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obce Bělkovice-Lašťany
slovo starosty obce
Odpadové hospodářství, nová výzva pro naši obec
Milí čtenáři našeho zpravodaje,
zimní čas je snad již definitivně za námi
a ve vzduchu je cítit závan jarního vánku, který už konečně odstartuje vlídnější klima i v naší obci. I přesto bych ještě
rád vzpomenul na loňský prosinec, kdy
jsme se mohli společně setkat u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Tato
kulturně-společenská událost se už
opakovaně stala hojně navštěvovanou
a oblíbenou předvánoční tradicí, kde se
setkávají všechny generace. Obecním
spolkům se zde opět podařilo přilákat
mnoho návštěvníků na výborné punče
a nabídku zajímavých pochutin, za což
jim tímto děkuji. Vánoční strom se také
po chvíli rozpaků přece jen rozsvítil,
ohňostroj s hudebním doprovodem
oněměl přítomné a trubači z Dolan
společně s Pěveckým sborem Šternberk
navnadili všechny na příjemnou vánoční
atmosféru, kterou si spokojení návštěvníci po ukončení akce přenášeli do svých
domovů.

Začátek roku byl ve znamení voleb
prezidenta České republiky, kdy byl
s nepříliš velkým náskokem znovu zvolen
pan Miloš Zeman. Voleb a účasti voličů
jsme využili k uspořádání ankety týkající se tříděného odpadu. Jak je patrno,
mnoho z Vás zaznamenalo tuto pobídku
a aktivně se zúčastnilo odevzdání anketních lístků. Předmětné ankety se zúčastnilo na 400 respondentů z naší obce.
Obec anketu vyhlásila z důvodu získání
relevantních informací od občanů obce,
o jaký typ nádob na tříděný odpad a jaký
počet by občané měli zájem v případě,

že by je od obce měli k dispozici. Výsledky ankety podpořily rozhodnutí vedení
obce podat žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí
(dále jen „OPŽP“) na zavedení systému
odpadového hospodářství, kterým by se
snížilo množství a náklady na komunální
odpad v obci.

Hledání
úspor
v
odpadovém
hospodářství obce je jedním z velkých
témat, kterým se dlouhodobě obec zabývá. V případě získání dotace z OPŽP
ve výši 85% bude nastaven nový systém
odpadového hospodářství, který umožní
sledovat skutečné množství odpadu
a jeho třídění občany. Občanům budou
předány zdarma nádoby na tříděný odpad (žluté a modré popelnice) a k tomu
bude zaveden nový evidenční elektron-

ický systém. V rámci dotační podpory
jsou dále navrženy nové kontejnery na
tříděný odpad (modré a žluté) v obci
namísto doposud pronajímaných nádob
od svozové firmy. Počet nádob u tzv.
„hnízd“ s tříděným odpadem v obci bude
současně ponížen tak, aby bylo motivací
občanů třídit odpad do vlastních popelnic. V novém systémovém řešení odpadového hospodářství by měl být zahrnut
i sběrový dvůr a jeho evidence. Samotný
svoz tříděného odpadu v systému „dům
od domu“ by probíhal pravděpodobně
1x až 2x měsíčně. Nastavením pravidelnosti svozu odpadu z plastů a papíru se
bude obec ještě zabývat po zavedení
nového systému. Podmínkou je však již
zmíněné získání dotace z OPŽP. Změnou
systému třídění a svozu odpadu by mělo
docházet k výraznému ponížení množství komunálního odpadu. Následně, přibližně po roční zkušenosti s odvážením
tříděného odpadu, bude vyhodnoceno
celé řešení nakládání s odpady v obci.
Poté bude v rámci motivačního programu spočítána úspora v nákladech na
poplatníka, který bude třídit odpady.
Poplatníci, kteří budou třídit a snižovat
množství komunálního odpadu, mohou
očekávat ponížení poplatku při roční
platbě za odpad.
S úctou
Tomáš Němčic, starosta obce
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Rozvoj naší obce z pohledu starosty obce - 1. díl (období 2014 - 2016)
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás krátce seznámil s činností obce Bělkovice-Lašťany za období roku
2014 až 2016. V tomto čase jsme se především
zabývali možnostmi vypracování nových projektových záměrů a realizací v oblasti dopravního,
pozemního stavitelství a novými projekty pro
podávání žádostí o dotace. Například v současnosti realizovaný průtah obce (tzv. kostková),
byl poprvé projednáván na Krajském úřadě Olomouckého kraje v listopadu 2014. Zahájily se
také práce na zpracování Strategického plánu
obce, který by měl pomoci především v koncepci financování obce a investic na další léta.
Zastupitelé obce se zabývali zkraje roku 2015
možnostmi výstavby nové budovy základní školy. Tato stavba by jistě zlepšila stávající podmínky
při výuce našich dětí, avšak dle našeho zjištění by
investice do nové budovy (odhadováno na min.
70 mil. Kč) znamenala pro obec velkou finanční
zátěž a omezila by tak další možnosti financování
jiných staveb na minimum. Reálnost získání úvěru na takovou stavbu byla posléze vyhodnocena
jako mizivá, a proto se poměrně rychle odstoupilo od tohoto velmi nákladného řešení. Rada obce
se poté nově zabývala projektem na rekonstrukci budovy ZŠ Lašťany, který by mohl výrazně
přispět ke zlepšení zázemí a celkové modernizaci
učeben a také bezpečnosti přecházení dětí mezi
školními budovami. Výsledkem předmětného
záměru bude jedna budova základní školy, která
splňuje moderní předpoklady pro výuku, včetně
bezpečnosti a bezbariérovosti budovy.
Předchozím vedením navrhovaná investice ve
výši cca 5 mil. Kč do nadstavby budovy ZŠ Bělkovice nebyla již dále radou obce akceptována.
Navržení úspornější varianty bez změny vzhledu
budovy a zvýšení kapacity míst pro navštěvující
děti, byl úkol nesnadný, avšak reálný. Výsledkem
bylo vybudování doposud chybějící třídy v budově základní školy v Běl-kovicích místo bývalé
šatny za cca 1 mil. Kč.

Seznam připravovaných a realizovaných
akcí:
Zpracování projektových dokumentací na:
a) ZŠ Bělkovice-Lašťany – zvýšení kapacity objektu,
b) opravu místní komunikace k MŠ,
c) opravu dešťové kanalizace v rámci průtahu
obce,
d) úpravy místních komunikací (u lip, od garáží
ke koupališti),
e) bezbariérové chodníky podél komunikací III.
třídy (Lašťany, Bělkovice),
f) přestavba a nástavba ZŠ Lašťany,
g) zateplení MŠ Bělkovice,
h) zpomalovací prahy na místní komunikaci 21b,
ch) odvodnění a vydláždění plochy kolem
kapličky u rybníka,
i) cyklostezku na Dolany, nahrazena projektem
na účelovou komunikaci směrem na Dolany,
j) opravu Kaple p. M. Čenstochovské.
Provedené realizace za roky 2014-2016:
1. Dokončení opravy místní komunikace 10b
(nedaleko obchodu Hruška) .
2. Stavba ZŠ Bělkovice-Lašťany – zvýšení kapacity objektu (pro 16 žáků v budově ZŠ Bělkovice).
3. Biokompostéry pro občany zdarma (280 ks) a
štěpkovač.
4. Oprava chodníků a části komunikace směr
Dolany (cca 90 m ke kapličce).
5. Oprava místní komunikace č. 17b „Na Stránce“
(napojení na cyklostezku).
6. Oprava uličky a nových splaškových přípojek v
Bělkovicích (spojnice pro pěší mezi „kostkovou“
a místní komunikací č. 21b).
7. Nové 2 autobusové zastávky před Parlamentem a řešení nebezpečné křižovatky.
8. Oprava stávajících chodníků a vybudování části nových chodníků od Parlamentu ke kapličce u
lip.
9. Nové vydláždění kolem kapličky u rybníka
a odvodnění plochy.
10. Oprava Kapličky Marie Čenstochovské (směr

Dolany).
11. Nátěr a oprava fasády obecního úřadu
a prodejen.
12. Nové bezpečné zábradlí u lávek přes potok.
13. Nákup budovy stodoly vedle Parlamentu.
14. Odstranění zídky u budovy č.p. 421 (Brodek).
15. Nové LED osvětlení – 53 světel v části
Bělkovice.
16. Nové dětské prvky u ZŠ Lašťany, Na Kamení
a u garáží včetně cvičících prvků pro seniory.
17. Nové ocelové schodiště na hřišti a regenerace trávníku na hřišti, vše za cca 160 tis. Kč.
Dovolte mi ještě doplnit, že jednou z prvních
věcí, kterou jsme chtěli pozměnit, byl přístup
vedení obce k podpoře kultury a organizování
akcí. Ustanovili jsme proto doposud absentující komisi kultury a sportu. Tato komise ihned
zahájila činnost a uspořádala akci rozsvícení
vánočního stromu v prosinci 2014. Akce proběhla ve spolupráci s místními spolky. V průběhu let
se organizovaly další kulturní a sportovní události, jako například obecní ples (první ples obce
od roku 1998), jarní festival hudby, letní kina a
ve spolupráci s pořadateli také Tour de Bier, rybářské závody a další. Mezi nově vzniklé atraktivní události lze počítat organizované průjezdy
mopedů, vítání léta, Mikuláš na hřišti a další.
Tyto byly zajištěny místními spolky. Například
odvážnému projektu letních kin u rybníka v
Lašťanech bylo přítomno v průměru na 300
občanů. Vize nás radních, která platí i nadále, je
„pořádat akce, na kterých se občané mohou setkávat, promluvit, pobavit se a aktivně se zúčastnit“. V ideálním případě se svými dětmi a dalšími
příbuznými, či známými. K příkladným počinům
v oblasti kultury lze zařadit i vydávání zpravodaje obce, který nás všechny seznamuje s děním
kolem nás.
V příštím zpravodaji obce Vás seznámíme
s dalšími kroky naší činnosti.
S úctou Tomáš Němčic
starosta obce

Stručný výtah z jednání rady obce (dále jen „RO“) konaných dne:
2017

RO č. 22/2017 ze dne 11.10.2017
RO č. 23/2017 ze dne 25.10.2017
RO č. 24/2017 ze dne 08.11.2017
RO č. 25/2017 ze dne 22.11.2017

• RO vzala na vědomí podanou výpověď z nájmu nebytových prostor č. p. 248 (cukrářské
výrobny) od pana Miroslava Kráčmara IČ: 487
78 729 k datu 30.11.2017.
• RO schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
se společností ALFAPROJEKT OLOMOUC,
a.s., IČ: 25849280, ke zpracování územního
plánu s vyčíslením sankce za pozdní dodání
Územního plánu Bělkovice-Lašťany a pověřila
starostu obce podpisem dodatku č. 3.
• RO vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti školy od Základní školy a Mateřské školy
Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace.
• RO vzala na vědomí informaci starosty, že ke
dni 04.10.2017 se vzdal mandátu člena zastupitelstva obce pan Václav Zrůstek. V souladu
s § 56 odst. 1) zákona volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb. v platném znění, tak
bude osloven další náhradník dle výsledku
voleb z roku 2014, tedy paní Bc. Jana Theimerová, může nahradit ve funkci odstupujícího
člena zastupitelstva.
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RO č. 26/2017 ze dne 04.12.2017
RO č. 27/2017 ze dne 20.12.2017
RO č. 28/2017 ze dne 30.12.2017
2018
RO č. 1/2018 ze dne 08.01.2018
RO vzala na vědomí informaci z komise pro
hodnocení nabídek na akci „Oprava kamenných křížů Bělkovice-Lašťany“ a schválila
výběr a uzavření smlouvy se zhotovitelem,
společností Restaurování památek s.r.o. IČ:
01591991, a pověřila starostu obce podpisem
smlouvy o dílo za cenu 268 000 Kč včetně DPH.
RO vzala na vědomí žádost občanů o opakované měření rychlosti na komunikaci č.
III/44436 a souhlasila s měřením rychlosti
projíždějících řidičů od Policie ČR v úseku u příjezdu do obce od kamenolomu.
RO vzala na vědomí odstoupení paní Kateřiny
Traganové z členství v komisi kultury a sportu.
RO schválila uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v části budovy č.p.
248 (včetně části dvora) na parc. č. 140 v k.ú.
Lašťany pro pekařskou a cukrářskou výrobu
s Mgr. Monikou Mackovíkovou, IČ: 763 41 577
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
RO vzala na vědomí informace z komise pro
hodnocení nabídek na akci „Bezbarierové

