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obce Bělkovice-Lašťany
slovo starosty obce
Lepší holub na střeše nežli vrabec v hrsti,
aneb jak je to u nás s rozvojem obce.
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
každý z nás si rád v období dovolených
a odpočinku přečte pár řádků z knihy, časopisu
nebo jiného média, mezi které se řadí i náš zpravodaj. Připravili jsme proto vydání, jenž se váže
k období letních prázdnin, dovolených a chvil
odpočinku, které vás může zaujmout.
Na úvod Vás, jak je již zvykem, seznámím
s děním v naší obci za poslední období. Většina
z Vás má alespoň částečnou informaci o tom,
že se v současnosti buduje nová páteřní komunikace v obci, dříve nazývána „kostková“. Stavba
je v současnosti za svou polovinou, či spíše před
dokončením. Mimo nové autobusové zastávky,
bude největší proměnou celého úseku výstavba
kruhového objezdu, a to místo původní poměrně
složité křižovatky. Tento nový dopravní prvek
zvýší především bezpečnost chodců (dětí) v pohybu přes vozovku a kolem ní směrem od autobusových zastávek ke škole, k obchodu a dále do
vsi a sníží rychlost projíždějících vozidel.
Realizace stavby průtahu obce zatíží obecní rozpočet v řádu milionů korun, což jsem
předestřel již v minulých
číslech našeho zpravodaje.
Dosáhnout tak na snížení
vysokých nákladů stavby
by bylo velkým úspěchem.
Proto s radostí mohu
sdělit, že tento úspěch
se dostavil. Do obecního rozpočtu získáme
2,3 mil. korun českých, a
to z finančních prostředků
Olomouckého kraje, který
v rámci programu „Podpora opatření pro zvýšení
bezpečnosti
provozu
a budování přechodů pro
chodce“ poskytl uvedené
prostředky naší obci na základě naší žádosti. Dotace z Olomouckého kraje je pozitivní zpráva pro
obecní rozpočet a tím i pro nás.
Tato stavba nám stále více dokazuje, že jsme
se vydali správným směrem, neboť rozvoj území
obce v oblasti dopravního stavitelství odpovídá
našim představám o pokrokovém řešení pro
všechny občany v obci. Zaznamenal jsem během
poslední doby i neotřelý názor, že stavba průtahu
nás jako obec posune o 20 let dopředu. Stavbou
dochází k výměně povrchu vozovky (předchozí
žulová kostka je nahrazena asfaltem) a výstavbě
bezbariérových chodníků, což zvýší bezpečnost
chodců a sníží hluk veškeré dopravy po této
páteřní komunikaci v obci. Očekáváme, že nová
komunikace bude mít parametry moderní, bezpečné a osvětlené bezbariérové trasy. Bude sloužit
nejen našim občanům, ale i návštěvníkům, či
projíždějícím. Pevně věřím, že vozidla pohybující
se po komunikaci nebudou zatížena nerovnost-

mi vozovky a občané bydlící kolem tak pocítí
rozdíl ve srovnání s dřívější hlučnou, prašnou
a nerovnou silnicí. Bezpečnostní prvky pro chodce snad také budou mít kladnou odezvu mezi
občany a nově vytvořené chodníky kolem celé
komunikace i v místech, kde dříve nebyly, budou
využívány k bezpečnému pohybu všech osob.
Nové osvětlení dle stanovených norem všem usnadní viditelnost po setmění. Velké poděkování
za dosavadní práci zaslouží všichni ti, kteří se na
stavbě podílejí, především pracovníci společnosti
STRABAG a.s., kteří provádí svou práci svědomitě,
se vší pílí a ochotou. Chválu na pracovní výkon
zaměstnanců slyším od mnoha občanů bydlících
nejen podél předmětné komunikace. Věřme,
že i nadále budeme přihlížet „pracovnímu stroji“, který se nezadrhne. Dle původního harmonogramu stavby je plánované dokončení stavby
k 18.říjnu letošního roku. Vzhledem k pracovnímu
nasazení zaměstnanců provádějící firmy však lze
očekávat i dřívější ukončení stavby. V současné
chvíli mám informace, že dne 16. 9. 2018 bude
průtah obce zprovozněn. Těšme se!

K všestrannému rozvoji území obce patří nejen
stavby komunikací a chodníků, či chcete-li stavby
dopravní, ale současně také stavby pozemní, jako
jsou rekonstrukce, či obnovy obecních budov,
a to vše na základě připravených záměrů a také
zpracovaných kvalitních projektů. Z hlediska koncepce rozvoje celého území obce, je vhodné,
aby s určitou synergií byly postupně realizovány
stavby, které zajistí pozitivní vliv na občany a jejich
potřeby (například zvýšením bezpečnosti výstavbou nových chodníků, zateplení a modernizace
budov, opravy kanalizace, ČOV, komunikací apod.).
Situace, která se odehrála před několika týdny
(31. 5. 2018) při veřejném jednání zastupitelstva
obce č. 2/2018 mne však velmi překvapila, neboť dle mého názoru poměrně citelně zasáhla
zmiňovaný nastavený rozvoj území naší obce, jak
v oblasti ekonomické, tak investiční. Pro ty, kteří
nebyli s děním na veřejném projednání zastupitelstva obce obeznámeni, jsem připravil několik

následujících vět. A ač to dělám nerad, musím
bohužel reagovat na hlasování a rozhodovací
praxi zastupitelů obce, konkrétně několika jejich členů. Jmenovat tyto zde nehodlám, neboť
o hlasování se každý může dozvědět ze zápisu
zastupitelstva, který je na webu obce, popřípadě
na Obecním úřadě. Zastupitelé svým hlasováním
(8 hlasů) zajistili, aby se zastupitelstvo neusneslo
na zahájení realizace přístavby a nástavby základní školy v Lašťanech se vznikem nových učeben
a moderním vybavením, tedy projektu, který je
také součástí tvořícího se Programu rozvoje obce.
Již připravená projektová dokumentace je stavebně povolená a v květnu 2018 proběhla veřejná
zakázka na realizaci tohoto projektu. Zbývalo při
projednání v zastupitelstvu obce vysoutěženou
firmu potvrdit čili odsouhlasit plánovanou stavbu.
Uskutečnění tohoto projektu by výrazně přispělo
k modernizaci školní budovy v Lašťanech a jejího
vybavení, včetně sjednocení školních budov do
jediné. Záměr a projekt se připravoval poměrně
dlouhou dobu a je součástí připravovaného strategického plánu. Při rozpravě během veřejného
projednání zastupitelstva obce se k tomuto bodu
vyjádřilo část zastupitelů
tak, že plánovaná rekonstrukce budovy základní
školy je projednávána
před podzimními volbami, a tedy neměla by se
nyní řešit, že je to účelové
od současného starosty
obce. Pan místostarosta,
který hlasoval proti rekonstrukci dokonce svými
výpočty a sdělením tvrdil,
že postavení nové školy
na zelené louce by bylo
stejně nákladné a možná
i levnější než investice
do rekonstrukce budovy
v Lašťanech. K tomu pouze doplňuji, že zpracovaný projekt nové školy žádný neexistuje
(čili není s čím porovnávat) a s umístěním nové
základní školy nepočítá ani současný platný
územní plán. Beze změny současného územního
plánu, nebo schválení nového územního plánu
není možnost novou budovu základní školy
umístit v obci, natož vyprojektovat až ke stavebnímu povolení. Žádný projekt k porovnání oproti
připravenému realizačnímu projektu na přístavbu a nástavbu budovy základní školy v Lašťanech
není a nebyl na stole pro porovnání s tím, co je
více než 2 roky připravováno.
Ptám se tedy sám sebe, kde se stala chyba, že
přišel od 8 zastupitelů nesouhlas s postupem
v realizaci, o kterém se několikrát jednalo na zastupitelstvu obce?
Odpovím si „raději“ také sám:
... a) v doposud neobdržené dotaci... Ne.
O této dotaci, o které ještě není rozhodnuto
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a není ani zamítnuta. Obec by v případě získání
dotace musela investovat do realizace vlastní
a také vypůjčené finanční prostředky a pak teprve
by mohla dostat dotace z EU. Takto zní dotační
podmínky tzn. další stovky škol v České republice
mají stejné podmínky. Nejdříve provést realizaci
za své, či vypůjčené prostředky a pak teprve obdrží prostředky dotační. Tento důvod pro zrušení
realizace veřejné zakázky tedy odpadá.
... b) v tom, že stojí projekt moc peněz, na
které si obec bude půjčovat... Ne. Tedy podobně
jako odpověď výše uvedená. Půjčka by musela
přijít s dotací i bez dotace. Zadluženost obce je
z předchozího úvěru a předpoklad vzít si nový
úvěr znamená, že je obec limitována možnou
výší úvěru. Navíc naspořené prostředky v rozpočtu obce jsou poměrně vysoké a je předpokladem,
že díky dobrému hospodaření a ponížení nákladů
ze získaných dotací lze reálně uvažovat minimálně o 18 milionech, které obec může na konci roku
investovat do této stavby. Úvěr na rekonstrukci
školy by nebyl tak velkým zatížením pro obec, jak
se mnozí domnívají, a proto by to obec nezatížilo.
Tento důvod tedy pro svou logiku také odpadá.
... c) v blížících se podzimních volbách
a nepodpora současného vedení v činnosti, která směřuje k tomu, že pro občany dělá
více než bylo zvykem a vize nové školy... Ano.
Mám za to, že C je správně. Proč dělat něco, co
je připravené, stálo obec cca 1,2 milionu, bylo to
v záměru investic obce a zlepšilo by to během
1 roku budovu základní školy o 100% (do této budovy se bude i tak investovat cca 10 mil. Kč). Proč
dělat něco, co v návaznosti pak přinese změnu
místa budovy obecního úřadu do budovy ZŠ
v Bělkovicích, budova obecního úřadu se přestaví
na byty, děti budou navštěvovat jednu školní budovu a jídelnu budou mít cca 250m. Ano, to je racionální a reálný výhled na nakládání s obecními
budovami a šetření prostředků. Nadto je pořád,
až do roku 2023 možnost získat dotaci z IROPU,
popřípadě jiné dotace, které sníží celkovou cenu
stavby. Tato reálná cesta, jak rozvíjet obec, je pro
některé zastupitele (8 zastupitelů) nepřípustná,
dokonce i od těch, kteří se na projektu podíleli
(ředitel ZŠ, místostarosta obce). Podařila by se
totiž současnému vedení obce, které, nemůžu
si pomoci, není u těchto v oblibě... Ovšem vize
nové školy v obci, to je ta vize, kterou všem dáme
na vědomí jasnou představu a pojďme se jí tedy
zabývat (upozorňuji, že v roce 2015 se touto vizí
zastupitelé zabývali). Myšlenka je to krásná a plně
vyjadřuje schopnosti lidí, kteří ji přijali za vlastní.
Jsem zastáncem názoru, tak jako 6 zastupitelů, kteří byli při hlasování „pro“, že je
lepší více pracovat, postupně plnit reálné
věci a méně kolem toho mluvit než mluvit
o vizích a představách, které nemají reálné
podklady a zabývat se tím až do té míry, kdy
uplyne čas a nevznikne nakonec nic. I proto
je rekonstrukce budovy v Lašťanech zpracována
a připravena k realizaci a stavebně povolena. Nechám na Vás všech, ať si každý udělá názor nad
rozhodnutím zastupitelů naší obce.
Aby se nad textem, který píši, nehněvali zastupitelé, kteří vyjádřili nesouhlas s realizací,
nebo se zdrželi hlasování, přiblížím všem okolnosti a relativně krátkou historii záměru opravy
a přístavby budovy základní školy v Lašťanech,
a to ve všech souvislostech, které nás dovedly až
k současnému stavu.
Píše se rok 2015. Vedení obce, chcete-li starosta obce a radní obce, se odhodlali ke kroku, který
před nimi, pohříchu, ještě nikdo neučinil. Přesněji tedy, pokud o tom někdo dříve přemýšlel, tak
o tom není nikde písemná zmínka (např. usnesení
jakéhokoli orgánu obce). Radní obce v roce 2015
se totiž zabývali otázkou výstavby nové školy
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a jejím umístěním, a to v návaznosti na reálné
finanční možnosti obce. Komise rozvoje obce,
která je poradním orgánem rady obce, projednávala různé návrhy, varianty a řešení nové školy.
Jednalo se o velikosti budovy, celkovém prostoru
a jejím umístění, a to z jediného důvodu, nová
základní škola měla být kapacitně dostačující pro
žáky z celé obce. Základní myšlenkou totiž bylo,
vyřešit školní budovy v obci tak, aby děti školou
povinné nemusely přecházet mezi školními budovami a snížila se tak rizika nehod na minimum.
Pro novou školu se tak nabízela varianta umístění
na Brodku, konkrétně v lokalitě stávajícího domu
č.p. 421 (nyní vedle workoutového hřiště). Jen
k tomu poznamenám, že tento dům koupila obec
na jaře v roce 2014, a to se záměrem vybudovat
zde v budoucnu domov pro seniory. V současně
platném územním plánu obce není tento pozemek až doposud určený pro výstavbu základní
školy (občanská vybavenost). Předmětné území
díky své rozloze nabízelo možnosti umístění nové

