příbor, kožené řemeny, pochva dýky a vojenská
přilbice se známkou těžkého poškození po přímém zásahu. Ani po
tolika desetiletích se nevyhnete otázkám: „Komu asi patřila tato
výstroj? Jak skončil člověk, jehož přilba tu teď leží zničená?“ Zůstaly
jen prázdné láhve a ešus na jídlo.“Kdy naposledy z něj někdo jedl?...
Každý si vytváříme své konspirační příběhy a teorie.
Válka je vždy hrozná a přináší lidské oběti na obou stranách.
A bohužel ani po jejím skončení nebezpečí, které rozdává, nekončí.
I dnešní událost v Domašově u Šternberka nám ji dnes připomnělo a
při vzpomínce zamrazilo. O to víc bychom si měli vážit toho, že
žijeme v míru. Že každý den ráno vyprovodíme děti do školy a víme,
že se nám zase vrátí. Že sedneme do auta a zajedeme si do
Šternberka nakoupit cokoliv, co potřebujeme. Že žijeme normální
život.
A co bude dál? Na obecním úřadu zvažují, že by nalezené
předměty byly očištěny,nakonzervovány a uchovány jako připomínka
na válečné období 2.sv.války.
Rád bych také touto cestou poděkoval paní starostce Ing. Michaele
Procházkové a Bc. Miroslavě Závadské za ochotu podělit se s našimi
čtenáři o zajímavosti našeho regionu.

Květoslav Bobeš Koudelný

Vážení čtenáři našeho zpravodaje.
Jelikož se stává stále častěji, že dochází ke střetu auta se zvěří a ne všichni vědí jak se
zachovat, nabízím pár základních informaci. Pokud není možné střetu zabránit, snažte se
maximálně silně brzdit a tím snížit sílu nárazu a vozidlo veďte v přímém směru jízdy, doporučují odborníci
na dopravu. Okamžitě volejte policii a do jejich příjezdu ničím nepohybujte. Policie již zařídí vyrozumění
Mysliveckého sdružení, které zvěř odveze. Pro pojišťovnu si udělejte snímek poškození auta a sražené
zvěře a sežeňte svědka, pokud ovšem máte sjednáno pojištění kryjící střet se zvěří nebo havarijní
pojištění. V žádném případě zvěř nenakládejte, mohlo by to být kvalifikováno jako pytláctví, neb cena srny
je dle ceníku ministerstva zemědělství stanovena na 14100 Kč a zajíce na 3900 Kč. Tato škoda vzniklá
třetí osobě, kterou je Myslivecké sdružení, a to ji může v případě odcizení zvěře také vymáhat. Myslivci
Vám samozřejmě přeji hodně šťastných kilometrů bez nehod.
Rudolf Krč
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Záplava