RO č. 2/2018 ze dne 17.01.2018
RO č. 3/2018 ze dne 31.01.2018
RO č. 4/2018 ze dne 15.02.2018
RO č. 5/2018 ze dne 28.02.2018
chodníky v Bělkovicích-Lašťanech“, rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané
účastníkem STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o., se sídlem Pod lesem 1755/23, Šternberk 785 01, IČ: 268 73 397, schválila uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo za cenu
1 692 630,35 Kč bez DPH.
• RO jmenovala zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy a Mateřské školy
Bělkovice-Lašťany, p.o. a to pana Davida Hemalu a pana Mgr. Petra Reicha, PhD.
• RO vzala na vědomí nabídky na zpracování
konceptu zeleně v obci a schválila objednání
prací od Ing. Daniela Matějky IČ: 877 75 131, za
studii obecní zeleně a pasportu zelených ploch
za cenu 71 000 Kč bez DPH a pověřila starostu
obce objednáním prací na studii a pasportu
zeleně do termínů uvedených v krycím listu
vítězného uchazeče.
• RO schválila smlouvu o zajištění zimní
údržby s panem Petrem Šanou, IČ: 016 61 868
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a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
• RO vzala na vědomí nabídky na zpracování
žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na systém shromažďování odpadů, schválila zajištěním žádosti společnost
ENVIPARTNER, s.r.o. IČ: 283 58 589 za cenu
80 000 Kč bez DPH, která je uznatelným výdajem projektu a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
• RO schválila nákup potřebného základního
vybavení ordinace praktického lékaře v budově č.p. 509 do výše 30 000 Kč bez DPH
a pověřila starostu obce objednáním vybavení interiéru ordinace.
• RO schválila dodatek č. 23 se společností Marius Pedersen a.s. a pověřila starostu obce podpisem dodatku č. 23.
• RO vzala na vědomí žádost o snížení nájmu
nebytových prostor (obchod potraviny) na
budově č.p. 139 od pana Petra Gillara, IČ: 452
28 736 a schválila snížení měsíčního nájmu
o 80% od 01.01.2018 do doby ukončení stavby
„III/44436 Bělkovice-Lašťany - průtah“.
• RO vzala na vědomí žádost o snížení nájmu
nebytových prostor (řeznictví) na budově č.p.
139 od paní Hany Bubelové, IČ: 646 36 691
a schválila snížení měsíčního nájmu o 80% od
01.01.2018 do doby ukončení stavby „III/44436
Bělkovice-Lašťany - průtah“.
• RO schválila uzavření darovací smlouvy na
poskytnutí věcných darů v hodnotě 17 121 Kč
od Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s., IČ:
01905872 za 3. místo v soutěži „Dobráci roku“,
pro rozvoj a podporu hasičské činnosti SDH
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy
• RO schválila podání žádosti o dotaci na MMR
na opravu sportovního povrchu tenisového
a nohejbalového hřiště.
• RO schválila podání žádosti o dotaci na MMR
na opravu místní komunikace č. 31 v Lašťanech.
• RO schválila podání žádosti na Olomoucký
kraj z programu na podporu opatření pro
zvýšení bezpečnosti provozu a budování
přechodů pro chodce při akci „ III/44436 Bělkovice-Lašťany, „průtah obce“.
• RO schválila podání žádosti o dotaci na IROP
prostřednictvím MAS Šternbersko na akci „Bezbarierové chodníky kolem komunikací III. třídy
v Bělkovicích-Lašťanech“.
• RO vzala na vědomí nabídky na zpracování
projektu vybudování místní komunikace č. 39
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v Bělkovicích-Lašťanech (DUR, DSP a DPS) a
schválila zajištěním zpracováním projektu
společnost NELL PROJEKT s.r.o., IČ 292 09 081
za cenu 95 000 Kč bez DPH s termínem předání
veškeré projektové dokumentace včetně
stavebního povolení s nabytím právní moci
nejpozději do 30. 9. 2018 a pověřila starostu
obce podpisem smlouvy.
RO schválila rozpočet Základní školy
a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany, p.o.
RO schválila střednědobý rozpočtový výhled
Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany, p.o.
RO schválila finanční dar ve výši 5000 Kč pro
CHARITU ŠTERNBERK IČ: 452 38 642.
RO schválila položkový rozpis rozpočtu obce
pro rok 2018.
RO schválila uzavření příkazní smlouvy na
zajištění dozoru a kontroly Čistírny odpadních
vod a splaškové kanalizace v obci Bělkovice-Lašťany s RNDr. Marcelou Česalovou IČ: 732
01 391 za cenu 3 000 Kč/měsíčně a pověřila
starostu obce podpisem smlouvy.
RO schválila pasport místních komunikací.
RO schválila uzavření darovací smlouvy
s příspěvkovou organizací Domov pro seniory Červenka, IČ: 750 04 402 na částku 5 000 Kč
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
RO schválila záměr pronájmu KIOSKU na koupališti Bělkovice-Lašťany na části pozemku
parc. č. 330/1 v k.ú. Lašťany pro prodej občerstvení v letním období dle stanovených podmínek.
RO vzala na vědomí nabídku na opravu podlahové krytiny v místnosti ordinace lékaře
v budově č.p. 509, schválila zajištěním prací
pana Petra Piláta, IČ: 873 84 141 za cenu 20 082
Kč bez DPH a pověřila starostu obce objednáním prací.
RO vzala na vědomí nabídky na zpracování
projektové dokumentace na opravu koryta
Mlýnského náhonu, schválila zhotovením
dokumentace Ing. Antonína Hanáka, IČ: 106
18 252 za celkovou cenu 56 700 Kč (DPH se
nezapočítává) a pověřila starostu obce objednáním prací s dokončením do 31.8.2018.
RO schválila záměr pachtu pozemků parc. č.
1210/1, 1210/2, 1210/3, 1086, vše v k.ú. Bělkovice a pozemků parc. č. 1115 a 1116 vše v k. ú.
Lašťany o výměře cca 42 560 m2 za roční pachtovné ve výši 1000 Kč.
RO vzala na vědomí informace starosty obce
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o doposud podaných žádostech o dotace pro
rok 2018:
a) žádost o dotaci na MPO - „Úspory energie
veřejného osvětlení obce Bělkovice-Lašťany“
b) žádost o dotaci na MMR - Děti rády sportují,
hřiště nové nemají
c) žádost o dotaci na MMR - Oprava místní komunikace 31b.
• RO vzala na vědomí výroční zprávu
z Knihovny obce Bělkovice-Lašťany.
• RO vzala na vědomí informace starosty
obce o chystaných žádostech o dotace z Olomouckého kraje v roce 2018 a schválila podání
žádostí v oblasti kultury (2x), bezpečnosti na
komunikacích (chodníky „kostková“) a sportovní vybavení (oprava hřiště na tenis) v roce
2018.
• RO schválila bezúplatné převedení zahradního altánu v pořizovací hodnotě 223 056 Kč
z příspěvkové organizace Mateřská a Základní škola Bělkovice-Lašťany na obec Bělkovice-Lašťany a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
• RO schválila záměr pachtu pozemku parc. č.
1090/1 v k.ú. Lašťany za roční pachtovné ve
výši 1500 Kč.
• RO vzala na vědomí zpracování GDPR II. etapa (analýza rizik, směrnice, metodika), schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb s 2K
Consulting s.r.o., IČ: 294 51 990 a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
• RO stanovila cenu stočného pro rok 2018 ve
výši 26 Kč/m3 pro občany a pro podnikatelské
subjekty (právnické i fyzické osoby). Cena je
včetně DPH. Splatnost k 30. 6. 2018. Stočné
dále neplatí ti občané, kteří nemají možnost
připojení na splaškovou kanalizaci ve vlastnictví obce.
• RO vzala na vědomí žádost o finanční výpomoc spoločnosti JITRO Olomouc o.p.s. IČ: 293
93 647, schválila uzavření darovací smlouvy
ve výši 5000 Kč, se společností JITRO Olomouc
o.p.s. IČ: 293 93 647 a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy.
• RO schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 25.10.2017 se společností Restaurování památek s.r.o. IČ: 015 91 991, z důvodů
provedení více prací na kříži u kapličky u rybníka a pověřila starostu obce podpisem dodatku
č. 1.
Všechna usnesení rady obce jsou k dispozici
na webu obce: www.belkovice-lastany.cz .

Od posledního čísla našeho Zpravodaje byla svolána
dvě jednání zastupitelstva obce, a to dne 07.12. 2017 a 01. 03. 2018.
Výtah ze zastupitelstva obce
č. 5/2017:
• ZO schválilo střednědobý rozpočtový výhled
obce na roky 2019 až 2020 - viz příloha č. 3.
• ZO si vyhradilo schvalování výdajů v hodnotě nad 1 milion Kč.
• ZO schválilo rozpočet na rok 2018 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 58 890 000
Kč a celkovými výdaji ve výši 58 890 000 Kč
při zapojení financování ve výši 19 688 000
Kč. Závazné ukazatele rozpočtu zastupitelstvo obce schvaluje.
• ZO uložilo radě obce schválit položkový
rozpis rozpočtu do 15.01.2018.
• ZO schválilo příspěvek na rok 2018 zřízené
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany ve výši 1 990 000 Kč. Jako závazné
ukazatele rozpočtu použití tohoto nein-

•

•

•
•
•

vestičního příspěvku příspěvkovou organizací zastupitelstvo schválilo položky Mzdy/
Ostatní osobní výdaje a Pojistné-zdravotní
pojištění, sociální pojištění a FKSP.
ZO zmocnilo radu obce k provedení
Rozpočtového opatření v případě jakékoliv
přijaté dotace pro obec Bělkovice-Lašťany na
rok 2017.
ZO schválilo přijetí dotace ve výši
1 434 359,83 Kč na projekt “Energeticky
úsporná opatření na objektu mateřské školy
Bělkovice - Lašťany č.p.194”.
ZO vzalo na vědomí připomínky adresované
pořizovateli Územního plánu Bělkovice-Lašťany.
ZO stanovilo odměny zastupitelům obce,
předsedům a členům výborů a komisím obce.
ZO schválilo směnu části pozemku parc.
č. 1116 v k.ú. Lašťany o výměře 7 m2 za

•
•
•

•

část pozemku parc. č. 1124/1 v k.ú. Lašťany
o výměře 7 m2 a prodej části pozemku parc. č.
1116 v k.ú. Lašťany o výměře 164 m2 za cenu
300 Kč/m2 dle geometrického plánu č. 66228/2017 panu T*** V*** a Mgr. Z*** M*** oba
bytem Bělko-vice-Lašťany č.e. *** a pověřilo
starostu obce podpisem smlouvy.
ZO schválilo zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 1070/6 v k.ú. Bělkovice.
ZO schválilo zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice.
ZO neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice a doporučuje
zájemci o koupi pozemku požádat o koupi až po ukončení realizace akce “III/44436
Bělkovice-Lašťany - průtah”.
ZO neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 218 v k.ú. Lašťany a části pozemku parc. č. 266 v k.ú. Lašťany dle vyznačení

4

•

•
•

•

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany
v příloze č.10, do vyřešení umístění chodníků
v této lokalitě.
ZO vzalo na vědomí petici občanů proti hluku v lokalitě u garáže a pověřilo místostarostu zjištěním stávajícího stavu a předložením
možného řešení hluku, dopravy a bezpečnosti předmětných prostor s důrazem na zajištění
dopravní situace.
ZO schválilo Zásady pro poskytování
individuálních dotací z rozpočtu obce
Bělkovice-Lašťany.
ZO schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Charitě Olomouc ve výši 5000 Kč a pověřilo starostu obce podpisem veřejnoprávní
smlouvy.
ZO schválilo přijetí finančního daru od Svatý
Florián- Dobrovolní hasiči roku, z. s. na rozvoj a podporu hasičské činnosti JSDHO na
pořízení vybavení, materiálu souvisejícího
s posláním a činností jednotky a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.

Výtah ze zastupitelstva obce
č. 1/2018:
• ZO schválilo přijetí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj na akci “Oprava místní komunikace k mateřské škole v obci Bělkovice-Lašťany” ve výši 1 000 000 Kč.
• ZO neschválilo záměr prodeje části pozemku
parc. č. 654/1 v k.ú. Lašťany, parc. č. 1154 v k.ú.
Lašťany, parc. č. 1139 a části pozemku parc. č.
1140 vše v k.ú. Lašťany.
• ZO schválilo prodej části pozemku parc. č. 1116
(134 m2) a pozemku parc. č. 1110/2 (373 m2) v
k.ú. Lašťany paní O*** T*** za cenu 300 Kč/m2
dle přiloženého geometrického plánu č. 69169/2017; v případě, že by tato cena byla shledána za cenu nižší než v místě a čase obvyklou,
odůvodňujeme výši kupní ceny dlouhodobou
péčí kupujících o dané pozemky, nevyužitelností pozemků pro obec a narovnáním právního
stavu se stavem skutečným, na kterém má obec
právní zájem.