nejmenší, avšak realita byla tvrdá, nekompromisní a nedala se obejít. Finanční zatížení by
obec ekonomicky neunesla a v podstatě se
tak jednalo o nereálnou představu, která byla
projednána a v zastupitelstvu v roce 2015
neschválena.

budovy včetně tělocvičny a školního hřiště. Zpracovala se proto jednoduchá studie a začalo se
s ekonomickými propočty. Při porovnání obdobných postavených budov (v roce 2015) se zjistilo,
že by náklady na vybudování nové základní školy
s dalšími objekty (tělocvična, hřiště) šplhaly až
k částce 80 mil. Kč. Záměr se předložil zastupitelům v roce 2015. Připravily se relevantní podklady pro všechny zastupitele, včetně finančních
limitů obce. Ověřovala se možnost získání dotace
na novou školu z programového období 2014 až
2020 a také se zajišťoval odhad demografického
vývoje obyvatelstva naší obce. V roce 2015 ani
v dalších letech výzvy k získání dotace na novou školu I. stupně vypsány bohužel nebyly
a nebudou. Úvěr poskytnutý bankou byl možný
maximálně do výše cca 45 mil. Kč, neboť obec
již splácela (a splácí i nadále) úvěr za kanalizaci
a vodovod, což bylo limitující (a je až doposud).
Demografický vývoj směřoval (a směřuje) k tomu,
že počet žáků v obci bude v budoucnu nižší, než
v roce 2015. Výhled naznačuje 20 až 24 dětí ročně.

V návaznosti na vypsané výzvy v novém
programovém období (od roku 2014) se náhle objevila možnost čerpání prostředků z IROP
ve výši 90% na vytvoření nových školních učeben, bezbariérového řešení budovy, konektivity a moderního vybavení stávající budovy
základní školy I. stupně. Podmínkou pro splnění
požadavků dotace však byla její rekonstrukce.
Problematikou se zabývala komise rozvoje obce
a také rada obce. Na stole byl návrh řešení, jak
v naší obci zajistit moderní výukové prostory pro
naše děti a splnit tak požadavky na jednu školní budovu (nepřecházení dětí mezi budovami)
s přispěním financí z Evropské unie, a zároveň
napomoci tomu, aby ostatní budovy v obci našly
lepší využití a lepší prostory pro uživatele.

Všechny nastavené výše uvedené parametry byly projednávány v zastupitelstvu obce
v roce 2015 a bylo, nejen dle mého názoru,
moudrým rozhodnutím zastupitelstva obce,
nevydávat se cestou výstavby nové základní školy dle předložených podkladů, neboť
realizace byla neproveditelná. Představou nás
všech v roce 2015 bylo, že děti v obci budou
navštěvovat novou školu s moderním vybavením,
tělocvičnou a jídelnou na jednom místě. Jistě by
to po desítkách let chození mezi budovami byla
krásná představa a zasloužená, zejména pro naše

Vzhledem k těmto výše popsaným navrhovaným řešením se vedení obce nevzdávalo
a nezahálelo. Jak mnozí z Vás už ví, práce vedení
obce od roku 2014 spočívá v tom, že se snaží přistupovat k pracovním povinnostem bez dlouhého
otálení a rychle se snaží zajistit nové řešení, a to
buď novými záměry a projekty či přímo v reálné investiční výstavbě. Hledají se často vhodné
možnosti, jak lze něco hodnotného vytvořit
a pomoci rozvoji území naší obce a naplňovat tak potřeby obyvatel, o které jde na prvním
místě. Vedení obce se dále snažilo vyřešit stávající
a letité problémy týkající se obecních budov a jejich využití, a to včetně těch školních.