Pro některé to musel být šok, když ráno v úterý 13.8.2019 šel do práce
a na dvorku nebo v průjezdu ho čekalo nemilé překvapení. Udělal krok
jeden, dva a stál. Nohy obalené jemným blátem a divil se, co se to
stalo. Ano, to se z pondělí na úterý přehnala bouřka, chvílemi byla silná,
ale krátká. Jelikož bydlím u problematického místa a bouřky hodně
sleduji, tak mě i tato bouřka v noci probudila. Sledoval jsem z okna jak
prší a jestli už neteče voda v příkopě. Kolem půlnoci déšť zesílil a
po chvilce se valila vlna bahna v příkopu. Po pár minutách tekl potok
bahna po cestě. Věděl jsem, že je zle. Nad mým domem je mostek,
který se ucpal. Oblékl jsem se a v dešti jsem spěchal dolů k bývalé
lašťanské hasičárně. Z dálky jsem viděl na louce velké jezero
a ucpanou vpusť do kanálu. Vzbudil jsem paní Augustovou, aby mi šla
pomoct vyčistit vpusť. Naše snaha byla marná. Silný tlak vody a bahna
byl nad naše síly. Vpusť je chráněna před velkými předměty mříží
a voda přinesla obrovské nánosy zbytků stébel z máku, které se
zasekly o mříž. Tak jsem vyčistil aspoň pár kanálů. Samozřejmě, že
jsem věděl, kde a proč se to stalo. Vždyť takových bouřek už jsem tady
zažil a tolik škody nebylo. Měsíc před touto událostí se ucpala vpusť,
ale naštěstí se voda nedostala až do dědiny. Ráno po svítání bylo vidět,
odkud se tolik vody, bláta a zbytky máku vzaly. Během léta přišlo
několik bouřek a bylo vidět, že makové pole bude problém při větším
dešti. Některé části polí nebyly vůbec zasety, neboť mák nevzešel. To
je kámen úrazu. Široko řádkové plodiny na šikmých polích nemají co
dělat. Tyto pozemky jsou zrovna vedeny jako erozně ohroženy vodou
a je tam vytyčená silná odtoková linie. Správný hospodář by to měl
vědět. Pole jsou zplundrovaná, utužená, neoraná a nehnojená hnojem.
Právě na mém poli bylo vidět, že si s takovým přívalem vody poradí.
Stále orané a hnojené pole vsáklo veškerou vodu jako houba. Tři dny
před záplavou ZD Dolany udělalo pod lesem podmítku polí, kde byl
zasetý mák. Traktorista pole pouze pošimral, jak je jejich zvykem. A tím
nadzvedl zbytky máku, hlínu a kašička byla připravena. A co mě
zarazilo nejvíc, když jsem viděl, že traktorista dělal podmítku z kopce
dolů!! Takovým odborníkům jsme svěřili naše pole, abychom tu
nejkvalitnější půdu měli doma za vraty. Důležitost hluboké orby
po vrstevnici správně charakterizuje české přísloví „Mělká orba nouzi
vodí , hluboká však zlato plodí“. Další nebezpečná věc je ta, že pole
jsou dlouhodobě ošetřovaná chemií, která nám odtekla některým až
do studny. Veškeré zanesené příkopy, mostky, kanály a cesty by měl
vyčistit ten, kdo to zavinil. Až se ráno zase probudíte do bláta, víte, kam
si máte jít stěžovat.

Radek Langer

Provozní doba
sběrového dvora

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí
opět ubude.
Čím dříve listí opadne, tím
úrodnější příští rok.
V listopadu hřmí - sedlák vesnou
sní.
Listopadové hřmění pšenici ve
zlato mění.
Studený listopad - zelený leden.
Když krtek v listopadu ryje, budou
na Vánoce létat komáři.

1. 4. 2019 do 31. 10. 2019
Středa 8:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
Provozní doba od 1. 11. 2019 - do jara
Sobota 8:00 - 12:00
Malý sběrový dvůr: otevřeno do konce
listopadu
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Prázdniny jsou za námi