• ZO vzalo na vědomí informace místostarosty
obce dle úkolu ze zastupitelstva obce č. 5/2017.
• ZO uložilo místostarostovi zajistit v letních
měsících měření hluku a dořešit technicky
a legislativně dopravní řešení v prostoru autobusové zastávky “Lašťany, garáž”.
• ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• ZO schválilo investiční akci na realizaci
nového osvětlení u silnice III/44436 v Bělkovicích-Lašťanech a výměny stávajícího osvětlení v části Bělkovice za nová úsporná svítidla
v souladu s pravidly programu EFEKT 2018
a ukládá radě obce zajistit realizaci akce.
• ZO schválilo částku 4 302 000 Kč pro případný
nákup nemovitosti č.p. 305 a č.p. 306 včetně
přilehlých pozemků od manželů Zapletalových
a pověřila starostu obce projednáním s majiteli
nemovitosti.
více na www.belkovice-lastany.cz

informace pro občany
Klestí a odřezky z větví můžete už nyní odvážet do bývalého areálu ZD (naproti pobočky
České pošty):
Upozorňujeme občany, že zde bude ukládáno pouze klestí a odřezky větví (i jehličnany)
Kontakt na zpracovatele klestí: pan Petr Šana:
721 160 558, san.p@seznam.cz
Nejpozději dnem 13. 4. 2018 zahájí v ordinaci č.p. 509 (budova pošty), v I. nadzemním
podlaží svou činnost MUDr. Josef Sklenář.
Je pravděpodobné, že bude přítomen pravidelně v pátek dopoledne. O přesném termínu otevření Vás budeme informovat rozhlasem a na
webu obce.

V sobotu dne 19. 5. 2018 se koná opět
jarní festival hudby v areálu hřiště, tentokráte
přivítáme i skupinu REFLEXY.
Ve dne ch 23. 6. 2018 až 24. 6. 2018 se budou
konat u příležitosti oslav výročí obce následující
akce:
V sobotu se uskuteční rockový koncert na
hřišti (pravděpodobně METALINDA).
V neděli pak u rybníka
v Lašťanech bude hodová
mše a odpolední muzika s posezením („čaje“).
Všichni jste srdečně zváni
pořadateli.

Svozový kalendář 2018 obce bělkovice-lašŤany

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany
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seznam plánovaných akcí
bělkovice-lasťany 2018
březen
29. - 31. 03. Klapači po obci, tradice

duben
01.04.
01.04.
06.04
14.04.
21.04.
28.04.
28.04.
30.04.

Ježíšovy matičky
kostel Dolany, Bohuňovice, tradice
Ježíšovy matičky
zahájení ZŠ - průvody obcí
Projekce - Laos, SOKOL,
sokolovna
Dětský atletický den, Hasiči,
Akátí
TOUR DE BEER jaro, Kaňkovský, SOKOL,
koupaliště START
Okrsková soutěž, Hasiči, mládež,
Akátí
9. ročník Bělkovický kros, Liga 100,
Hřiště - START,
Pálení čarodějnic K. Bryks, spolek,
rybník Lašťany

květen
05.05.
05.05
09.05.
19.05.
27.05.

Rybářské závody juniorů, Rybáři Domašov,
rybník, obec
Cyklistický výlet, SOKOL
Den matek, Senior klub,
U Dočkalů
Jarní festival hudby IV., obec
areál fotbalového hřiště
IV. Meziobecní OLYMPIÁDA, obec
areál atletického stadionu v Dolanech

červen
15.06.
23.06.
24.06.

Otevření koupaliště B-L, obec
koupaliště B-L
Oslavy výročí obce, obec
rockový koncert, areál hřiště
Oslavy výročí obce, farníci Dolany, cimbál,
mše, rybník Lašťany, obec

červenec
14.07.
28.07

Karneval, Hokejový klub,
areál fotbalového hřiště
Cyklovýlet, SOKOL

srpen
04. - 11.08.
10.08.
24.08.

Dětský letní tábor, Český Junák,
Javoříčko
Letní kino, obec, spolek Lašťany,
u rybníka
Letní kino, obec, spolek Lašťany,
u rybníka

září
XX
03.09.
XX
08.09.
16.09.

Průjezd mopedů přes obec, SK B-L,
areál hřiště
Nástup žáků do ZŠ
Bělkovice ZŠ, Lašťany ZŠ, ZŠ a MŠ
Zájezd SOKOL, SOKOL
Hasičská soutěž o pohár MAS – děti, dospělí,
koupaliště
Dopravní den s IZS, SDH
hřiště Akátí

říjen
XX

TOUR DE BEER - PODZIM, Kaňkovský, SOKOL,
koupaliště START
Výstava zahrádkáři, zahrádkáři ,
Parlament
Lampionový průvod obcí, ZŠ a MŠ
průchod obcí

XX
XX

listopad
xx
16.11.
xx
xx
xx

Posezení zahrádkáři, zahrádkáři,
Parlament
Dětská uzlovací soutěž, SDH
sokolovna
Svatomartinská veselice, degustace slivovice,
SOKOL, sokolovna
Vánoční dílna, Tvořeníčko,
sokolovna
Besídka ZŠ a MŠ, ZŠ a MŠ,
sokolovna

prosinec
1.12.
8.12.
15.12.
xx
xx
xx
xx
xx

Mikuláš na hřišti, SK B-L
areál fotbalového hřiště
Fotbalový punč, SK B-L
areál fotbalového hřiště
Fotbalový punč, SK B-L
areál fotbalového hřiště
Turnaj v badmintonu, SOKOL
sokolovna
Dětský vánoční zájezd, SOKOL
výlet
Turnaj stolní tenis, SOKOL,
sokolovna
Turnaj badminton, SOKOL,
sokolovna
Silvestrovská veselice, SOKOL,
sokolovna

Seznam plánovaných akcí je sestaven dle aktuálních
informací jednotlivých pořádajících organizací, je pouze
informativní a může být měněn dle aktuálního stavu.
Veškeré případné změny budou v aktualizovaném
seznamu zveřejněny. Pro jednotlivé akce budou
v předstihu zveřejněny také podrobné informace.
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velikonoce
Přicházejí Velikonoce, svátky, které mají
mnozí spojené s příchodem jara. Pravdou
však je, že pro křesťany jde o nejvýznamnější svátek z celého roku. Už týden před Velikonočním pondělím začíná období, které
se označuje jako pašijový týden. Během
něho si křesťané připomínají poslední dny
Ježíše Krista – zradu, ukřižování a vzkříšení.
Ruku v ruce s křesťanskou symbolikou jdou
i pohanské zvyky. Znáte symboly spjaté s Velikonocemi?
Datum: Velikonoce se slaví po prvním
úplňku po jarní rovnodennosti. Toto nastává
kdykoliv mezi 22. březnem a 25. dubnem.
Dny v týdnu:
Modré pondělí (kostely se v tento den zdobily modrým nebo fialovým suknem),
Šedivé úterý (hospodyňky
pavučiny a uklízely),

vymetaly

Škaredá středa (vymetaly se komíny a kdo
se mračil, tak mu to zůstalo každou středu
v roce, v tento den zradil Jidáš Ježíše), Zelený
čtvrtek (v tento den by se měla jíst zelená
jídla jako špenát, kopřivy, řeřicha apod., aby
byl člověk zdravý.) Zvony „odlétají do Říma“
a vesnicemi obcházejí až do soboty „klapači“,
chlapci s řehtačkami a klapači. V tento den si
křesťané připomínají poslední večeři Páně).
Velký pátek (je dnem smutku, protože Ježíš
byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován.) Podle
starobylých pověr se v těchto dnech otvírala
země s poklady, nesmělo se orat a kopat na
poli, nepralo se prádlo, Bílá sobota (poslední
den půstu, zvony se vracejí z Říma). Na Bílou
sobotu bývá v kostelích ticho, neslaví se mše.
Křesťané oplakávají Ježíše Krista, ležícího
v hrobě. Doma se bílilo, vařily a pekly se
obřadní pokrmy, pekly se mazance a beránci, muži a chlapci pletli pomlázky, zdobila se
vajíčka). V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš
z mrtvých, přichází Velká noc a po ní Boží
hod velikonoční. Křesťané se v ten den radují z příchodu Pána. Neděle se tedy označuje jako Boží hod velikonoční (je největším
svátkem celého liturgického roku.) Jedly se
pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo
do domácnosti přišel, musel být takovým
jídlem obdarován. A konečně Velikonoční
pondělí také označováno jako červené, je
dnes nejoblíbenějším dnem hlavně mužů.
V tento den se mělo darovat červené vejce
a dívka měla být vyšlehána, aby byla celý rok
zdravá.

Pomlázka: jde o spletené vrbové proutky, pomocí kterých o Velikonočním pondělí
šlehali chlapci dívky. Do pomlázky se vplétala červená stuha. Šlehání symbolizovalo
předání svěžesti, mladosti, ohebnosti a zdraví mladého proutku. Děvčata se šlehala, aby
byla zdravá, pilná a veselá po celý rok. Má
plno krajových názvů: houdovačka, mrskut,
šlehačka, šmigrust nebo tatar. Při pondělní koledě na pomlázku děvčata navazují
barevnou mašli, ve které se skrývalo poselství: Červenou barvou naznačovala, že má
hocha ráda. Modrou barvou mu dávala naději. Chlapec obdarovaný zelenou stuhou
byl oblíbený. Naproti tomu ten, kdo obdržel
stuhu žluté barvy, byl neoblíbený a dívka mu
dávala najevo svůj nezájem.
Vajíčka: byla odpradávna symbolem
plodnosti, úrody, života, narození, návratu jara a slunce. Vejce znamená nový život
nebo znovuzrození, v západním křesťanství
symbol uzavřeného hrobu, z kterého vstal
Kristus, ve východním křesťanství se barva
červeného vajíčka vysvětluje jako Kristova
krev.
Důvod barvení vajíček a jejich použití
o Velikonocích byl především praktický.
Ve 40 denním postním období, které končí
Bílou sobotou, se nesmělo jíst maso, mléčné
produkty a také vejce. V tomto ročním období ale slepice po zimě opět plně snáší
a lidé řešili problém, co s takovým množstvím vajec. Uvařená vejce měla delší trvanlivost, ale bylo potřeba rozlišit je od čerstvých,
a tak se vařená barvila na červeno. Postupem času se začaly používat i další přírodní
barvy a vajíčka se také po večerech různě,
zpočátku poměrně jednoduše, zdobila.
Řehtačky: nebo také klapačky, mají za
úkol svolávat k bohoslužbám, zatímco zvony
odlétají do Říma. Toto nastává ve čtvrtek
a zvony se opět rozezní na Bílou sobotu.
Státní svátek: letos připadají dny volna
na Velký pátek (30. 3.) a Velikonoční pondělí
(1. 4.).
Obchody: s plochou větší než 200 metrů
čtverečních zůstanou zavřené na Velikonoční pondělí.