Zadalo se výběrové řízení na zhotovení projektu přístavby a nástavby budovy ZŠ v Lašťanech. V roce 2016 se tak začalo spolupracovat
s projektanty, ředitelem školy a dalšími tak, aby
byl vytvořen projekt moderní základní školy
s kapacitou pro všechny žáky z Bělkovic-Lašťan.
Nový projekt navrhoval řešení, které současně
nezničí tradiční místo školní budovy umístěné
několik desítek let u rybníka v Lašťanech, ba
naopak povýší jeho hodnotu při zachování budovy základní školy v této lokalitě a možnosti
rozšíření o potřebné učebny. Budova základní
školy v Lašťanech svou dispozicí předurčovala
větší bezpečí pohybu dětí kolem budovy, bližší
umístění jídelny a kratší vzdálenost ke sportovnímu hřišti v Lašťanech. Pro úplnost také sděluji, že ředitel ZŠ žádal o opravy této školní budovy, neboť v budově je při letitém provozu školy
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mnoho věcí k opravám. V současnosti zde máme
pohupující se stropy, rozvody vody v olověných
trubkách, elektřina je v hliníkových rozvodech,
vybavení je zastaralé a celkový stav budovy včetně energetických nákladů je téměř katastrofální.
Nemluvě o samotném vybavení učeben, ředitelny, kabinetu a wc. V obecním rozpočtu bude
složité vyčlenit jen prostředky na pouhé opravy
této budovy, když lze očekávat tyto výdaje v řádů
milionů.
V případě, že by se rekonstruovala a rozšířila
budova ZŠ v Lašťanech s navýšením kapacity pro všechny žáky v obci, došlo by k zásadnímu, chcete-li převratnému rozvoji koncepce
a strategie obce ve smyslu přesunutí využití
u jednotlivých veřejných budov. Představme si
například, že by mohla být realizována myšlenka zajištění důstojného místa pro obecní úřad
s budoucím bezbariérovým řešením, kdy by
došlo k přemístění úřadu do stávající školní budovy v Bělkovicích společně se službou od České
pošty. Nově by v budově současného obecního
úřadu vznikl byt, popřípadě byty pro občany
obce, které by obec mohla například pronajímat.
Koncepce přesunu a využití jednotlivých budov v obci by tak umožnila významnější změnu
stávajícího neutěšeného stavu. Stávající budova
základní školy by místo velmi nákladných oprav,
které by nutně musely přerušit i výuku, byla
rozšířena o nové třídy a celá by byla moderně,
bezbariérově vybavena. Lze tvrdit, že modernizací budovy základní školy v Lašťanech by se
„zabilo několik much jednou ranou“, přesněji lze
také konstatovat, že by se postupovalo s péčí řádného hospodáře v rámci nakládání s obecními
budovami a ujednotil by se provoz jednotlivých
obecních budov, který by byl koncepční.
Věřím, a jsem o tom přesvědčen do této
chvíle, že rozhodnutí rekonstruovat budovu
v Lašťanech na budovu s moderním vybavením,
dostatečným počtem tříd, bezbariérovým přístupem, zateplením, rekuperací, se zcela novými
moderními učebnami a vybavením, by nebyl krok
špatným směrem a naše děti by si ho zasloužily. Navíc by tato realizace byla během 1 školního roku řešením na mnoho dalších let. Nadto
přichází i varianta s možnostmi umístit nedaleko
plánovanou tělocvičnu pro děti školou povinné,
kterou by se mohlo zabývat vedení obce v dalších
letech. Varianta řešení tělocvičny by byla II. etapou a tedy výzvou k realizaci pro vedení obce.
Co tedy následovalo? V roce 2016 se v rámci
veřejné zakázky vybrala společnost na zhotovení
projektu přístavby a nástavby ZŠ v Lašťanech se
vznikem moderních učeben. který stál cca 1,2 mil.
Kč. Projektové řešení budovy nabízelo splnění
požadavků pana ředitele na kapacitu objektu. Projekt byl zařazen v MAP Olomouc (místním akčním
plánu Olomouce) a začala se tvořit žádost o dotaci

na IROP (Integrovaný operační program /dotace
z EU/), která byla podána v únoru 2017. Od této
doby doposud nikdo ze zastupitelů nevznesl žádný návrh nějaké změny, či dalších opatření natož
výtky k realizaci projektu. Všichni byly seznámeni
s podáním žádosti o dotaci a s projektem i na zastupitelstvu. Na různých jednáních zastupitelstva
padaly otázky na stav projektu a jeho přípravy, ke
kterým byly uvedeny informace. Projekt byl zveřejněn na webových stránkách obce. Připravovala
se veřejná zakázka na realizaci, která se nechala
posoudit poskytovatelem dotace již v roce 2017,
abychom tak byli připraveni v případě poskytnutí
dotace rychle reagovat a mít stavbu realizovanou
dle harmonogramu. Na jaře 2018 se začal soutěžit
zhotovitel stavby, abychom měli informaci o
ceně, za kterou lze realizovat, neboť vysoutěžená
cena je důležitá i pro poskytovatele úvěru. Bez
vysoutěžené ceny v podstatě nelze přesně stanovit výši úvěru. Přibližně v této době jsme měli
informaci od poskytovatele dotace, že máme
na základě podané žádosti o dotaci připsáno
26 bodů a splňujeme tak formální a věcnou
správnost, avšak díky obrovskému zájmu o prostředky na opravy škol v České republice budou
uspokojeni žadatelé, kteří obdrželi 30 a více
bodů (maximum bylo 36). Komise rady obce
na svém jednání doporučila, aby se realizovala
akce, i kdyby se dotace na tuto stavbu nepovedlo
získat. Rada obce schválila komisi pro výběr dodavatele (v komisi byl jmenován i současný ředitel
základní školy). Proběhla tedy veřejná zakázka,
kde jeden účastník nabídl cenu, která je cenou
pod stanoveným rozpočtem projektanta stavby
(velmi výhodná cena). V současné době, pro ty,
kteří se orientují na trhu se stavebními realizacemi, věc velmi minoritní. Navíc vše bylo soutěženo
v rozpočtových cenách projektu z roku 2017.
Ubezpečuji tak všechny, že cena, která byla nabídnuta jako nejvýhodnější v rámci veřejné soutěže,
nebude nikdy v budoucnu opakovatelná a vždy
bude vyšší, dovoluji si tvrdit, že i o několik milionů.
Na zastupitelstvo obce tak byla v květnu 2018
předložena ke schválení veřejná zakázka, z níž
byla vyhodnocena komisí pro hodnocení veřejné
zakázky nabídka, která splňovala všechny parametry pro realizaci a která byla doporučena také
radou obce zastupitelům ke schválení. Na zastupitelstvu na konci května bylo hlasování o realizaci
a někteří zastupitelé přišli s nečekaným návrhem
vybudovat novou školu na „zelené louce“. Tento návrh zazněl především od zastupitelů, kteří
se v minulosti o takovýto záměr ani nepokusili.
Došlo na hlasování o schválení veřejné zakázky
a s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem,
který podal nejvýhodnější nabídku. Hlasování
bylo 7 zastupitelů pro realizaci 5 zastupitelů se
zdrželo a 3 zastupitelé byli proti realizaci rekonstrukce ZŠ. Výsledek 7 ku 8.
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Po ukončeném jednání zastupitelstva obce
a dle odezvy některých zastupitelů jsem měl
pocit, že ne všichni zastupitelé byli seznámeni
s projektem v dostatečné míře, a proto nechtějí
realizovat připravený projekt a zadat tak veřejnou
zakázku. Vzhledem k této nastalé situaci jsem
nechal vypracovat od nezávislého odborníka
ve stavebnictví, pana Dohnala, analýzu k předmětnému projektu, kde jsou uvedeny pasáže
o možnosti realizace a další ekonomické aspekty, které jasně vyznívají pro rekonstrukci budovy,
která je již připravena a nachystána, tedy pro
přístavbu a nástavbu ZŠ Lašťany. Analýza včetně zápisu ze zastupitelstva jsou také dostupné
na webu obce. Naproti tomu, ti zastupitelé,
kteří měli v ústech novou školu, nepředložili nic
a čekali, s čím přijde vedení obce. Tedy pokud
někdo tvrdí, že je lepší stavět novou školu bez
racionálních reálných podkladů, tak mi prosím
promiňte, ale nepovažuji ho za „seriozního“. Protože stejně tak může kdokoliv z nás prohlásit,
že by bylo dobré postavit zimní stadion v obci,
vlakové nádraží nebo krytý plavecký bazén,
ano myšlenek je plno, ovšem, která z těchto je
v současnosti uchopitelná? Naproti tomu stojí
zpracovaný projekt na vyřešení budovy základní
školy, která je v téměř havarijním stavu, kdy nikdo
z nás neví, jak dlouho je udržitelný stav budovy,
a přesto se nechce opravovat a zvyšovat hodnota
budovy? Přestávám tomu rozumět...
Následně tedy bylo svoláno zastupitelstvo
obce č. 3/2018 na den 11.07.2018. Na jednání
se omluvilo 5 zastupitelů (jednalo se o zastupitele, kteří hlasovali jinak než pro realizaci
stavby). V programu zastupitelstva obce bylo
zařazeno projednání o realizaci veřejné zakázky
na opravu školní budovy, a to z důvodu toho, že
nebylo přijato v předchozím zastupitelstvu žádné usnesení, tak aby mohlo být rozhodnuto buď
o zrušení veřejné zakázky nebo potvrzení výběru
dodavatele stavby. Na jednání byla navrhována
třemi zastupiteli opět nová škola, o které se stále
jen mluvilo, jak by to bylo pro obec prospěšné
a výhodné takovou školu mít, a to bez jakéhokoliv reálného podkladu. Z analýzy, která byla zpracována odborným stavebním praktikem vyplynulo, že pokud by došlo na stavbu nové základní
školy, tak by možná za 5 let stála tato nová základní škola skoro 60 milionů (bez tělocvičny), a to
samozřejmě za předpokladu, že bude schválen
územní plán, kde je místo vyhrazené pro novou
ZŠ. S předpokladem, že se zbourá budova v tomto místě (cca 1,5 mil. Kč), vytvoří se projekt na
novou školní budovu (cca 3-4 mil. Kč), k tomu se
připočte zmařená investice ve výši cca 1,5 mil. na
rekonstrukci budovy ZŠ a další nutné výdaje.
Jak jsem psal již výše, je to krásná myšlenka, dle
mého hlediska v této chvíli nereálná. Hlasování
proběhlo takto: 7 zastupitelů pro schválení zadání
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veřejné zakázky na realizaci přístavby a nástavby
ZŠ Lašťany a 3 zastupitelé proti. Usnesení nebylo přijato. Nebylo přijato ani usnesení, ve kterém
by rada obce zrušila veřejnou zakázku, neboť
kvorum pro přijetí usnesení je 8 hlasů v zastupitelstvu obce. Proto následující den po zastupitelstvu obce se sešla rada obce a tato schválila
s odůvodněním zrušení veřejné zakázky. Jedním
z důvodů přijetí usnesení rady obce o zrušení

zakázky bylo to, aby nebyly uplatněny sankce vyplývající z procesu průběhu veřejné zakázky.

modernizovat školní budovu v obci po více jak
60 letech...