Ještě ten šutr z potoka a „opravdickej meč“ z klacku od pečené makrely. To se bere domů, protože kluci
ve městě budou koukat! „A co pusa?!“ „ Tak jo, babi .“Přecpanej kufr auta, rozzářené tváře městských
divo chů….. Jede se domů! Prázdniny končí. Už toho všeho bylo až až! Stačilo.
I tak se ale slzám neubráníte, když vám odjíždí. Přece jen, i když byste je chvílemi „přerazili“, jsou to ta
vaše zlatíčka, to vaše všechno. V domě se opět rozprostřelo ticho. Ale to ticho je tentokráte nějaké jiné.
Jako by bylo protkáno tím, co bylo a už není. A sotva vám ujely, už se vám po nich stýská.
V období prázdnin pozoruji, jak stále více k nám na motorest U letiště přijíždějí dědečci a babičky se
svými prázdninovými vnoučátky. Jezdí po výletech, aby jim ukázali ta místa, která sami kdysi rádi
navštěvovali, obdivovali a chtějí jim to také dát prožít. Mám k nim velké sympatie. Chtějí té další generaci
potomků něco předat a učí je najít svůj vztah k naší krásné zemi. Tak jako se vracíme ve svých
vzpomínkách do našeho dětství, věříme, že zasejeme to semínko i u nich. U nás doma jsou prázdniny
těžkou zatěžkávací zkouškou, kdy babička odolává, zatímco já se už po prvním dni lámu. Mít doma rovnou
šest dětí od pěti do čtrnácti let, to je jako když vybuchne sopka a současně jste zatopeni. Každé si přináší
své návyky z domova, má jiné zájmy, o jídle ani nemluvě. Reklamy v televizi dělají své – dílo zkázy. Nevím
jak u vás, ale pokud bych dal na náš ranní stůl chleba se sádlem, můžu vás ujistit, že se jej nikdo nedotkne
až do večera. Zato takový croissant….
Život a svět kolem nás se prostě mění. Naše dětské hračky vystřídaly mobily a místo „vybišky“ dnes frčí
Clash royale. Ať se nám to líbí či ne, nejsme schopni odolat ataku techniky. Ale nabídnout nějakou
alternativu přece jen schopni jsme a kupodivu ty děti ji přijímají. Takže ještě není nic ztraceno, ať už je to
třeba malá kopaná, hra na schovku, slovní fotbal, kvarteto, pexeso či černý Petr. A není nad takový
špekáček, který si mohou upéct u ohníčku sami.
Myslím, že i ta naše obecní letní kina pro
veřejnost byla super. Lidé se zas jednou sejdou na
kus řeči a i ty děti si tam kámošku či kámoše,
prostě partu pro zábavu najdou. A návštěvnost
jednoznačně ukazuje, jaký je zájem, že ani nějaká
ta kapka deště nikoho domů nezažene. Fakt dobrý.
Prázdniny nám tedy skončily a děti se vrátily
do školních lavic ke svým povinnostem.
Co k tomu dodat? Díky za to léto. Díky i všem
babičkám a dědečkům, ať se nám všem daří a příští
rok vás,vy naši „malí ďáblové“ zase rádi uvidíme .
V naivní naději, že ta potopa nebude tak hrozivá.
Pěkný podzim všem .
Květoslav Bobeš Koudelný

Sázíme lesy

Státní podnik Lesy české republiky v současné době připravují největší zalesňovací akci v Česku s
názvem Den za obnovu lesa. V tomto projektu jsou zapojeni např. dobrovolní hasiči, Skaut a Junák, Klub
českých turistů, Český olympijský výbor, Český svaz ochránců přírody a počítá se s hojnou účastí široké
veřejnosti.Jde o projekt na zalesňování holin po kalamitách, jak kůrovcové, tak vývratech. Na 12 místech
po celé republice budou v sobotu 19. října připraveny desetitisíce sazenic a každý, kdo má chuť se do
obnovy lesů zapojit, je vítán. Seznam těchto míst najdete na www.sazimelesynovegenerace.cz
a v Olomouckém kraji je tím místem pevnost FORT v Radíkově. Sázet se bude od 10:00 do 16:00 a
shromaždiště je v prostoru chatového tábora u pevnosti.
Mimo samotné sázení bude probíhat i měření kmenů volně stojících
stromů, výroba a vyvěšování ptačích budek, dozvíte se zajímavé
informace o lese a setkáte se známými osobnostmi. Osoby mladší
15ti let se akce mohou zúčastnit jen se souhlasem zákonného
zástupce, nářadí bude zajištěno, sebou pouze vlastní pracovní
rukavice , pevnou obuv a oděv přizpůsobený počasí a terénu.
Pojďte i vy podpořit Den za obnovu lesa. Kromě výsadby sazenic si
budete moci vyzkoušet i lesnické dovednosti, prověřit si své znalosti
a pobavit se v příjemném prostředí.
Pavla Jemelková
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jsem
k nakousnutí

Tip na originální vánoční nadílku
Vytvořte zcela jedinečný dárek.

Použijte váš nebo některý ze stovek připravených motivů.
Potisknout lze trička, polštáře, hrnky a mnoho dalšího.

Pro získání SLEVY 15 % zadejte při nákupu kód „FUNPRINT15“.

Navštivte ještě dnes www.funprint.eu/vanoce

Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
čtvrt

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
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