Jak obarvit vajíčka přírodními barvami?
Víte, jak barvily vajíčka naše babičky a prababičky? Pomocí následujících rad můžete
letos i vy vyzkoušet tradiční přírodní barviva. Při použití následujících rad počítejte s dobou barvení cca 20 minut (přírodní
barvy neulpívají na skořápce tak rychle
jako chemické). Uvařená vajíčka vkládáme
do vroucí, mírně osolené vody, do které
přidáme barvivo a ocet.
Žlutá: 3 lžíce kurkumy dáme na 10 min
vařit do 900 ml vody. Poté přidáme 2 lžíce
octa a špetku soli.
Růžová: do 900 ml vody dáme vařit tři
menší řepy nakrájené na kostičky. Vaříme
tak dlouho, dokud nedosáhneme požadovaného odstínu. Na barvení přidáme 2 lžíce
octa a špetku soli.
Červená: tu získáme tak, že vajíčka povaříme v jednom litru červeného vína – stačí
to nejlevnější, krabicové. Přidáme sůl a ocet
a vaříme.
Modrá: polovinu větší hlávky červeného
zelí nakrouháme na jemném struhadle,
vložíme do hrnce a zalijeme horkou vodou.
Přidáme sůl a ocet a vaříme. Pozor, takto
obarvíme pouze bílá vajíčka.
Zelená: do litru vody vložíme špenát (lze
použít i půl kostky mraženého špenátu),
opět dodáme sůl, ocet a trochu kmínu (pro
lepší barvu). Na barvení vajíček na zeleno lze
použít i kopřivy.
Hnědá: v litru vody svaříme 4 hrnky cibulových slupek, přidáme ocet a sůl. Čím
tmavší vajíčka použijeme, tím výraznější
bude finální barva.
Hotová vajíčka vyndáme z vody a položíme
je na předem připravený dobře sající ručník
nebo utěrku. Opatrně je koulíme tak dlouho,
dokud nejsou úplně suchá. Pozor na míchání
barev! Zelené fleky ze žlutého vajíčka už
nikdy nedostanete. Po oschnutí je pro větší
lesk přetřeme slaninou nebo kouskem sádla.
Opět necháme zaschnout.
Jana Theimerová

Otvírací doba místního obchodu
Hruška: pátek 7.00 – 11.00,
sobota 7.00 – 12.00, neděle 7.00 – 11.00,
pondělí zavřeno.

Senior klub Bělkovice-Lašťany
V lednu jsme zhlédli cestování Afrikou,
kterou nám přiblížil pan Šuba a podělil se
s námi o krásné zážitky. V únoru nás navštívili členové policie ČR z Olomouce, kdy nám
videozáznamem a slovem radili, jak postupovat při nenadálých událostech. V březnu

oslavíme tradičně MDŽ a následují další
plánované akce- 20.3. paní Mila z Velké Bystřice (kroje a matičky), 10.4. vonné oleje
paní Štrajtová, 24.4. starosta p. Němčic, 9.5.
Den matek u Dočkalů, 15.5. archeoložka paní
Vránová (nálezy na budované cestě za Přero-

vem), 22.5. pan Šuba - Afrika a 26.6. tradiční
opékání na fotbalovém hřišti.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Za Senior klub B-L
Libuše Vařáková

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany
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Pozvánky z farnosti Dolany
Svatý týden a Velikonoce
25.3. - Květná neděle, žehnání ratolestí a
průvod kolem kostela, mše sv. v 10 h
Květná neděle připomíná vjezd Ježíše
do Jeruzaléma. Při bohoslužbě se předčítá
zpráva o umučení Ježíše Krista, tzv. Pašije.
Název svátku je odvozen od květů, které
mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal
Ježíše. U nás se k tomuto účelu používají
tzv. kočičky, tedy vrbové větvičky s částečně
rozvitými pupeny. Ty se také během obřadu
žehnají.

oleje katechumenů, nemocných a křižmo.
Večerní mše se slaví ve všech farních kostelech
jako připomínka poslední Ježíšovy večeře, ustanovení eucharistie a kněžské služby. V rámci mše je zařazeno mytí nohou podle Ježíšova
příkladu. Při zpěvu Gloria na mši zvoní zvony
a pak se odmlčí a „odlétají do Říma“. Na konci
mše se odnáší eucharistie mimo svatostánek.
Znázorňuje se tak odchod Ježíše z Večeřadla do Getsemanské zahrady.
30.3. – Velký pátek, den přísného postu, křížová cesta v 14:00 h, Velkopáteční
obřady v 17:00 h
Tento den je připomínkou utrpení a smrti
Ježíše Krista na kříži. Na Velký pátek se neslaví mše, v rámci Velkopátečních obřadů se
čtou z Písma Janovy pašije. Následuje přímluvná modlitba za církev, papeže, služebníky
církve a všechny věřící, katechumeny, jednotu křesťanů, židy, ty, kdo věří v Boha, ale
nevěří v Krista, ty, kdo nevěří v Boha, za politiky a státníky, ty, kdo trpí. Vrcholem obřadů
je uctívání kříže.

29.3. - Zelený čtvrtek, památka ustanovení eucharistie a kněžství, mše sv. (spojená s mytím nohou) v 17:30 h

31.3. – Bílá sobota – během dne příležitost
k tiché modlitbě u Božího hrobu, večerní
vigilie ve 20:30 h

V římskokatolické církvi se dopolední mše slaví pouze v katedrálách, ve
kterých biskup s kněžími své diecéze žehná

Bílá sobota liturgicky končí západem
slunce, následují obřady Velikonoční
vigilie. Bílá sobota navazuje na velkopáteční
půst a hlídání Božího hrobu ale přináší zlom,

kdy tmu a ticho v kostele střídá světlo svící,
zvonění zvonů a varhany, na znamení Kristova zmrtvýchvstání.
1.4. - Boží hod velikonoční, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 10:00, v 9:00 h
odchod průvodu s Ježíšovými matičkami
z Bělkovic.
Je to největší slavnost křesťanského církevního roku, slaví se při
ní Kristovo Zmrtvýchvstání a vítězství
nad smrtí (a vykoupení celého lidstva). Při mši
se žehnají pokrmy, zpravidla beránci.
2.4. – Velikonoční pondělí, mše sv.
v kostele v Dolanech v 7:30 h, mše sv.
v kapli ve Vésce v 10:00 h
Již nyní si do svých
kalendářů
můžete
s
předstihem
také
poznamenat:
27.5. - Pohádkový les,
začátek mezi 14:00
a 15:15 h před farou
24.6. - Hodová mše v Laštanech u rybníka
1.7. - Hodová mše sv. ve Vésce v kapli
v 10:00 h
23.9. Hodová mše sv. v Dolanech v 10:00 h
Mgr. Monika Mackovíková
Foto: Chosé Photography

Budeme vzpomínat?
V roce 1469 od 7.dubna do 27.dubna se
v katastrech tehdejších obcí Lašťany, Bohuňovice, Moravská Loděnice a Štarnov uskutečnilo významné jednání o státoprávním
uspořádání území
Moravy.
Tohoto
jednání byli přítomni český král Jiří
Poděbradský a uherský král Matyáš Korvín.
Jednání
bylo
bouřlivé a dlouhé.

Dne 27.dubna ale Matyáš Korvín jednání
opustil , odjel do Olomouce, kde se následně dne 4.května 1469 nechal prohlásit za
českého krále. Na paměť této události je
připomínka na budově kavárny „Opera“
na Horním náměstí v Olomouci ve formě
pamětní desky, protože se jedná o významnou událost , která měla pro Moravu neblahé
následky, kdy Uhři Moravu dosti plenili. Žel
český král Jiří Poděbradský v roce 1471 umírá
ve věku 51 let (ledvinová kolika), a vláda uherských vojsk na Moravě pokračovala. Tato
epizoda si zaslouží delší přednášku, protože

se nelze podrobněji rozepisovat
v místním zpravodaji.
V
minulosti již byla snaha
v polích za benzinkou
směrem
k
Bohuňovicím
zřídit pomník.
Zpracoval Jiří
Skarupský, bývalý
kronikář

RATAJSKY SOKE
V sobotu 21.1.2018 se naše dvě družstva vydala na zimní halovou
soutěž do kulturního domu v Těšeticích pod názvem “Ratajsky soke”.
Jde o soutěž v uzlování družstev i jednotlivců, kde děti musí uvázat
zkracovací uzel, plochou spojku, lodní uzel,
tesařský uzel a úvaz na proudnici.
Letošního
ročníku
se
účastnilo
15 družstev mladších žáků a 11 družstev
starších žáků.
V kategorii mladších jednotlivců se
nahlásilo 23 dětí a ve starších jednotlivcích
22 dětí.
Naše družstvo mladších obsadilo pěkné
čtvrté místo.

Mezi jednotlivci pak moc hezkým výkonem obsadila druhé místo Eliška Stanislavová a páté místo Evička Ulmová.
Družstvo starších žáků se umístilo na parádním druhém místě.
Mezi jednotlivci krásné třetí
místo vybojovala Karolína
Tošovská a pěkné čtvrté místo
obsadila Veronika Zdařilová.
Organizátoři
připravili
promítání pohádek pro děti
a kupodivu i dospělí se koukali.
Děkujeme za pěknou soutěž
a dětem děkujeme za další
pěkné umístění.
Miloslava Stanislavová
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Jaké změny nás čekají v souvislosti
s řidičskými průkazy?
Končí vám platnost řidičského průkazu?
Ničeho se nebojte, od poloviny roku 2018 se
jeho výměna výrazně zrychlí a zjednoduší.
Dosud platí, že v případě konce platnosti
řidičského průkazu získáte nový průkaz nejdříve za pět pracovních dnů za poplatek 500
korun. Běžná lhůta je do 20 dnů od podání žádosti. Pro výměnu je nutné navštívit příslušný
úřad obce s rozšířenou působností (městský
úřad, magistrát) podle místa trvalého pobytu.
Magistrát města Olomouce nabízí možnost
objednat se přes internet a zarezervovat
si dobu návštěvy podle vašich časových
možností, vyhnete se tak čekání ve frontách.
Od poloviny roku 2018 se už obejdete
bez fotografie a vyřídíte vše na jakémkoliv
úřadu. „S papírovou fotografií jsme skutečně
již pozadu. Proto od poloviny roku 2018 podle již schváleného zákona nebudou muset
žadatelé o vystavení řidičského průkazu fotografii na úřad nosit. Buď se pořídí přímo na
úřadu, jako například u občanských průkazů,
nebo si ji úředníci stáhnou z jiných registrů,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš
Neřold. Současně uvedl, že žadatelé mohou
zažádat

o vystavení řidičského průkazu na jakémkoliv
k tomu příslušném úřadu po celé republice
(tzn. jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností = městský úřad, magistrát, ne pouze
v místě trvalého pobytu). Avšak současně
vzroste poplatek za vydání řidičského průkazu z 50 na 200 korun. Kromě toho bude
možné na libovolném úřadu žádat o vydání
mezinárodního řidičského průkazu, o výpis
z evidenční karty řidiče, výpis z bodového
hodnocení nebo vrátit řidičský průkaz.
Potřebné info:
• Formulář žádosti o vydání řidičského
průkazu obdržíte na úřadu obce
s rozšířenou působností.
• Budete potřebovat doklad totožnosti, tj.
platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
• Při výměně řidičského průkazu je třeba
předložit starý průkaz, který chcete vyměnit.
• Žádost o bezplatnou výměnu řidičského
průkazu je možné podat nejdříve tři
měsíce před vypršením platnosti.
• Nový řidičský průkaz získáte bezplatně do
20 dnů od podání žádosti na příslušném
úřadu.

Současné lhůty a poplatky za vydání dokladů v ČR
Úkon

Lhůta

Poplatek

Vydání cestovního pasu (osoby nad 15 let)

do 30 dnů

600 Kč

Vydání cestovního pasu (dítě do 15 let)

do 30 dnů

100 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (osoby nad 15
let)

do 6 prac. dnů

4000 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (dítě do 15 let)

do 6 prac. dnů

2000 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým (tento správní poplatek se
vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání
občanského průkazu)

do 30 dnů

500 Kč

Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let

do 30 dnů

50 Kč

Vydání řidičského průkazu

do 20 dnů

50 Kč

Vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě

do 5 prac. dnů

500 Kč

• Pokud na výměnu spěcháte, můžete
řidičský průkaz získat za poplatek 500 Kč
do 5 pracovních dnů od podání žádosti.
• Je-li výměna řidičského průkazu povinná,
bude výměna zdarma.
• V případě ztráty, poškození či odcizení
zaplatíte správní poplatek 50 Kč.
• Od 1. 7. 2018 již nebude na tento průkaz
zapotřebí vlastní papírová fotografie.
Úředníci budou pořizovat digitální snímky,
podobně, jak se to děje u občanských průkazů.