Paradoxem tedy je, že kvůli hlasování zastupitelů musela rada obce zasednout a zcela proti
svému přesvědčení hlasovat o zrušení veřejné
zakázky, ve které byla podána nabídka výhodná
pro obec. S péčí řádného hospodáře mohu sdělit,
že nám mezi prsty proplouvá jedinečná možnost

Na závěr tohoto sice delšího, avšak doufám
vysvětlujícího textu Vám všem přeji příjemné
prožití letních dnů a zaslouženého odpočinku,
třeba i u čtení našeho čísla zpravodaje.
S úctou
Ing. Tomáš Němčic, starosta obce

Rozvoj obce z pohledu starosty obce
– 2. díl (období 2017-2018)
Vážení čtenáři,
druhý díl o rozvoji naší obce za roky 2017 a 2018
nám dotváří ucelený přehled o celém funkčním
období od roku 2014 až doposud. V letech 2017
a 2018 bylo již rozpracováno více nových projektů
a hlavně bylo na co navazovat z předchozích dvou
let. Snahou rady obce bylo pokračovat v započatých
projektech, vytvářet nové a žádat o finanční podporu z dotací tak, aby došlo k ponížení finančních
nákladů při realizaci investičních výdajů. Rok 2017
proto hodnotím jako období, ve kterém „dozrálo“
některé ovoce se vzniklých projektů a začalo se
„sklízet“ realizací. Pokračovalo se také na zpracování Strategického plánu obce, který je nyní
před poslední fází a předložením zastupitelům ke
schválení. Během přípravy programu rozvoje obce,
jak je tento strategický plán nazýván proběhla dvě
kola setkání s občany nad tímto programovým dokumentem. Nejdříve to bylo v prosincí 2017 (analytická část) a poté v červnu 2018 (návrhová část).
Program rozvoje obce by měl být odrazem skutečností a návrhem investičních záměrů pro další
období, minimálně 7 let.
Jedním z důležitých dokumentů rozvoje obce
je také Územní plán obce Bělkovice-Lašťany,
který se podařilo přes uplatnění sankcí za nesplnění včasného termínu dokončení provádějící
firmě zhotovit. Nyní je tento ve fázi připomínkového řízení u pořizovatele územního plánu, tedy
na Magistrátu města Olomouc. Občané vznesli
k územnímu plánu mnoho připomínek a s těmito je třeba se vypořádat. Územní plán byl zadán v
roce 2012 ke zpracování společnosti Alfaprojekt
a.s. Na podzim roku 2015 měl být plán předán na
obec. K tomuto bohužel nedošlo. Následně byly
předány písemné výzvy k dokončení, které se podařilo v létě 2017 naplnit. Vzhledem k uplatněným
sankcím, které obec po zhotoviteli požadovala
došlo k ponížení nákladů na zpracování o více než
½ z dohodnuté ceny. Nic to však nemění na tom, že
nový územní plán není v současnosti schválen. Rád
bych k tomu uvedl to, že územní plán nezpracovával starosta obce, radní ba dokonce ani zastupitelé obce. Územní plán byl zadán v roce 2012 s tím,
co vše má obsahovat, což bylo schváleno v zastupitelstvu obce. Odborníci přes územní plánování,
jež byli pověření zpracováním územního plánu,
řešili území jako celek, bez toho, aby zjišťovali, který
pozemek či nemovitost komu patří. Záměry vlastníků nemovitostí zpracovali jako koncept. Bohužel
v důsledku uplynutí dlouhého času nad zpracováním nového územního plánu, došlo vlivem roz-

voje v území k určitým nesrovnalostem, které se
v novém územním plánu napravily.
Během posledních dvou let se podařilo dokončit
hřiště s umělým povrchem u koupaliště, konkrétně trávou 3 generace, a to pro všechny fotbalové nadšence. Hřiště je hojně navštěvováno
a využíváno, dokonce zde hrají své soutěžní utkání hráči malé kopané. Pro juniory a děti vzniklo
nové workoutové hřiště na Brodku a z kvalitního
akátového dřeva byly zbudovány dva altány, jako
pasivní místa odpočinku ( u cyklostezky na Bohuňovice a u rybníka v Lašťanech). V neposlední
řadě musím zmínit opravu komunikace k mateřské
škole (nový asfaltový povrch včetně uložení
dešťové kanalizace) a Zateplení mateřské školy.
Výše uvedené projekty byly podpořeny financemi
z evropské unie a národních zdrojů. I další na další
projekty obec obdržela dotační peníze. Například
na nový traktor včetně nakladače a lesního navijáku, LED osvětlení v části Bělkovice, kompostéry
pro občany a další. Níže jsou přehledně uvedeny
investice a zadání projektových řešení, které obec
„vyprodukovala“.

INVESTICE A REALIZACE OBCE (2017-2018):
1. Úprava povrchu hřiště s umělým povrchem –
trávník 3 generace.
2. Oprava části dešťové kanalizace v místní
komunikaci k mateřské škole.
3. Zpomalovací prahy na komunikaci č. 21b.
4. Oprava místní komunikace k mateřské škole
včetně uložení dešťové kanalizace.
5. Energeticky úsporná opatření Mateřské školy v
Bělkovicích (zateplení MŠ včetně rekuperace).
6. Workoutové a dětské hřiště v BělkovicíchLašťanech.
7. Lesní technika pro obec Bělkovice-Lašťany
(nákup traktoru včetně nakladače a navijáku).
8. Vybudování pasivního místa odpočinku ( altánu
/u cyklostezky a u rybníka v Lašťanech/).
9. III/44436 Bělkovice-Lašťany průtah obce –
bývalá „kostková komunikace“.
10. Programové vybavení Knihovny BělkoviceLašťany.
11. Obnova kamenných křížů v BělkovicíchLašťanech (oprava kříže u rybníka a umístění kříže
za hřištěm).
12. Energetické úspory veřejného osvětlení v obci
Bělkovice-Lašťany (část Bělkovice v LED osvětlení).
13. Nákup 180 domovních kompostérů pro
občany obce a kontejneru na oblečení.
14. Nákup žací sekačky STARJET.
15.Opravy a nátěry bazénů na koupališti.
16. Opravy vpustí dešťové kanalizace v ohradě.

V srpnu 2018 budou dále zahájeny realizace –
Bezbarierové chodníky u komunikací III. třídy(směr
Dolany a směr Šternberk) a Doplnění veřejného
osvětlení v obci (nové stožáry s LED osvětlením
v některých ulicích).

Zpracování projektových dokumentací na:
a) Mokřady a tůně v Lašťanech.
b) Rozšíření kapacity Knihovny Bělkovice-Lašťany.
c) Místní komunikace - faktovské díly.
d) Modernizace brouzdaliště (dětský bazén).
e) Nakládání s odpady obce (nový systém třídění
odpadu),
f) Dokončení zpracování Územního plánu obce
Bělkovice-Lašťany.
g) Intenzifikace ČOV a dokončení 4 úseků
splaškové kanalizace v obci.
h) Kocept zeleně v obci.
i) Úprava Mlýnského náhonu na návsi.
j) Oprava a úprava stodoly vedle parlamentu.
k) Revitalizace nádrže v Lašťanech (odbahnění
a úpravy břehů rybníka v Lašťanech).
l) Účelová komunikace Bělkovice-Dolany
(nahrazuje cyklostezku do Dolan).
m) Doplnění veřejného osvětlení ve 3 částech
obce.
Rád bych ještě doplnil, že jednou z prvních věcí,
kterou jsme chtěli pozměnit, byl přístup obce
k podpoře kultury a organizování akcí v naší obci.
Jsem rád, že z nastoupené cesty změny v oblasti
kultury, udržování tradic a podpory setkávání
občanů, se nesestoupilo, ba naopak. Tradiční obecní ples se setkává se stále větším ohlasem, Jarní
hudební festival v kalendáři obecních akcí také
našel své místo, stejně tak jako letní kina u rybníka v Lašťanech a rozsvícení vánočního stromu.
V roce 2018 jsme oslavili v červnu výročí obce
a nastavili také další tradici, která před lety ustala,
a to hody u rybníka v Lašťanech. V neděli kolem
24. června by tak v obci mohly být pravidelně
pořádány hody u rybníka v Lašťanech, které snad
nově vzniklé vedení obce po podzimních volbách
bude podporovat. Doufejme, že minimálně se stejnou pravidelností jako doposud, bude možné ve
volných chvílích otevřít listy obecního zpravodaje,
ze kterého Vám tímto přeji příjemné letní dny plné
pohody, sluníčka a vhodného osvěžení, třeba i na
našem koupališti.
S úctou
Ing. Tomáš Němčic, starosta obce
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Stručný výtah z jednání rady obce (dále jen „RO“) konaných dne:
2018
RO č. 6/2018 ze dne 28. 3. 2018
RO č. 7/2018 ze dne 12. 4. 2018
• RO vzala na vědomí ukončení spolupráce
s PODLAS s.r.o., IČ 258 44 938 a pověřila
starostu obce zajištěním ukončení dohodou.
• RO schválila uzavření smlouvy na odvoz kalů se
společností M E V A P A C K, s.r.o., IČ 253 87 821
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
• RO schválila ceny při zapojení do systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro podnikatelské subjekty a právnické osoby
za rok 2018.
• RO vzala na vědomí informace starosty obce
o možnosti zřízení hřiště pro discgolf v lokalitě
akátí a pověřila starostu obce výběrem
dodavatele prvků pro předmětné hřiště.
• RO vzala na vědomí Výroční zprávu
o hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Bělkovice-Lašťany, p.o. za rok 2017 včetně
výsledku hospodaření za rok 2017 a uložila
příspěvkové organizaci obce převedení
celkového hospodářského výsledku takto:
1. do rezervního fondu převod ve výši
27 049,16 Kč,
2. do investičního fondu převod ve výši
68 977,34 Kč.
• RO vzala na vědomí informace starosty obce
o připojení obce k akci „Ukliďme Česko“, která
se uskuteční dne 7. 4. 2018 v BělkovicíchLašťanech.
• RO schválila uzavření pachtovní smlouvy na
pozemky parc. č. 1210/1, 1210/2, 1210/3, 1086
vše v k.ú. Bělkovice a 1115, 1116 vše v k.ú.
Lašťany s panem M.K., a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy.
• RO vzala na vědomí informace z komise pro
hodnocení nabídek na akci „Předcházení vzniku
textilních a biologicky rozložitelných odpadů
v obci Bělkovice-Lašťany“ a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podané
účastníkem KOVOK kontejnery s.r.o. 04639642
a schválila uzavření smlouvy s vítězným
uchazečem a pověřila starostu obce podpisem
smlouvy o dílo za cenu 525.600 Kč bez DPH
• RO schválila uzavření darovací smlouvy na
poskytnutí peněžního daru obci na financování
kultury a sportovních akcí ve výši 20 000 Kč
od Českomoravský štěrk, a.s., IČ: 255 02 247
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
• RO schválila uzavření darovací smlouvy na
poskytnutí peněžního daru ve výši 4 000 Kč
panu P. G. na zajištění pořádání kulturní akce
v sokolovně v Bělkovicích-Lašťanech (14.
ročník BLUES OPEN) a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy.
• RO vzala na vědomí jedinou došlou nabídku na
pronájem a provozování KIOSKU na koupališti
k datu 31. 3. 2018, schválila uzavření Smlouvy
o pronájmu KIOSKU s panem Miloslavem
Niesnerem IČ: 646 24 196 za cenu 52 000 Kč/rok
včetně DPH a pověřila starostu obce podpisem
smlouvy.
• RO schválila provozní řád budovy č.p. 248
(Parlament) včetně příloh.
• RO vzala na vědomí nabídky na zajištění
podání žádosti o dotaci z CLLD IROP přes
MAS Šternbersko na přístavbu a nástavbu ZŠ
Lašťany, schválila zajištěním podání společnost