Novinky v
souvislosti
s cestovním pasem – vydání
do 24 hodin
V současné době si cestovní pas pořídíte
do šesti pracovních dnů za správní poplatek
4000 korun (za 2000 korun v případě dětí).
V běžné lhůtě úřady vydávají cestovní doklady do 30 dnů, pro dospělého stojí 600 korun,
dětský pas je za 100 korun.
Novela zákona počítá s vyhotovením do 24
hodin, účinná má být od 1. 7. 2018.
O cestovní pas vydaný do 24 hodin, budou
moci lidé žádat na ministerstvu vnitra nebo
na obecních úřadech s rozšířenou působností. Pro hotový dokument budou však muset
na ministerstvo vnitra, protože v takto krátké
době nelze vyrobený cestovní pas doručit
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V případě dokladů, vydaných do pěti
dnů, si je budou moci občané vyzvednout na
úřadu, na kterém o jeho vydání požádali. Za
cestovní pas expresně vydaný do 24 hodin
budou úřady vybírat poplatek 6000 korun,
za děti do 15 let by rodiče platili za pas na
počkání 2000 korun. Za cestovní doklad vydaný ve zkrácené lhůtě do pěti dnů budou
poplatky činit 3000 korun a 1000 korun pro
děti.
Zdroj: MD ČR, MV ČR,
Jana Theimerová

Změny a novinky, které přináší rok 2018
S příchodem roku 2018 přichází řada změn,
jež by měly nabýt účinnosti během roku.
O změnách v souvislosti s řidičskými průkazy
a cestovními pasy jste se mohli dočíst v předchozím článku. Nyní se podíváme na přehled
těch, které pomohou ušetřit vaši peněženku.
Vyšší slevy za děti
Od ledna 2018 se zvyšuje daňová sleva
na první dítě ze současných 1117 korun na
1267 korun měsíčně. Zaměstnanci, kteří nechávají zúčtování daně na svém zaměstnavateli, to poznají hned na lednové výplatě.
Kdo podává daňové přiznání sám za sebe,
ten si vyšší slevy započítá až v přiznání, které
bude odevzdávat na začátku roku 2019. Částky daňové slevy na další děti zůstávají pro rok
2018 na úrovni roku 2017, na dvě děti to je

1617 korun a na tři a více 2017.
Změny u výdajových paušálů pro OSVČ
Dobrou zprávou pro živnostníky je, že se jim
vrací možnost odečíst si slevy na manželku/
manžela bez příjmů a také na děti v případě,
že uplatňují výdaje paušálem. Má to ale háček.
Zároveň se snižuje maximální částka, od které je
možné paušální náklady odečítat. V daňovém
přiznání za rok 2017, které budou podávat na
začátku roku 2018, si ještě živnostníci mohou
vybrat pro sebe výhodnější variantu, příjmy za
rok 2018 už ale bude třeba zdanit podle nových
pravidel.
Vyšší maximální sleva za školku
S růstem minimální mzdy roste i maximální možná daňová sleva za umístění dítěte do

školky. V roce 2018 tak bude možné odečíst až
12 200 korun, o rok dříve to bylo 11 000 korun.
Srážková daň u dohod o pracovní činnosti
Od 1. ledna 2018 platí nová pravidla pro
uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé
činnosti. Ta se využívá u dohod o provedení
práce či o pracovní činnosti. Zatímco srážková
daň u příjmů plynoucích z dohod o provedení
práce zůstává stejná (včetně stávající hranice
maximálních příjmů 10 000 korun měsíčně),
nově se srážková daň použije i u příjmů z dohod
o pracovní činnosti. Počínaje rokem 2018 bude
z dohody o pracovní činnosti do 2500 korun
měsíčně srážena daň ve výši 15 procent a tento příjem nebude třeba uvádět do daňového
přiznání.
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Průměrný důchod vzrostl téměř o pětistovku
Od lednové výplaty důchodů se zvýší penze
o valorizaci. Ta pro rok 2018 důchody zvyšuje v průměru o čtyři procenta, u průměrného
důchodu tedy o 475 korun. Základní výměra
důchodu se zvýší o 150 Kč, procentní výměra
důchodu vzroste o 3,5 procenta. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat.
Nová pravidla pro důchodový věk
Změna zákona o důchodovém pojištění
ukončuje růst důchodového věku bez omezení
a stanoví jeho strop v 65 letech. Na tuto úroveň
důchodový věk postupně roste a dostane se
k němu kolem roku 2030. Zákon ale zároveň
počítá s pravidelnými revizemi systému na
základě odborných demografických analýz. Ty
přitom už dnes ukazují, že důchodový věk by se
měl dále zvyšovat.
Minimální mzda se opět zvýšila
Od
letošního
roku
dojde
opět
k navýšení minimální mzdy, a to
na 12 200 Kč hrubého (z původních 11 000 Kč).
Hodinová minimální mzda se zvyšuje
na 73,20 Kč.
Kolik si vyděláte na úřadu práce?
Se zvýšením minimální mzdy souvisí
i zvýšení odvodů na zdravotní pojištění, pokud
spadáte do kategorie osob bez zdanitelných
příjmů. Nově na odvodech zaplatíte 1647 Kč
měsíčně, namísto dosavadních 1485 Kč. A zvyšuje se i maximální možný výdělek, který si
smíte vydělat jako uchazeč o zaměstnání, aniž
by vás vyřadili z evidence uchazečů. Z dosa-
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vadních 5500 Kč si nově můžete měsíčně přivydělat 6100 Kč.
Jste na neschopence déle? Dostanete více
peněz
Senát schválil novinku, díky které dostanete
více peněz v případě, že budete v dlouhé pracovní neschopnosti. Od 31. dne pracovní neschopnosti budete dostávat 66 % redukovaného
denního vyměřovacího základu a od 61. dne
nemoci pak 72 % redukovaného DVZ.
Rodičovská dovolená
V letošním roce se mění i několik pravidel,
která nově přilepší rodinám s dětmi. Jedním
z nich je flexibilnější čerpání rodičovského
příspěvku. Nově už není nastaven horní
strop pro maximální měsíční výši dávky při
zrychleném čerpání. Ruší se tedy hranice
11 500 Kč a maximální měsíční dávka bude odpovídat nejvýše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. Celý rodičovský příspěvek
bude možné vyčerpat nejrychleji za půl roku,
i s mateřskou tak bude trvat podpůrčí doba asi
rok pro ty, co se rychle chtějí vrátit do zaměstnání. Další změna se dotkne rodičů vícerčat. Ti
dostanou 1,5násobek běžné výše rodičovského
příspěvku, tedy celkem 330 000 Kč
Otcovská dovolená
Novou dávkou je takzvané otcovské. Na tu
bude mít nárok otec dítěte, který o ně pečuje,
a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě
do péče nahrazující péči rodičů. Nástup na otcovskou dovolenou bude začínat dnem, který
si určíte, a to v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže
takové dítě nedosáhlo 7 let věku. Výplata bude
náležet za dobu 7 kalendářních dnů, a to ve výši
70 % denního vyměřovacího základu.

Limit doplatků na léky
Dětem do 18 let a osobám od 65 let se sníží
roční limit doplatků na léky z 2500 korun na
1000 korun. U seniorů nad 70 let pak bude
maximální limit doplatků snížen na 500 korun.
Amalgámové plomby
Během příštího roku začne v Česku platit zákaz používání amalgámových plomb u těhotných žen a dětí do šestnácti let. Z veřejného
zdravotnictví bude těmto lidem hrazena zubní
péče, která je pro pacienty bezpečnější.
GDPR od konce května
Děsivá zkratka pro všechny podnikatele a firmy, které kromě jiného musí obnovit
souhlasy se zpracováním osobních dat. Nová
povinnost vyplývá z evropského nařízení
(General Data Protection Regulation) a v Česku
pravidla začnou platit od 28. května. Nařízení
míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji, ať už zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů. Pokuty hrozící
za nedodržování nařízení mohou dosáhnout
až 20 milionů eur, nebo až čtyři procenta
celkového ročního obratu firmy.
Stavební řízení
Od začátku roku se dočkáme také zjednodušení ve stavebním řízení. Hlavní změnou
zákona je urychlení výstavby, kdy namísto
absolvování třech povolovacích řízení bude
možné podat žádost o jedno společné rozhodnutí, které v sobě bude zahrnovat posouzení
vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí
i stavební povolení. Zároveň bude jednodušší
upravit či doplnit některé méně výrazné stavby,
jako jsou skleníky či bazény.
Zdroj: www.mesec.cz, Jana Theimerová

rezervace, historie výpůjček, uživatelské nastavení, prodloužení výpůjční doby knihy, komunikace s knihovnou emailem, využití MVS
- (meziknihovní výpůjční služba) atd.

- Nebýt sám - Magda Váňová
- pro děti - Zachráněná sovička - Sue
Mongredien (příběh se šťastným koncem)
- Beast Quest zlatá zbroj - Adam Blade
(dobrodružství pro kluky)
- Mluvící balík - Gerald Durrell
(pro děti od 8 let)
- Hobit -J. R. R.Tolkien (pro dětí od 10 let)
- Doktor Proktor a konec světa.
Možná… - Jo Nesbo (pro děti od 10 let)

Obecní knihovna
Obecní knihovna v srpnu 2017 spustila nový
knihovní informační systém Tritius, který nahradil stávající Clavius.
Tento program má vlastní webový katalog
na webových stránkách knihovny, který je
zpřístupněn všem čtenářům a uživatelům na
veřejnosti.
https://smk.tritius.cz/library/belkovice/news
Katalog umožňuje velmi rychlé a kvalitní
hledání knih, řazení výsledků podle relevance.
Uživatelské konto nabízí: – odložení,

Knihovna rozšířila knihovní fond o nové
knihy.
Například:
- pro dospělé - Vlak naděje- Christina Baker
Klineová
- Dům v nebi - Amanda Lindhoutová
- Cizí tvář - Linda Howard

Růžena Vlková

Tříkrálová sbírka v Bělkovicích-Lašťanech
Vážení občané, dne 6. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová koleda. V neděli 7. ledna při mši svaté poděkoval pan
farář naší farnosti koledníkům a ostatním,
kteří
se
podíleli
na
přípravě
i průběhu koledy.
Poděkoval i těm, kteří
přispěli dary do Tříkrálové sbírky. Přijměte
prosím toto poděkování od otce Vojtěcha.
V naší obci koledníci získali do svých kasiček celkem
36.531 Kč, ve farnosti Dolany pak 113.780 Kč.
V obci Bělkovice-Lašťany koledníci navštěvují občany asi 15 roků. Nejprve finanční dary
získala Charita Šternberk, po přeřazení celé
obce k farnosti Dolany, Charita Olomouc.
Dovolte mi vyjádřit se k proběhlé koledě. Jak vidíte,
píši o koledě, ne o sbírce. Já jsem přesvědčen o tom,

že návštěva koledníků, popřání zpěvem, mnohokrát převyšuje získané dary. Byl jsem svědkem
mnoha slziček při koledování, ale i dnes, při rozhovoru s vedoucími skupin. Pro mnoho lidí je návštěva
dětí, koledníků, něčím mimořádným. Za přáním
hodně zdraví, štěstí a dlouhá léta je přeci nutno
vidět lásku, porozumění, přátelství, každodenní
úsměv, ale i vzájemné odpouštění a úctu a zejména
k těm, kteří to vzhledem ke svému stáří potřebují. I
koledníci získají mnoho zkušeností do svého života.
Přejme si rozvíjení nejen koledování, ale i jiných
zvyků.
Pavel Jašek
Celkový výtěžek sbírky za děkanát Olomouc
je 1.650.184 Kč. Z výtěžku podpoří Charita

Olomouc hospicovou péči, vytvoření nových
prostor pro starší nemocné lidi bez domova, rekonstrukci a zajištění vybavení pro 7 sociálních
bytů, vytvoření fondu pro rychlou pomoc lidem
v akutní krizi a rovněž volnočasové aktivity dětí
z rodin ohrožených sociálním vyloučením.
Tříkrálová koleda v ČR dosáhla částky 112.312.713 Kč a z tohoto celkového
výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využívá na své projekty vaše
diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty
a 5 % pokrývá režii sbírky.