•

•

•
•

•

•

•
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•
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•

RO č. 8/2018 ze dne 25. 4. 2018
RO č. 9/2018 ze dne 16. 5. 2018
RO č. 10/2018 ze dne 7. 6. 2018

RO č. 11/2017 ze dne 27. 6. 2018
RO č. 12/2017 ze dne 10. 7. 2018
RO č. 13/2018 ze dne 12. 7. 2018

Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy, IČ: 456 59 176 a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy.
RO vzala na vědomí informace z komise
pro hodnocení nabídek na akci „Úspory
energie veřejného osvětlení v obci BělkoviceLašťany (EFEKT 2018)“ a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podané
účastníkem MKK lightservis, s.r.o. IČ: 052 31
582 a schválila uzavření smlouvy s vítězným
uchazečem a pověřila starostu obce podpisem
smlouvy o dílo za cenu 1 985 142 Kč bez DPH.
RO schválila zadání nákupu nové sekačky na
sečení obecních pozemků za maximální cenu
210.000 Kč včetně DPH a pověřila starostu
obce průzkumem trhu a zajištěním výběru
dodavatele sekačky do termínu konání příští
rady obce.
RO schválila pořízení 200 kusů odznaků obce
k výročí oslav.
RO vzala na vědomí podané nabídky na
opravu a nátěr koupaliště, schválila výběr
zhotovitele společnost SANATĚS OLOMOUC
s.r.o., IČ: 268 63 006 za cenu 178 195 Kč včetně
DPH a pověřila starostu obce objednáním
prací.
RO vzala na vědomí podané nabídky na
nákup žacího traktoru STARJET, schválila
výběr dodavatele traktoru Starjet Exclusive
UJ 102-24 PRO od společnosti SITTA K + M
s.r.o., IČ: 646 13 003 za cenu 188 000 Kč včetně
DPH a pověřila starostu obce podpisem kupní
smlouvy – viz příloha č. 1.
RO schválila
a) přijetí dotace na vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany na
vybavení dle účelu použití uvedeného v čl. II.
Odst. 1 smlouvy,
b) uzavření smlouvy s Olomouckým krajem na
částku 35 000,-Kč pro pořízení požárních
hadic s příslušenstvím,
c) spolufinancování obce dle smlouvy čl. II
odst. 2 smlouvy
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy –
viz příloha č. 3.
RO vzala na vědomí žádost o pořádání akce
„Pálení čarodějnic u rybníka v Lašťanech“ dne
30. 4. 2018 a souhlasila s pořádáním akce dle
žádosti pana K. B. ml.. Obec Bělkovice-Lašťany
zajistí úpravu ploch posečením, objedná
mobilní WC a dodá dřevo pro vytvoření vatry.
Pořadatelé zajistí především bezpečnost
občanů na veřejném prostranství.
RO schválila odpisový plán ZŠ a MŠ BělkoviceLašťany p.o.
RO schválila vzor smlouvy o výpůjčce
a darování kompostérů občanům obce, které
obec Bělkovice-Lašťany zajistila z dotace OPŽP,
na základě které bude uzavřena smlouva
mezi jednotlivými občany a obcí BělkoviceLašťany a pověřila starostu obce podpisem
jednotlivých smluv s občany
RO schválila hodnotící komisi veřejné zakázky
„Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se
vznikem moderních učeben a jejich vybavení“
RO vzala na vědomí informace o možnostech
realizace projektu „Přístavba a nástavba ZŠ

Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních
učeben“ a doporučila zastupitelstvu obce
schválit výběr zhotovitele a realizaci stavby se
zahájením v letošním roce.
RO schválila účetní závěrku MŠ a ZŠ BělkoviceLašťany, příspěvková organizace
RO vzala na vědomí informace o průběhu,
stavu a opravách bazénů od společnosti
Sanatěs Olomouc s.r.o., IČ 268 63 006, schválila
vícepráce spočívající v rozsahu navýšení
pokrytých ploch novým nátěrem: velký bazén
o 180 m2 a malý bazén o 18 m2 a tím k navýšení
celkové částky na 177 149 Kč bez DPH a
pověřila starostu obce zajištěním proplacení.
RO schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí internetového vybavení
internetový portál s ANTEE s.r.o., IČ 259 36
557 a pověřila starostu obce podpisem
dodatku – viz příloha č. 1.
RO schválila dodatek o zpracování osobních
údajů ke smlouvě o ekonomickém poradenství
s KORAC spol. s.r.o., IČ 607 33 365 a pověřila
starostu obce podpisem dodatku č. 2 – viz
příloha č. 2.
RO vzala na vědomí žádost o finanční dar od
pana M. V. na zajištění „Letní fotbalové školy“
v obci a
a) schválila finanční dar ve výši 4 000 Kč
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
b) souhlasila s bezplatným vstupem účastníků
Letní fotbalové školy na koupaliště v době
pořádání turnusů.
RO schválila přijetí dotace na kulturní akci
„Oslavy výročí obce“ ve výši 40 000 Kč od
Olomouckého kraje, IČ: 606 09 460 a pověřila
starostu obce podpisem smlouvy o dotaci.
RO schválila ceny vstupného na Koupaliště
Bělkovice-Lašťany, které zůstávají beze změn
pro rok 2018.
RO souhlasila s termínem uzavření Mateřské
školy Bělkovice-Lašťany v době letních prázdnin
dle žádosti pana ředitele.
RO vzala na vědomí žádost Komise zdravotní
a sociální na doplnění dalšího člena komise
a navýšení limitu darů I. – Dárkové balíčky
pro jubilanty a II. Dary při vítání občánků,
doporučila Komisi zdravotní a sociální najít
nového vhodného člena/členku do komise.
a) I. schválila navýšení limitu pro jubilanty od
80 let věku na 300 Kč/občan
b) II. neschválila navýšení limitu při vítání
občánků.
RO vzala na vědomí informace starosty obce
o zpracování studie úprav nádrže v Lašťanech
a schválila navržené grafické řešení – viz
příloha č. 8.
RO schválila podání žádosti o dotaci
z Olomouckého kraje na podporu investičních
projektů v oblasti kultury na Modernizaci
a rozšíření kapacit knihovny v BělkovicíchLašťanech a pověřila starostu obce podáním
žádosti.
RO schválila rozpočtové opatření č. 3/2018 dle
pověření z jednání zastupitelstva obce č. 2/2018
RO jmenovala komisi pro otevírání obálek
a hodnocení veřejné zakázky „Doplnění
stávajícího osvětlení v obci Bělkovice-Lašťany“.
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• RO schválila uzavření smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku parc. č. 405 v k.ú. Lašťany
pro uložení kabelů NN k pozemku parc. č. 403/6
v k.ú. Lašťany mezi Obcí Bělkovice-Lašťany jako
vlastník nemovité věci a paní Hanou Dittrich
Pauchovou jako stavebník a pověřila starostu
obce podpisem smlouvy.
• RO schválila uzavření smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku parc. č. 339/1 v k.ú. Lašťany
pro uložení přípojky splaškové kanalizace
k pozemku parc. č. 386 v k.ú. Lašťany mezi
Obcí Bělkovice-Lašťany jako vlastník nemovité
věci a panem Josefem Počem jako stavebník
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
• RO schválila uzavření smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku parc. č. 351 v k.ú. Bělkovice
pro uložení přípojky splaškové kanalizace
k pozemku parc. č. 350 v k.ú. Bělkovice mezi
Obcí Bělkovice-Lašťany jako vlastník nemovité
věci a Tělocvičná jednota Sokol BělkoviceLašťany jako stavebník a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy.
• RO vzala na vědomí žádost o poskytnutí
místa pro umístění reklamy v areálu koupaliště
Bělkovice-Lašťany a hřiště s umělým povrchem
a schvaluje záměr pronájmu reklamní plochy
na plotě v jednom z těchto areálů.
• RO schvaluje přijetí dotace na akci „Ježíšovy
matičky v obci Bělkovice-Lašťany“ ve výši
30 000 Kč od Olomouckého kraje, IČ: 606 09 460
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace
• RO vzala na vědomí nabídku na výkopové
práce pro přeložení kabelového vedení CETIN
při realizaci průtahu obce a schválila provedení
prací od fy Brodacký Antonín s.r.o. za cenu