DĚKUJEME ZA VAŠI SOLIDARITU
A ŠTĚDROST.
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Kam pořád lítají aneb letiště Bohuňovice
Jako by to bylo před nedávnem, vzpomínám
na 21.srpna 1968. V dopoledních hodinách
se rozbouřilo nebe a my kluci zvedali hlavy
vzhůru a obdivovali ty dlouhé bílé pruhy za
přelétajícími tryskáči. Za pár dnů k nim přibyly nízko letící vrtulníky nad naší vesnicí a my
běhali po návsi a sbírali letáky „Ve jménu humanismu“, jež padaly na naše hlavy.
Armády „bratrských zemí“ obsadily naše
území a „Ve jménu humanismu“ začali
potlačovat naši snahu o „socialismus s lidskou
tváří“.
Za hluku vojenských železných strojů na
zemi i v nebi tak začal proces „normalizace“,
který zastavil vývoj naší společnosti na dalších
dvacet let.
Vojenské techniky tehdejšího Sovětského
svazu na našem území postupně přibývalo .Za
krátký čas tak byla obsazena všechna letiště
v našem okolí a my si postupně, i když neradi,
museli zvyknout na rachot vrtulníkových
bitevníků Mi 24, jež neustále v leteckých uskupeních nacvičovaly nálety na libavskou střelnici. Dny, kdy se nám netřásly skleněné výplně oken po zvukové explozi nadzvukových
Súček, Migů či přeletu nízko letících vrtulníků,
byly sváteční výjimkou.
Nakonec ale přece jen došlo k naplnění
toho starého lidového pořekadla, že nic na
světě netrvá věčně. Přišlo léto roku 1991 a po
dvou letech od „Sametové“ konečně nebe
utichlo a namísto vrtulníků nás od té chvíle
každé ráno začal budit ranní zpěv ptáků či

kokrhání kohoutů ze dvorků a zahrad.
Nějaký čas jsme tak měli možnost prožívat
„ráj na zemi“….až jednoho dne se nad našimi
hlavami objevil první „prcek“, malé rozkošné
letadélko, jež kroužilo nad naším krajem. Pak
velká Andula , z níž vyskakovali ti blázniví odvážlivci, aby po chvíli roztáhli na nebi své bílé

padáky a volně klesali k zemi. Netrvalo dlouho a tiché, na nebi baletící kluzáky vystřídali
rogalisté a i ty později ultralehké vrtulníky.
Vedle těchto „drobečků“ nadšených amatérských pilotů se objevily i „těžší váhy“, když se v
naší zemi zrodily společnosti poskytující první
pomoc - záchranné letecké služby. A bylo zase
plno!
Ranní kohoutí kokrhání nahradilo psí
štěkání a jakmile se trochu vyjasní, objevují se
na nebi první oceloví ptáci.
Pořád mi vrtalo hlavou, kam a proč stále
létají , až jsem se rozhodl přijít věci na kloub
a poprosil vedení letiště Mamba Air s.r.o. v Bohuňovicích o návštěvu. Bez problémů.
Na letištní recepci mě přivítaly dvě sympatické dámy a zatímco obdivuji honosné stylové vybavení jednací místnosti, kde všechno
je v duchu letecké historie , po chvíli přichází
sám ředitel, pan Petr Kolařík i s dvěma šálky
kávy. No uznejte ..na uvítanou dobrý,ne? Káva
přímo od ředitele. Komu se to přihodí? Právě
se v těchto dnech vrátil ze světové výstavy helikoptér, z Las Vegas.
Můžu vám sdělit, že stejně jako to milé
uvítání i celý náš rozhovor byl velice příjemný,
ale abych se i s vámi podělil ...jak to tedy
všechno je :
„Jsme jediným subjektem v naší republice
k poskytování servisních prací ultralehkých
vrtulníků řady HC-7.. a zástupcem s licencí pro
celou střední Evropu a není nic neobvyklého,
že na našem letišti přistávají piloti všech
okolních zemí a nejen tedy s imatrikulačním
znakem OK.
Vedle servisu či povinných pravidelných
technických prohlídek také dovážíme od italského výrobce komponenty a v našich halách
ultralehké vrtulníky montujeme a s úspěchem
prodáváme jak našim, tak i zahraničním
klientům.
Absolvovali jsme úspěšně odborná školení
v USA, a tak máme akreditaci i na servis helikoptér zn.Robinson.
To vše si pochopitelně vyžaduje vysoce odborný tým mechaniků. Nemůžeme si dovolit
žádné chyby a kontroly jsou skutečně velmi
přísné. Bez stoprocentní jistoty prostě nahoru
nemůžete.
Naši špičkoví technici mají průkaz odbornosti, dovolující jim provádět opravy ve všech

ZIMNÍ HALOVÁ SOUTĚŽ
V sobotu 13.1.2018 se konala zimní halová
soutěž v Hlubočkách.
Soutěžilo se ve štafetě, požárním útoku
a doplňkové disciplíně dle speciálních pravidel
v kategoriích mladší žáci a starší žáci.
Soutěže se účastnilo 16 družstev mladších
žáků a 16 družstev starších žáků.
Naše mladší družstvo A se umístilo na parádním 1. místě.

Naše mladší družstvo B obsadilo pěkné
14. místo.
Starší žáci A obsadili pěkné 5. místo.
Starší žáci B se umístili na 13. místě.
Poděkování patří vedoucím, které děti na tyto
soutěže připravují, a také dětem za moc pěkné
výkony.
A protože víme, jakou práci dá organizace
takovéto soutěže, tak velké díky posíláme i kolegům do Hluboček.

zemích Evropské unie. A protože provádíme
servis od ultralehkých až po třiapůl tunové
vrtulníky , které se musejí zalétávat, než se
předají zákazníkovi, máte možnost vídat nad
vaším domem všechny naše stroje.
Vedle těchto technických prací u nás vedeme i pilotní školu pro nové zájemce,takže
máte-li zájem, jste zdráv a pod polštářem
300 000 Kč, do půl roku je nebe vaše.
Lákavá nabídka až na to, že já si pod polštář
obvykle dávám rozečtenou knížku.
Letiště v Bohuňovicích je i domovem pro
řadu strojů, které nemají možnost vlastního
heliportu. Přece jen startovat takový stroj
v bytové zástavbě není jen tak možné.
Když se pak na stole rozprostřela letecká
mapa České republiky, zcela jsem musel zavrhnout svoji dosavadní domněnku o tom,
jak jednoduché to piloti mají, že prostě
nasednou, vzlétnou a namíří si to rovnou na
cíl letu. Celá republika je rozdělena do všech
možných výškových i směrových koridorů,
kam pilot prostě nesmí, takže ona ta letová
trasa tak trochu občas připomíná Ecce Homo
– chvíli rovně,pak zatáčka, nahoru, dolů a zase
zatáčka. A když vám dojde palivo – Natural 95
– přiletíte a doplníte. Prostě na letišti je pořád
živo, ať je léto nebo zima.
„Toš tak se věci mají,“ říkám si „a já si myslel….a ono je to úplně jinak.“
Nebýt toho času, zůstal bych v debatě ještě
déle a určitě by bylo se o čem bavit. Ještě se
při loučení dovídám, že letiště nabízí vyhlídkové lety a na letošní rok chystá zase nějaký
ten letecký den s ukázkami RC modelů a jistě
zajímavým programem.
„ A pro ty , co si potrpí na pohodlí a služby
všeho druhu, je součástí letiště i nedaleký
motorest a restaurace s nabídkou ubytování,
výborné kuchyně i občerstvení. Zajišťujeme
i rodinné oslavy. Wi-fi připojení je samozřejmostí a zatímco budete surfovat, vaše děti si
mohou užívat v dětském koutku“, dodává vedoucí Alice Nováková.
No tak co zajít aspoň na jahodový pohár
nebo na pivko a omrknout to?
A kdo by chtěl vědět ještě víc, stačí
kliknout na
www.mamba-air.cz nebo
www.motel-bohunovice.cz
K. Koudelný
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Zpráva o činnosti jednotky SDH Bělkovice-Lašťany
v roce 2017
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce Bělkovice – Lašťany je organizační
složkou obce. Členové jednotky vykonávají
práci v ní dobrovolně, bez nároku na odměnu. Jednotka je zařazena v kategorii JPO
V a má k dnešnímu dni 18 členů. V rámci
přípravky jednotky se na členství již několik
let připravují další dva mladí hasiči. V rámci
průběžné obměny hledá jednotka další členy,
kteří by doplnili její stavy. Člen jednotky
SDH obce získá zajímavé dovednosti jako je
první pomoc, slaňování, používání dýchacího
přístroje, práce s motorovou pilou, obsluha
radiostanic apod.. Zájemci o členství v jednotce mohou kontaktovat velitele na mailu
jpo.belkovice.lastany@gmail.com .
Jednotka v roce 2017 vyjížděla k 20 zásahům. U zásahů členové jednotky odpracovali 430 hodin.
Jednalo se o:
5 požárů
15 technických pomocí
2 v souvislosti s ledy v údolí
1 nález dělostřelecké munice ve studni
3 spadlé stromy
5 likvidací obtížného hmyzu
1 snesení pacienta
1 přehřátý kotel
Největším zásahem byla účast na likvidaci
několika požárů lesa u Jívové 1. dubna 2017.
Jednalo se o velmi větrný den, kdy hořel les
na dvou místech u Jívové a současně i na
pomezí okresů Olomouc a Prostějov. Díky
souběhu více událostí se systém plošného
pokrytí jednotkami PO dostal na hranu svých
schopností. Naše jednotka byla vyslána v jednu chvíli současně na dvě místa. Cisterna
k požáru lesa u Jívové, dopravní automobil
k požáru příkopy u cesty na Dolany. V Bělkovicích - Lašťanech osádka DA – IVECO zasa-

hovala společně se Stanicí HZS Uničov, která
byla v tu chvíli nejbližší dostupnou profesionální jednotkou. Na Jívové osádka CAS zasahovala postupně u dvou požárů. Kvůli větru
se požár dostával do korun stromů a zachvátil
velkou plochu. Jednotka zasahovala od 14 do
20 hodin.
Dalším náročným zásahem byla činnost
v souvislosti s ledovou bariérou v údolí 22.
února. Při noční hlídkové činnosti si členové
jednotky do sytosti užili brodění v ledové
vodě. Ledová bariéra tentokrát naštěstí bez
škod prošla naší obcí i Bohuňovicemi.
Nejzajímavějším zásahem byla spolupráce
s pyrotechniky PČR a Stanicí Olomouc při vytažení nevybuchlé dělostřelecké munice ze
studny a s tím související uzavření okolních
ulic.
Jednotka se pravidelně schází na hasičské
zbrojnici v úterý v 17:00, aby prováděla údržbu techniky a výcvik. Jednotka pravidelně
cvičí i mimo zbrojnici. V roce 2017 to byla
například práce s motorovou pilou u cesty na
Dolany (celkem 38 stromů), v domě č.p. 421
u Smržů s dýchacími přístroji, vyprošťování
osob z vozidel na Stanici Olomouc, zaškolení na novou motorovou stříkačku PH ALFA
v údolí.
30. listopadu se jednotka zúčastnila taktického cvičení okrsku SDH v areálu bývalé
pily v Bohuňovicích. Cvičení bylo zaměřeno
na zdolávání požáru výškové budovy se
záchranou osob.
V rámci práce pro obec jednotka provedla například čištění koupaliště, řezání
stromů, zalévání stromků, požární asistenci
u ohňostroje.
Jednotka stále hledá možné zdroje dalšího
financování. V roce 2017 se podařilo získat
doposud nejvíce dotačních prostředků.

Celkem získala obec na vybavení jednotky
217 tisíc korun. Dotace se podařilo získat ze
státního rozpočtu, z Olomouckého kraje a
od Ankety dobrovolní hasiči roku. Podařilo se pořídit novou motorovou stříkačku
s příslušenstvím PH ALFA. ALFA nahradí v DA
Iveco stříkačku PS 12 z roku 1968. Dále se podařilo částečně obměnit ochranné pomůcky,
nahradit staré protichemické obleky VOP 63
obleky Sunit, rozšířit počet svítilen, doplnit
proudnice do DA, zakoupit zádový vak pro
hašení lesních požárů, doplnit páteřní desku
s imobilizérem hlavy, doplnit zdravotnické
vybavení o popáleninový gel, tvarovatelné dlahy a pulsní oxymetr, výjezdový tablet
GINA do DA-IVECO a pořídit termokameru.
Velkým úspěchem jednotky v roce 2017
byla účast v Anketě dobrovolní hasiči roku.
Odborná komise vybrala naši jednotku do
finále, kde se díky 1299 hlasům od veřejnosti
umístila na 3. místě v oblasti severní Morava.
Zástupci jednotky se zúčastnili slavnostního
vyhlášení vítězů ve dvoraně VÚT Brno, které
natáčela Česká televize. Večerem provázel
Marek Eben a Tereza Kostková, vystupovala
Helena Vondráčková, Ilona Csáková a Jožka
Šmukař. Jednotka získala uznání na celostátní úrovni a reprezentovala naši obec. Kromě
kolegů dobrovolných hasičů úspěch jednotky SDH naší obce zaznamenalo i vedení HZS
Olomouckého kraje. Přímo na místě zástupcům jednotky gratuloval ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík. Obec
tak od ADHR pro jednotku získala 40 000 Kč
a hmotné dary v hodnotě 17 000 Kč včetně
digitální radiostanice.
Děkujeme
podporu.

všem

občanům

obce

za

Ing. Marek Sobek
Velitel JSDHO Bělkovice-Lašťany

Jak šel čas v naší obci
Vážení občané, potřebujeme Vaši pomoc.
Rádi bychom uspořádali výstavu fotografií
k příležitosti kulatého výročí založení naší
obce. Pokud máte nějaké dobové či dokumentární fotografie týkající se obce Bělko-

vice-Lašťany, rádi bychom je s vaším svolením použili.
Bližší informace poskytne p. Jemelková
na tel. č. 605574616 nebo na

zpravodajbl@seznam.cz a také je najdete na
stránkách obecního úřadu.
Předem děkujeme.
Paní Slepičkové děkuji za ukázkové snímky.
Pavla Jemelková

stavba současné
mateřské školy
z roku 1939

výlet z roku 1960
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ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany
Mateřská škola na jaře
Naše mateřská škola se pomalu převléká ze
zimní modrobílé výzdoby na veselejší jarně
zelenou. Děti se asi nejvíce těší na svou školní
zahradu, kterou letos plánujeme rozšířit o kutilský koutek, ve kterém budou nejen chlapci
rozvíjet své polytechnické dovednosti.