•

•

•

•

•
•
•

•

ve výši 72 686,90 Kč bez DPH a pověřila
objednáním prací starostu obce.
RO vzala na vědomí informace o provedeném
výběrovém řízení na dodávku hadic pro JSDH
Bělkovice-Lašťany a schválila dodavatele
PROBO-NB s.r.o. IČ: 05328942 s.r.o. za cenu
43 798 Kč včetně DPH a pověřila starostu obce
zajištěním objednávky.
RO vzala na vědomí záměr prodeje části
pozemku parc. č. 188 v k.ú. Bělkovice
a doporučila zastupitelstvu obce schválit tento
záměr.
RO vzala na vědomí záměr prodeje části
pozemku parc. č. 351 v k.ú. Bělkovice
a doporučuje zastupitelstvu obce schválit
tento záměr.
RO vzala na vědomí informace starosty obce
o změně telefonického operátora pro obecní
úřad, a to dle porovnání nabídek operátorů
na trhu a souhlasila přechodem na nového
operátora O2 Czech Republic a.s., který měl
nejvýhodnější nabídku.
RO vzala na vědomí zpracovaný Plán rozvoje
obce a doporučila zastupitelstvu obce schválit
tento rozvojový dokument obce.
RO vzala na vědomí zpracovaný Koncept
zeleně v obci.
RO vzala na vědomí informace o možnosti
podat žádosti o dotace z OPŽP na vozidla
s el. pohonem (tříkolka a nákladní vozidlo)
a pověřila starostu obce zajištěním podání
žádosti o dotaci.
RO vzala na vědomí informaci starosty
obce o vzdání se mandátu členky zastupitelstva
obce paní Bc. Jaroslavy Zdařilové ke dni
2.7.2018. V souladu s § 56 odst. 1) zákona

•
•
•

•

•

•

•

o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb.
v platném znění, tak bude osloven náhradník
pan Mgr. Michal Sklenář, popřípadě další
náhradník, který nahradí ve funkci odstupující
členku zastupitelstva obce.
RO schválila provozní řád hřiště s umělým
povrchem k datu 10.7.2018 – viz příloha č. 1.
RO schválila Knihovní řád pro Knihovnu obce
Bělkovice-Lašťany - viz příloha č. 3.
RO vzala na vědomí žádost o poskytnutí
finančního daru pro skautský příměstský tábor,
schválila finanční dar ve výši 3000 Kč pro Junák
– český skaut, středisko Bělkovice-Lašťany 248
na zajištění organizace a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy – viz příloha č. 4.
RO vzala na vědomí informaci o realizaci
kruhového objezdu, navrhla umístit doprostřed
kruhového objezdu 3 kusy lomového kamene
a znak obce a pověřila starostu obce provést
úkony k osazení kruhového objezdu.
RO zrušila veřejnou zakázku na akci „Přístavba
a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem
moderních učeben a jejich vybavení“
z důvodu neschválení výběru dodavatele na
zastupitelstvu obce č. 3/2018 ze dne 11. 7. 2018.
RO schválila zadávací podmínky na akci
„Doplnění stávajícího osvětlení v obci
Bělkovice–Lašťany“ a k realizování výběrové
řízení.
RO vzala na vědomí projekt OPZ „Podpora
zaměstnanosti na Šternbersku“ a souhlasila s
účastí obce v projektu.

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 01.03.2018 a 31.05.2018.
Výtah ze zastupitelstva obce
č. 2/2018:
• ZO schválilo přijetí dotace z Operačního
programu životního prostředí na částku 616
743,00 Kč v rámci akce “Předcházení vzniku
textilních a biologicky rozložitelných odpadů
v obci Bělkovice-Lašťany”.
• ZO schválilo směrnici č. 4/2018 pro
poskytování a účtování cestovních náhrad
zastupitelů obce Bělkovice-Lašťany.
• ZO schválilo účetní závěrku obce BělkoviceLašťany k 31.12.2017 a závěrečný účet obce
Bělkovice-Lašťany za rok 2017, a to bez výhrad
- viz příloha.
• ZO schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu
obce v roce 2018 dle tabulky a pověřilo
starostu obce podepsat a tím uzavřít
s jednotlivými příjemci dotací z rozpočtu obce
Bělkovice-Lašťany smlouvy s uvedením účelu
dotace dle podaných žádostí.
• ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 2 300 000,- Kč na částečnou
úhradu nákladů při akci “III/44436 -BělkoviceLašťany, průtah obce” mezi Olomouckým
krajem IČ: 606 09 460 (poskytovatel) a obcí
Bělkovice-Lašťany IČ: 002 98 654 (příjemce)
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
• ZO neschválilo převzetí 2 mostů od Ředitelství

silnic a dálnic ČR realizovaného při výstavbě
I/46 Olomouc - Šternberk.
Níže uvedené projednávání bodů, které
nebyly přijaty.
•
ZO schvaluje výběr zhotovitele
stavby na základě doporučení komise
pro hodnocení veřejné zakázky „Přístavba
a nástavba ZŠ Bělkovice - Lašťany se vznikem
moderních učeben a jejich vybavení“ za
cenu 29 217 275,46 Kč bez DPH, schvaluje
uzavřít smlouvu se společností „HSM+ChT –
ZŠ Bělkovice-Lašťany“ tvořenou Hroší stavby
Morava a.s. IČ: 285 97 460 a Chládek Tiňtěra,
Pardubice a.s., IČ: 252 53 361 a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo viz příloha č. 10. Financování stavby bude
z rozpočtu obce, získaného bankovního úvěru
a částečně ze získaných dotačních titulů.

Výtah ze zastupitelstva obce
č. 3/2018:
• ZO schválilo mimořádné odměny pro členy
a předsedy komisí rady obce dle přílohy.
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018.
• ZO schválilo zveřejnění záměru prodat část
pozemku parc. č. 188 v k.ú. Bělkovice dle
vyznačeného záměru.

• ZO schválilo zveřejnění záměru prodat část
pozemku parc. č. 351 v k.ú. Bělkovice dle
vyznačeného záměru.
• ZO schválilo přistoupení obce Město Libavá
k dobrovolnému svazku obcí Mikroregion
Šternberko.
• ZO vzalo na vědomí průběžný stav plnění
úkolu místostarosty obce dle usnesení ZO č.
1/2018, bod č. 11 b).
Níže uvedené projednávání bodů, které
nebyly přijaty.
• ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby na
základě doporučení komise pro hodnocení
veřejné zakázky “Přístavba a nástavba ZŠ
Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních
učeben a jejich vybavení” za cenu 29 217
275,46 Kč bez DPH, schvaluje uzavřít smlouvu
se společností “HSM+ChT - ZŠ BělkoviceLašťany” tvořenou Hroší stavby Morava a.s., IČ:
285 97 460 a Chládek Tintěra, Pardubice a.s., IČ:
252 53 361 a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo. Financování stavby bude z
rozpočtu obce, získaného bankovního úvěru a
částečně ze získaných dotačních titulů.
• ZO pověřuje radu obce zrušením veřejné
zakázky “Přístavba a nástavba ZŠ BělkoviceLašťany se vznikem moderních učeben a jejich
vybavení”.
více na www.belkovice-lastany.cz
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Oslavy výročí obce Bělkovice-Lašťany
Oslavy výročí 940 let od první písemné
zmínky o obci Lašťany a 780 let od první
písemné zmínky o obci Bělkovice proběhly
v naší obci ve dnech 23. a 24. června 2018.
V letošním roce se obec Bělkovice-Lašťany
snažila připomenout tyto významné milníky
svých dříve dvou obcí uspořádáním oslav
výročí obce. Ve zmiňované dny nám sice
počasí moc nepřálo, neboť po prvních letních
červnových dnech přišlo výrazné ochlazení,
avšak počasí nepokazilo zážitky příchozích
z atraktivních představení.
První den oslav byl zahájen v sobotu v areálu fotbalového hřiště v odpoledním čase. Areál
byl krásně připraven, voněla zde posečená
tráva, bylo hezky uklizeno a příjemné prostředí občas rozjasnilo i slunce. Lákadlem pak
byly nabízené grilované maso, zabíjačkové
speciality, zákusky, párky v rohlíku a další pochutiny. Na čepu výborné pivo, zkrátka, jen
začít. Na připraveném a kvalitně ozvučeném
zastřešeném podiu přivítal hosty starosta obce,
po němž nás přijel pozdravit první účinkující,
a to Michal David revival. Tento spustil hity od
hudebníka Michala Davida, což roztancovalo nejen příchozí dětské publikum. Následně
zazněly hity skupiny Kabát v podání revivalové
skupiny Waťák. Pro místní, soudě dle ohlasu, to
byla naprosto správná a jedinečná volba. Své
vystoupení si skupina pro velký úspěch několikrát prodloužila. Mezitím se již areál naplnil
přítomnými návštěvníky, kterých bylo téměř
400. Kolem 21. hodiny zahájila své účinkování
skupina SCREAMERS, která ve své Travesti
show pobavila všechny přítomné. Mnozí z Vás
ještě nyní s úsměvem vzpomenou na „Mandarinku Darinku, Tinu Turner či duo Kamélie“.
S velkým ohlasem tak členové souboru předváděli svá vystoupení a ukázali umění, které
nebývá vždy snadno přijímáno s pochopením.
U nás v Bělkovicích-Lašťanech však celá vystupující skupina ocenila zájem návštěvníků
a výbornou atmosféru. Během několika sekund po ukončení jejich vystoupení přišlo
avizované překvapení v podobě ohňové show,
které bez nadsázky mohu označit za famózní.
Vystoupení šermířské skupiny ze Šumperka bylo výtečné a předčilo mnohé (i mé)
očekávání. Několikaminutové vystoupení
s ohněm při intenzivní hudbě zapůsobilo na
všechny přítomné tak, že mnozí zůstali stát na
místě ještě po ukončení produkce a jen zírali.
Na závěr sobotního programu zahrála k poslechu a tanci skupina Infinity, která završila první
den oslav v Bělkovicích-Lašťanech, a to na

samém počátku následujícího dne. Celá akce
se odehrála bez výraznějších incidentů, až na
drobné výstupy jednotlivců, které přemohlo
alkoholové opojení, což někdy nelze bohužel
vyloučit.

nabízeny výborné pečené makrely a další pochutiny, které připravila nejen komise kultury
a sportu. Během obou dnů se prodávaly nově
vyrobené odznáčky obce se znakem obce
a v neděli byla pro děti připravena atraktivní

Druhý den oslav byl zahájen mší svatou
konanou u rybníka v Lašťanech. Za poslední roky v těchto prostorách došlo k mnoha
úpravám (nová dlažba s posezením, odvodnění, opravený kříž), které zlepšily zdejší prostředí, za což poděkoval i mši sloužící pan farář
Koukal z Dolanské farnosti. Po mši svaté se
procesí setkalo u obnoveného kříže za hřištěm,
kde proběhl křest i s výbornými koláčky a slivovicí zajištěnými farníky z Lašťan. Kříž byl zrekonstruován a přesunut po dopravní nehodě
před cca 14 lety od „Kocandy“, což je místo
u hlavní komunikace směrem na Šternberk,
jak sděloval přítomným starosta obce. V novotě stojící kříž je vskutku hezkým zviditelněním místa za hřištěm, které před desítkami
let nebylo příliš poutavým a atraktivním. Od
14 hodin nedělního času pokračovaly oslavy
obce opět u rybníka v Lašťanech vystoupením
cimbálové muziky. Starosta obce přiblížil
přítomným proces obnov přerušené tradice
Lašťanských hodů dne 24.června, na kterou
by se nemělo ani v dalších letech zapomínat,
neboť setkávání občanů při muzice v prostoru tzv. Lašťanské návsi by mělo být vždy příjemným zážitkem. Při cimbálové muzice byly

nafukovací skluzavka zdarma. V odpoledním
programu dále účinkovaly mažoretky z Bohuňovic, po nichž měl své silácké vystoupení,
Zdeněk Knedla alias Železný Zekon. Mám za
to, že jeho vystoupení se setkalo s nebývalým
ohlasem přítomných, neboť právě příchozí
návštěvníky tento „kluk z Beskyd“ oslovoval
k zapojení se a asistenci při svých siláckých
pokusech. Jeho břitký humor oslovoval nejen děti, či mládež, ale také seniory, a tím
dokazoval všem, že vládne uměním slova,
a nejen svými činy v oblasti silových disciplín.
S velkým potleskem cca 300-400 přítomných
ukončil své představení a předal pomyslnou
štafetu cimbálové muzice, která téměř do 20.
hodiny doprovázela volnou zábavu.
Ráda bych na tomto místě všem účastníkům, pomocným silám a celému pořadatelskému štábu poděkovala za jejich aktivní
přístup a podporu při obecních slavnostech,
které se odehrály v červnu. Poděkování patří
i Olomouckému kraji a MAS Šternbersko, které
finančně podpořily tuto významnou událost
pořádanou obcí v letošním roce.
Jana Kráčmarová,
předsedkyně komise kultury a sportu
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IV. Meziobecní olympiáda, aneb nejlepší sportovci
jsou z Bělkovic-Lašťan
Milí čtenáři,
dovolte mi, abych Vám představil vítěze
letošní meziobecní olympiády. Vítěz 4. ročníku,
zároveň obhájce titulu z posledního ročníku
a také vítěz z roku 2016 se jmenuje Obec
Bělkovice-Lašťany. Vítej, zlatý hatriku!!!
Dne 26.5.2018 proběhla v dolanském
atletickém areálu, již čtvrtá meziobecní
olympiáda. Účastnické obce, BělkoviceLašťany, Dolany, Toveř a Samotišky vyslaly do
bojů o medaile své zástupce, které nebylo
nutné přesvědčovat k oslnivým výkonům.
Nejen atletům tradičně přálo výborné, přímo
letní počasí, kdy teplota vystoupala i přes
30 stupňů celsia. Výkony sportovců všech
věkových kategorií v různých disciplínách
daly za pravdu organizátorům v tom, že
Meziobecní olympiáda pro občany 4 obcí byla
správnou volbou, jak aktivně podpořit své
občany v pohybu. Během květnové soboty
jsme mohli obdivovat výkony v bězích, skocích
do dálky, skocích do výšky, vrzích koulí a také
týmové výkony v beachvolejbale a nohejbale.
V průběhu dne se vyhlašovaly výsledky

jednotlivých disciplín, za které ti nejlepší
obdrželi diplomy a medaile. Mnozí dokonce
docházeli na stupně vítězů opakovaně, i když
v různých disciplínách. Po závěrečném součtu
všech disciplín a výkonů došlo k vyhodnocení,
které po nesmírně dramatickém závěrečném
běhu přiřklo vítězství naší obci. Na vítězství
se podíleli skutečně všichni účastníci soutěží,
kteří měli odvahu přijít a vyzkoušet si závody
na vlastní kůži. Za tento přístup a výborné
výkony jednotlivců tímto děkuji. Navíc tito
zástupci občanů a dětí reprezentovali nejen
sebe, ale i obec Bělkovice-Lašťany. Rozdíl
ve výsledku mezi obcemi byl nejtěsnějším
možným, který doposud nastal. O to větší
radost z vítězství všichni účastníci mají, což
dokládají také fotografie. Obrovský putovní
pohár zůstává opět na Obecním úřadě
v Bělkovicích-Lašťanech.
Všem účastníkům ještě jednou děkuji a těším
se, že příští ročník Meziobecní olympiády
bude opět vrcholným představením účastníků
z Bělkovic-Lašťan.
Tomáš Němčic, starosta obce
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Volby 2018
Letos v říjnu proběhnou ve více než 6200
obcích komunální volby. Pojďme si shrnout
důležité informace k volbám do obecních
zastupitelstev.
Termín
Termín voleb musí dle zákona vyhlásit
prezident republiky nejpozději 90 dnů před
konáním voleb. Letošní komunální volby se
budou konat 5. a 6. října.
v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00
v sobotu 6. 10. 2018 od 8.00 do 14.00
Kdo může volit
Stejně, jako v ostatních volbách platí, že
volit má právo každý svéprávný občan České
republiky, který v době konání voleb dosáhne
18 let, v příslušné obci je hlášen k trvalému
pobytu a v komunálních volbách nelze volit
na voličský průkaz.
Volební lístky
Obdrží všichni voliči nejpozději tři dny před
začátkem voleb do schránky podle svého trvalého pobytu a dále budou k dostání v době
konání voleb přímo ve volební místnosti.
Kde se volí
Obecní úřad nejpozději 15 dnů před
konáním voleb informuje, kde budou

probíhat volby. V případě závažného zdravotního důvodu může volič požádat obecní úřad o hlasování mimo volební místnost,
v takovém případě za voličem přijdou dva členové volební komise s přenosnou hlasovací
urnou.
Jakým způsobem je možno volit
Každý volič má právě tolik hlasů, kolik je
členů zastupitelstva. V Bělkovicích-Lašťanech
je to tedy 15 preferenčních hlasů. Volit lze
několika způsoby:
• volič označí jednu politickou stranu či hnutí,
• volič křížkuje jednotlivé kandidáty napříč
stranami, tzn. každý takový kandidát dostane
jeden hlas, bez ohledu na to, za jakou stranu či
hnutí kandiduje,
• kombinace obou variant, kdy volič označí
jednu stranu a u ostatních vybere jednotlivé
kandidáty. V takovém případě obdrží hlasy ti
kandidáti, kteří dostali samostatný hlas, a dále
z označené strany je dopočítáno do 15 hlasů
podle pořadí kandidátů.
• Na co si dát pozor? Pokud volič v naší obci
zaškrtne více než 15 kandidátů, je takový
hlasovací lístek neplatný a žádnému z kandidátů
se nezapočítává hlas.