Škola v přírodě s prvky
lyžování – 5. třída
Od 12. 2. do 16. 2.2 018 se naše páté třídy poprvé účastnily školy v přírodě s prvky lyžování
v areálu Ski Hraběšice s ubytováním na chatě
U Jelena. Lyžařští instruktoři Michal Sklenář,

Předškoláci navštíví základní školu a vyzkouší
si nanečisto vyučovací hodinu se svými
kamarády prvňáčky. Děti ze třídy Berušek,
Sluníček a Včeliček uvede paní knihovnice do
krásného světa knih v místní knihovně, neboť
zakrátko z nich vyrostou budoucí čtenáři.

Tomáš Valenta a Lubomír Sklenář byli se svými
svěřenci nadmíru spokojeni. Také paní třídní
učitelky Jana Danielová a Denisa Krausová
si pochvalovaly nejen snahu dětí na svahu,
ale i při výuce českého jazyka, matematiky
a angličtiny. Intenzivní lyžařský výcvik a
jeho velmi pozitivní ohlas u rodičů má své
pokračování. Za rok jedeme znovu s dnešní
4. třídou! Ať žijí Hraběšice 2019!
Fotogalerii naleznete na www.skolabelkovice.cz
Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

V pondělí 19. března 2018 jsme se rozloučili
s vládou paní „Zimy“ hozením Moreny do vody.
Jaro přivítáme písničkou a jako každoročně
cukrovím od paní Majtnerové. Konec měsíce
bude patřit kultuře. Děti pojedou do kina
Metropol v Olomouci na pohádkové představení divadla Věž z Brna s názvem „Včelí medvídci zpívají.“
Velikonoce oslavíme barvením vajíček
a překvapením od živého velikonočního zajíčka, které děti najdou na školní zahradě.
Petra Martínková, vedoucí učitelka MŠ

Sibiřská zima
Na konci února a začátkem března nám
zima dopřála alespoň týdenní bruslení na
místním rybníku. Všichni jsme si bruslení moc
užili. Děvčata zkoušela prvky krasobruslení
a kluci si hráli na malé Jágry.
V. Holčáková, vedoucí vychovatelka ŠD

Z Mysliveckého bálu
Plesovou sezonu v obci Bělkovice - Lašťany, zahájili 12.ledna myslivci zdejšího
Mysliveckého spolku. Jeho přípravě věnovali jako vždy náležitou péči. Vždyť to je
v kulturní činnosti spolku jedna z hlavních
možností navázání přímého kontaktu a spolupráce s občany. Pro ně byla také uspořádána zvláště velká zvěřinová tombola, která
obsahovala koloucha, srnčí, 4 divočáky, krocana, pár kachen divokých,6 párů bažantů
a 7 balíčků zvěřiny. 25 cen bylo na čísla
slosovatelných vstupenek a dalších 60 cen
bylo připraveno pro losy. Zájem o tombolu
byl velký a doplňovala ho i vyhlášená zvěřinová kuchyně Standy Hlavatého. Menu tvořil
jelení a kančí řízek s bramborovým salátem,
zvěřinový guláš, masová směs Halali, sekaná,
sulc a samozřejmě jednohubky. Výběr jídla
opravdu slušný, nejinak tomu bylo také v zajištění pitného režimu. Zde se opět potvrdila
skutečnost, že jsme národ pivařů, o půlnoci pivo došlo, a tak se přešlo na víno, což na
zábavě nic neubralo. Jako každý rok tak i le-

tos hrála k poslechu a tanci oblíbená hudební
skupina Yantar Bend. Začátek byl plánován na
dvacet hodin, ale v devatenáct hodin již byla
u vchodu do místní sokolovny taková fronta, že vstup byl o třicet minut dříve otevřen
a dva službu konající biletáři měli plné ruce
práce. Jedna část vstupenky byla totiž slosovatelná, tak musela být odtržena a vhozena
do připravené a uzamčené urny. Sál se začal
plnit a ve dvacet hodin, kdy začala hudba hrát
, byl plně obsazen. Hudební repertoár byl vyvážený, pamatoval na mladé i dříve narozené.
Ve 23.30 hod. bylo provedeno první losování
vstupenek, které vylosovala pod vedením
Ing. Miloše Porče paní Danuše Reichlová.
Zápis vylosovaných čísel prováděl předseda
MS Jiří Heginger. Druhé losování ve stejném
složení bylo provedeno o hodinu později s malou změnou. Hlavní cenu vylosovala
paní Danuše Svobodová, dlouholetá členka
zdejšího MS. Ceny byly vydávány ve vedlejší místnosti, takže taneční parket byl stále
zaplněn tanečními páry. Výborná atmosféra,

která panovala v sále po celou dobu plesu
až do brzkých ranních hodin, svědčila o dobré součinnosti myslivců s občany, pro které
tento bál myslivci každoročně připravují. Za
toto patří velké poděkování všem členům MS
a sponzorům, kteří se na přípravě a průběhu
plesu jakýmkoliv způsobem podíleli. Zvláště
velký dík patří všem účastníkům plesu, kteří
nám svou účastí projevují přízeň a pomoc při
naplňování poslání České myslivosti.
Rudolf Krč
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Z Bělkovické naháňky
Letošní první naháňku uspořádali myslivci Mysliveckého spolku Bělkovice Lašťany
v sobotu 18. listopadu. Sraz byl v osm hodin v
bývalém hostinci Parlament. Účast překonala
očekávání, místnost bývalého hostince byla
zaplněna do posledního místečka. Ranní
snídaňová polévka rozehřála žaludky všech
konzumentů a tak povel k nástupu přišel
vhod. Místopředseda MS Ing. Přemek Šolc
přivítal nastoupené účastníky naháňky slovy:
„Dobrý den, dámy a pánové, já Vás vítám
na našem dnešním společném honu, který
bude mít tři leče. Vedoucím dnešní naháňky
je pan Jiří Heginger. Po celou dobu honu
platí jak pro střelce tak honce zákaz pití alkoholu. Honce prosím,aby měli výstražné
vesty na sobě,ať se nestane nějaké neštěstí.
Co se týká střelby, je dnes mokro, klouže to,
nabíjet se bude až na stanovišti, závodčí Vám
ukáže, kam můžete střílet“ a předal slovo
vedoucímu honu. Ten rovněž přivítal nastoupené a seznámil je se závodčími a tím, co
se bude lovit. „Pro první řadu budu závodčím
já a pro druhou řadu bude závodčím pan Miroslav Hop. Co se týče organizace naháňky:
Jakmile to obstoupíme,bude se volat po lince
hotovo, prosím Vás, volejte všichni. Jakmile
bude konec, bude se volat konec. Pokud by
se hoblovalo,zvěř by nešla ven, tak bychom
volali hoblujeme. Pokud někdo uloví černou

zvěř,nechá ji ležet na lince,přijde domácí
a odebere do ampulky barvu. Závodčí Vám
bude říkat, kterým směrem se bude lovit,
jestli dovnitř, nebo ven. To bude záležet na
terénu. Buďte co nejvíc opatrní, ať se nic
nestane. Žádné prase za to nestojí,aby byl
nějaký úraz. To by bylo z organizace vše, má
někdo nějaký dotaz? Nikdo, tak provolávám
dnešní naháňce Lovu zdar“. Krajinou zahřmělo zdar a letošní první společný hon byl zahájen. O mne se pokoušela chřipka, a tak jsem
s Josefem Turečkem a jeho kamarádem odjel
připravit prostor a ohně pro opékání klobás.
Čaj, klobásy, chléb a hořčici přivezl finanční
hospodář MS Ing. Michal Hrabčík. Po druhé
leči proběhla svačina, která spravila trochu
posmutnělou náladu střelců a hlavně značně
unavených honkyň. Zvěř v obou lečích viděna
byla, horší však bylo to,že i přes informovanost občanů o honě se v lese objevili lidé
dokonce i na procházce s kočárkem. To mělo
jistě vliv na zvýšenou ostražitost a opatrnost
při rozhodování zda střílet či nikoliv. Od
ohňů vyhřáti, napojeni a posilněni jsme se
vydali do poslední třetí leče. V té byl uloven
jeden kolouch. Na výřadu, který byl připraven
v místě ranního nástupu, byl dekorován dle
mysliveckých tradic úspěšný střelec, host z MS
Bohuňovice Pavel Šindler. Za ukázněnost i
ohleduplnost v průběhu celého

honu poděkovali všem účastníkům honu oba
zástupci vedení honu a MS Bělkovice Lašťany a pozvali všechny do bývalé hospody na
poslední leč, občerstvení a bohatou tombolu.
Provoláním Myslivosti zdar byl výřad ukončen
a následoval přesun do obce na poslední leč.
Zde již bylo připraveno občerstvení, pečené
kančí se zelím a knedlíkem bylo jako vždy
výborné, za to si zaslouží kuchař Stanislav Hlavatý velkou pochvalu. Po jídle se rozproudila
volná zábava,povídalo se o všem možném
a nechyběla ani myslivecká latina. Mezi tím
byla připravena bohatá tombola, tvořená
dvěma selaty, zajícem, bažantím kohoutem,
kachnou a spoustou věcných cen. S losy
obcházeli dva členové MS Jakub Škráček
a Robert Majtner. Losování si vzali na starost
předseda MS Jiří Heginger a František Příleský.
Štěstí je vrtkavé,přesto se na některé usmálo třeba třikrát, a tak bylo veselo jak se patří.
Jednu z veselých skupin kolem Josefa Turečka tvořili zaměstnanci České pošty, převážně
řidiči. Veselá zábava pokračovala také po tombole, i když v menším obsazení. Odjeli hosté
ze vzdálenějších míst, mezi ně jsem zanedlouho patřil také já. Přemáhat zvýšenou teplotu
jsem již více nemohl. Rozloučil jsem se a vyrazil k Olomouci, spokojen s krásně prožitým
dnem s kamarády v zeleném.
Rudolf Krč

jakási rodinná, „matičkovská“ tradice. Letos půjde v kroji za Lašťany na bohuňovickou farnost
druhá sestřenka Karolína a Petřin starší syn a
popravdě - už připravuju menší dcerku a synka
na to, že je tahle událost a čest během příštích
let tedy rozhodně čeká taky. A jsou rádi, jak
jinak! (že jo )

nezapisuje kde co, a z právě onoho seznamu
se po čase vybírají položky, které se zapisují
do mezinárodního registru nemateriálních
památek UNESCO. Je to pro naše „matičky“
velká pocta a mě opravdu moc těší, že
jsem mohla být na jeden rok jeho součástí.
Díky všem, kdo se na této krásné tradici
v Bělkovicích a Lašťanech podílí, a podílet
bude i v budoucnu.
Pavla Jemelková

Ježíšovy matičky
Přiznám se, že když mě v roce 1991, tehdy lehce postpubertální slečnu, oslovila paní
Brodacká, abych v Lašťanech „šla za matičku“
a já po mírném nátlaku ze strany maminky
a babičky kývla, o vzniku a historii této tradice
jsem nevěděla vůbec nic a vlastně mě to ani moc
nezajímalo. Snad jen to, že před válkou byla za
matičku babička ve své rodné vesnici Trusovice.
Zdobení kapličky, obrovské šátky na hlavě, pěší
průvod s kapelou do bohuňovického kostela a
„posezení“ u jednoho z mládenců je jen zlomek
toho všeho. Píšu posezení v uvozovkách, protože ten, kdo měl možnost obléknout hanácký
kroj, ví, že to tedy moc nejde. Užila jsem si tehdy krásný velikonoční víkend a dodnes ráda
vzpomínám, jak jsme spolu s kamarádkou byly
jakýmsi velmi důležitým svátečním elementem průvodu. A když sestřenice Petra byla za
matičku v roce 2000 a o deset let později moje
starší dcera Kristýna, začala se nám rýsovat

Ale proč to vlastně píšu?
Ministerstvo kultury již v roce 2008 zřídilo
koncepci účinnější péče o památky a v rámci
Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví vzniká již od roku 2009
Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky, (najdete
ho na stránkách ministerstva.kultury) a právě
do něho byly naše „matičky“ vybrány z mnoha dalších tradic a koncem loňského roku
zapsány jako položka č. 21. Podle pořadového
čísla sami vidíte, že se do seznamu, který má
za úkol ochranu, rozvoj a zachování tradic,
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Soutěž Rozkvetlá ulice
ak jako v minulosti, tak i v roce 2018, již
tradičně v obci Bělkovice-Lašťany bude vyhlášena soutěž „Rozkvetlá ulice“. Tuto soutěž
spolu s obecním úřadem organizuje ZO
Českého zahrádkářského svazu. Soutěž je finančně dotována, vítězové dostanou finanční
poukázku v určité hodnotě na nákup potřeb
pro pěstování okrasných květin. Soutěží se
v kategorii okenní truhlíky, to znamená úprava a osázení okenních truhlíků do ulice, a dále
úprava předzahrádek.
Naše obec je hojně navštěvovaná ať už
se jedná o akce sportovní, kulturní nebo
návštěvu místního koupaliště. Již mnohokrát
zaznělo, že Morava je krásná rozkvetlá zahrada, proto je snahou organizátorů, abychom
v tomto nezklamali a mohli býti hrdí na práci
našich spoluobčanů. Věřme, že každý domek
bude i v letošním roce pěkně vyzdoben.
Na hodnocení se těší zahrádkáři.

Zahrádkáři doporučují: na každé
zahrádce by neměly chybět bylinky. Jsou
zdravé, ihned po ruce a hlavně víme, co
jíme. Pěstujte na záhonku nebo i v květináči
tymián obecný, majoránku, saturejku, rozmarýn, bobkový list /vavřín/, libeček, listový
celer nebo bazalku.
Co dělat v březnu: Za příznivého počasí
vysejte na venkovní záhony mrkev, petržel,
špenát, hrášek, kopr. Je čas vyset bazalku,
yzop, saturejku, tymián i majoránku. Doporučujeme mrkev set do hrůbků a je také
doporučováno, aby mezi mrkví byl vyset kopr
a zasázená sem tam cibule. Tyto zeleniny odpuzují škůdce.

tibiotika? Přitom náš organismus si na ně za
celý život nezvykne, tak jak je tomu u látek
syntetických.
Pokud jste na podzim zryli záhon, jak
je příhodné počasí proveďte tzv. “stržení
brázdy“. Nejde pouze o estetický dojem, ale
hlavním účelem této činnosti je uchování
půdní vláhy a zabránění výparu (porušení kapilarity půdy). Tuto práci je nutno provádět,
když jsou záhony oschlé.
Proti škůdcům chráníme záhony netkanou
textilií.
Pokud máte zájem a potřebu,
přijděte mezi nás
zahrádkáře.

Víte, že již Karel Veliký (okolo roku 800 n.l.)
dekretem nařídil, aby se v jeho říši pěstoval kopr ve velkých lánech? Již tehdy to byla
velmi oblíbená zelenina. A víte, že česnek,
cibule, křen, petržel a celer jsou přírodní an-

Výbor ČZS ZO
Bělkovice-Lašťany

Společenská kronika
Za období od 01.09.2017 do 31.12.2018 se
do obce:
přihlásilo k trvalému pobytu
17 občanů
odhlásilo se z trvalého pobytu 12 občanů
Narodili se:
Září:
Josef Anderš
Terezie Šuraňová
Mia Růžičková
Říjen:
Štěpán Pelc
Ella Rozsypalová
Karolína Stejskalová
Filip Stejskal
Listopad: Anežka Urbanová
Tomáš Langer
Prosinec: Matyáš Drliczek

Z našich řad odešli:
Říjen:
Svatopluk Techet
Listopad: Svatopluk Theimer
Prosinec: Zdeněk Mitáček
Josef Mráz

Jubilanti 01.09.2017 - 31.12.2017
V uvedeném období dosáhly věku 80 let:
Září:
Ludmila Nezhybová
Prosinec: Marie Hlaváčová
V uvedeném období dosáhli věku 85 let:
Říjen:
Drahomír Langer
Listopad: Marie Hemalová
Prosinec: Marie Zdařilová
V uvedeném období dosáhli věku 90 let:
Prosinec: Hynek Theimer
Božena Pospíšilová

K datu 31.12.2017 má naše obec
celkem 2291občanů.

AKCE:
Vítání nově narozených občánků do
svazku obce Bělkovice-Lašťany se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního
úřadu Bělkovice-Lašťany v budově č. p.
509 v neděli 26.11.2017 v 9:30 a 10:15
hodin. Bylo pozváno 14 dětí.

ROZLOSOVÁNÍ MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
Sportovní klub Bělkovice – Lašťany z.s.
MUŽI – I. A tř. KFS Ol., sk. A

DOROST – II. tř. OFS Ol.

So 31.3.
15,30
Ne 8.4.
15,30
So 14.4.
15,30
Ne 22.4.
16,00

Litovel
Konice
Maletín
Paseka

D
V
D
V

15
16
17
18

So 31.3.
13,00
Ne 8.4.
13,00
So 14.4.
13,00
So 21.4.
13,15

So 28.4.
16,00

Chválkovice

D 19

So 28.4.
13,30

Bohdíkov
Bohuňovice
Haňovice
Česká Ves
Slavonín
Náměšť
M. Beroun

V
D
V
D
V
V
D

Ne 6.5.
14,15
So 12.5.
14,00
So 19.5.
15,00
So 26.5.
14,30
Ne 3.6.
14,30
Ne 10.6.
10,00
So 16.6.
15,00

So 5.5.
16,30
So 12.5.
16,30
Ne 20.5.
17,00
So 26.5.
17,00
Ne 3.6.
17,00
So 9.6.
17,00
So 16.6.
17,30

20
21
22
23
24
25
26

Litovel
Drahanovice
Hněvotín
Grygov
PňoviceŠtěpánov

Šumvald
Červenka
Dolany
Lutín-Slatinice

Slavonín
Příkazy-Náklo

M. Beroun

D
V
D
V

STARŠÍ ŽÁCI – okr. přebor sk. C

BENJAMÍNCI – BST 08-B1J

15
16
17
18

So 7.4.
13,30
So 14.4.
10,00

Hlubočky
Kostelec n. H.
volno

3. část turnajů:
7.4.-8.4. všichni volno
V
So 14.4.
D
9,00 Slavonín
Ne 22.4.
10,00 Bělkovice

D 19

So 28.4.
10,00

Náklo

D

V
D
V
D
V
V
D

Ne 6.5.
14,15
So 12.5.
10,00
Ne 20.5.
10,00

20
21
22
23
24
25
26

So 2.6.
14,00
So 9.6.
10,00

Troubelice
Hlubočky
Kostelec n. H.
volno
Náklo
Troubelice

†

Ne 29.4.
9,00

Chválkovice

So 5.5.
9,30

V
Šternberk „B“
D
V 4. část turnajů:
V
D

Benjamínci: Turnajový postupový systém, podle výsledků budou vylosovány v květnu 2018 další turnaje.
V současné době vrcholí jarní příprava našich fotbalistů, svou fyzičku předvede tým mužů a dorostu již o Velikonocích, a to v sobotu 31. 3. Avšak bělkovičtí fotbalisté nezaháleli ani během zimní
přestávky. Po tom, co se sundaly fotbalové sítě, se hřiště tradičně zahalilo do vánoční atmosféry. První prosincová sobota (2. 12. 2017) byla ve znamení příchodu Mikuláše s čertem a anděly,
následující týden se pak fotbalovým areálem rozvoněl vánoční punč. Dovolte nám touto cestou zpětně poděkovat všem zúčastněným.
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Tajenka pro zábavu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tělocvičná jednota SOKOL BělkoviceLašťany si dovoluje touto cestou popřát
svým dvěma členům výboru k jejich
významnému životnímu jubileu.
Jiří Slepička a Jiří Steiger
slaví „70“ a my jim přejeme hodně
štěstí, zdraví, životního elánu a další roky
práce pro naši jednotu.
Výbor T.J.SOKOL Bělkovice-Lašťany

8.
9.
10.
11.
12.

1. Tradiční velikonoční pečivo symbolizující provaz ……….?
2. Léčivá rostlina s detoxikačními a močopudnými vlastnostmi, nejúčinnější na jaře….?
3. V obci Jívová je významný barokní kostel svatého ………..?
4. Poetické pojmenování pro jaro je ………?
5. První dubnový den slavíme……?
6. Lašťanské matičky oblékají na Neděli velikonoční ……….?
7. Na vrcholu památníku obětem 1.světové války v Bělkovicích je kamenný…….. ?
8. Koledě s pomlázkou o Velikonočním pondělí se hanácky říká………..?
9. SK Bělkovice-Lašťany byl založen roku 19.. ?
10. Soutěž Rozkvetlá ulice u nás v obci pořádají …………..?
11.Vyšívané vestě ke kroji se říká………?
12. Největší a nejpočetnější katolická církev je ………………?
Příjemné luštění přeje Pavla Jemelková

váš dar může zachránit život!
Darování krve je jedinečným darem člověka člověku a je založeno na principu solidarity. Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou roli a nelze ji uměle vyrobit. S
rozvojem léčebných metod a operačních
postupů jsou dnes lékaři schopni léčit i těžce
nemocné, kteří dříve měli minimální šanci na uzdravení. Roste tak i
potřeba krve a jejích složek získávaných od dárců.
Staňte se proto i Vy dárci krve! Váš dar může zachránit život! Možná
dnes nebo zítra bude právě Vaší krve potřeba. Nikdo z nás neví, zda
tuto darovanou krev nebude potřebovat někdo z jeho blízkých nebo
dokonce i on sám.
Darovat krev může každý zdravý občan ČR, který má 18-65 let
(první odběr by měl být do 60 let). Je důležité být zdravý, nebrat žád-

né léky a můžete zachránit lidský život. Bližší informace najdete na
https://www.fnol.cz/transfuzni-oddeleni.Jednou z hlavních výhod
dárcovství krve je pravidelné sledování zdravotního stavu, možnost
odečtu z daní ve výši až 3000,- za každý odběr a volno v den odběru
v práci.
Lucie Vybíralová
referent náboru dárců krve
Rada obce Bělkovice-Lašťany na svém dubnovém zasedání 2015
schválila finanční dar, čestným dárcům krve – nositelům zlaté plakety
profesora Jana Jánského, a to ve výši 100 Kč za každý odběr v transfúzní stanici s účinností od 01.05.2015. Všem dárcům krve patří velké
poděkování, protože dárcovstvím krve pomáhají zachránit životy a
také vrátit nemocné zpátky do života, za což jim patří také neskonalý
obdiv.

Vánoční Bouzov
T.J. SOKOL Bělkovice-Lašťany jako každoročně
i letos 27.12.2017 organizoval vánoční romantickou prohlídku hradu Bouzov zaměřenou na
vánoční tématiku. Tento zájezd jsme pořádali
v jubilejním pořadí, byl to 10. zájezd ve Vánočním
a předvánočním čase.
Zájemců jako každý rok bylo hodně, přišlo 50
osob. Matěj Čecháček, řidič autobusu, když nás
viděl, tak se držel za hlavu. Ale všichni jsme se
vešli a jeli.

Bouzov nás krásně přivítal, na nádvoří se hrály
koledy, prodával se punč, v části nádvoří ochránci přírody předváděli dravé ptáky, na které si mohly děti sáhnout a podržet je na vodítku.
Ale to nejzajímavější nás teprve čekalo v interiéru hradu. Nádherná vánoční výzdoba, poutavý výklad paní průvodkyně v kostýmu skřítka,
která nám vyprávěla, jak se na hradě a v podhradí
chystali a posléze prožívali vánoční svátky. Dávala nám různé hádanky s vánoční tématikou.

Bylo to moc příjemné odpoledne strávené
mezi vánočními svátky a Silvestrem.
Já bych Vás už
teď chtěla pozvat
na podobný výlet
v letošním roce,
ale na jiný hrad
nebo zámek.
Eva Slepičková
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