Po uzavření volební místnosti
V sobotu 5. října se ve 14.00 hodin uzavřou
volební místnosti, volební komise začne sčítat
hlasy a dojde k jejich odeslání do Českého
statistického úřadu, ten pak postupně zveřejňuje své výsledky (dostupné zde: https://volby.cz/). Komunální volby jsou volby do obecního zastupitelstva a konají se každé čtyři
roky. To znamená, že poměrným systémem
z výsledku voleb vzejde nové zastupitelstvo a
to si následně mezi sebou volí starostu, místostarostu a také radu obce (u nás je pětičlenná).
Jana Theimerová

Máme tu léto aneb pijete ?
Prázdniny jsou v plném proudu, a k nim
samozřejmě patří teplo, lépe řečeno horko,
ne-li tedy přímo vedro. Že je v takovýchto
dnech potřeba hodně pít, není třeba psát.
Pro dospělého 80-ti kilového člověka je podle
některých doporučení plně postačující dávka
2 litry,( výpočet = 0,025 ml na kilo), a to včetně všeho, co přes den sníme a co obsahuje
tekutiny. Na druhou stranu, stačí si dát dvě tři
kávy a tekutiny z těla zase pěkně mizí. Příliš se
„zalévat“ také není zrovna zdravé, ale ať už pijete čistou vodu, limonády nebo ovocné čaje,
je rozhodně prospěšnější pití přehnat než na
tekutiny zapomínat. (A ano. Jasně, že např.
u piva to platí obráceně).
Nejspíš i u vás v době veder prudce stoupá
spotřeba ledu a zmrzliny a i když všichni
tušíme, že je to podobné jako u pití horkých
nápojů v zimě, stejně si neodpustíme ledovou
tříšť, frapé, nebo vodu s citronem a ledem.
Zažene žízeň a osvěží, ale bohužel jen na chví-

li. Tělo si po vypití ledového nápoje vyhodnotí, že došlo k ochlazení a samo opět zvýší
svou teplotu, takže efekt osvěžení je fuč. Navíc
rychlé vypití takového nápoje může způsobit tzv. „zmrznutí mozku“, tedy silnou bolest
hlavy, a právě proto se ledové nápoje servírují
s brčkem, abychom je pili pomaleji .
Ale to není vše, co nám ledová voda může
způsobit, a někdy to jsou záležitosti, které si
ani nemusíme uvědomit, že by spolu mohly souviset. Jako například, že ledová voda
způsobuje potíže s trávením, protože smršťuje žaludek, který potom hůře pracuje,
nebo že příliš studená voda brzdí hydrataci,
protože tělo musí ledovou tekutinu nejdříve
zahřát, než ji pustí do krevního oběhu. A také,
že i když nám připadá, že v nás ledová voda
působí jako „nakopávadlo“ , ve skutečnosti
nám energii bere, protože tělo opět vynaloží
více práce k zahřátí, a zanedlouho se cítíme
ještě více unaveni. A co nejhůř, a o tom jsem

opravdu neměla ani tušení, že pití ledové
vody kvůli hubnutí je téměř zbytečné. Tělo se
sice vyburcuje k vnitřní činnosti, takže pálíte
více kalorií, ale na druhou stranu při nižších
teplotách se tuky zpevňují a tuhnou.
A co tedy doporučují chytré www.stránky
pro osvěžení v letním parnu? Kostky ledu
raději než do nápoje použít na potírání
pokožky a k pití vlažný čaj, nohy na chvilku do
ledové vody a obličejovou sprchu do kabelky,
bloumání listnatým lesem, nákup v klimatizovaném hypersupermarketu nebo posezení
v kině.
A vlastně dělejte všechno , nač máte právě
náladu a chuť, od toho tu léto přece je a užijte si ho se vším všudy. Nic se nemá přehánět,
a co se týče nejnovějších výzkumů a rad to
platí samozřejmě také .
Krásné slunečné dny, mimochodem od
sklenice ledové kávy, přeje
Pavla Jemelková
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farnost dolany
Nevzdávejme naše hledání, hluboké
touhy po lásce, přijetí a nesmrtelnosti
jsou v nás…
Otec Vojtěch Koukal se pátého června dožívá
kulatého životního jubilea. Kulatiny jsou vždy
jakýmsi zlomem v životě člověka, zároveň
časem dílčího hodnocení a bilancování uplynulých let i časem k nastolení nových vizí, výzev
a úkolů… Pro nás je to zároveň ideální příležitost k rozhovoru a možnost svého pastýře zase
o něco lépe poznat…
Jak ses vlastně, otče Vojtěchu, dostal ke
kněžskému povolání?
Bylo mi patnáct let, věřil jsem, že Bůh
existuje. V tom čase jsem si ale také začal
uvědomovat, že Boha vlastně osobně
neznám, i když v neděli chodím do kostela
a sám se občas modlím. Vzpomínám si, jak
jsem přišel za mladým knězem v naší farnosti
a začal se s ním bavit o tomto mém dilematu.
On mi na to odpověděl způsobem, který jsem
nečekal. Řekl mi jednoduše: „Tak mu to řekni!
Neznám tě osobně, dej se mi víc poznat’“. Po
několika měsících jsem jeden večer, když jsem
se tak opět u sebe na pokoji modlil, prožil
něco, co jsem nikdy před tím nezažil. Vnímal
jsem velmi silně, že se mnou na pokoji někdo je, kdo mě má nesmírně rád, v mém srdci
byla obrovská radost i pokoj zároveň a bylo to
stále silnější. V té chvíli mě naplnila hluboká
jistota, i kdyby se teď cokoliv stalo, i kdybych
zemřel, nic se neděje, Bůh je se mnou, s Ním
se nemusím bát ničeho. Rok na to mně začala
spontánně přicházet myšlenka o kněžství. Ze
začátku jsem dělal mrtvého brouka, jako by to
nezaznělo. Také jsem měl studentskou lásku
a vůbec jsem si nedokázal v budoucnu představit svůj život bez manželství. Svoje vzpírání
jsem po čase prožíval jako velký kámen, který
nesu na svých zádech a který se stává stále
těžší. Proto jsme si dali s přítelkyní na nějaký
čas odstup. Zvláštní ale bylo, že místo přirozeného smutku, frustrace a tesknoty, byly v
mém srdci pokoj a radost, které zůstávaly.
Nerozuměl jsem tomu, ale nemohl jsem to
v sobě popřít. To byl moment, kdy jsem přijal Boží pozvání k tomu, abych směřoval ke
kněžství. Neříkám, že to bylo bez bojů a překonávání překážek, ale vím, že to bylo správné
rozhodnutí, že jsem na svém místě a také jsem
v tom, co žiji, šťastný.
Můžeš nám přiblížit, jak ses dostal
k tomu, že jsi farářem v dolanské farnosti?
V posledních letech totality, když jsem
se začal připravovat k službě kněze, jsem si
těžko představoval, že budu sám na nějaké
faře. Měl jsem v sobě totiž touhu, shromáždit
bratry a sestry, svobodné i rodiny, se kterými
bychom si byli blízko, spolu mohli druhým
sloužit, pomáhat poznávat Boha, který je blízký a milující, tak, jak jsem to sám mohl prožívat. Dnes vím, že ne náhodou jsem se během
tohoto času mohl setkat s jedním knězem
ze západního Německa, který u nás v době
totality míval tajné semináře a který na jednom z nich vyprávěl o zkušenosti z Komunity
Blahoslavenství (tehdy se ještě jmenovala Komunita Lva z Judy a Obětovaného Beránka).
Když vyprávěl o komunitě, ve které žili bratři
a sestry, svobodní, i někteří zasvěcení, rodiny

a kněží, a o životě i službě této Komunity,
tak mě to hluboce zasáhlo. Ale zároveň jsem
věděl, že hranice západním směrem jsou pro
nás zavřeny. Když pak došlo k převratu, moje
první cesta na západ vedla právě do jednoho
domu Komunity v Německu. Tam jsem od
prvního momentu vnímal, že to je to místo,
kde mám jako kněz žít a sloužit a tam jsem
také do komunity vstoupil. Když vznikl dům
Komunity v České republice tady v Dolanech,
přešel jsem sem. Zde jsem dostudoval a začal
sloužit jako kněz. Po roce a půl představený
zdejšího domu P. Etienne Richer, kterého
mnozí z vás znáte, odešel do Francie a já jsem
se stal farářem zdejší farnosti a také představeným zdejšího domu Komunity.
Máš nějakou vlastní vizi pro farnost?
Pro mě je farnost taková velká rodina. Srdcem farnosti jsou ti, kteří poznali Ježíše Krista, který nejen pro nás zemřel na kříži, ale
také vstal z mrtvých a skrze Ducha svatého je
přítomný uprostřed nás, svých učedníků, dává
nám poznávat, že jsme Bohem milovaní a že
v něm máme jistou budoucnost. Je pro mě
místem, kde může růst naše společenství s Bohem. Farnost je pro mě také místem přátelství,
kde se každý může cítit přijatý takový, jaký je
na jeho cestě hledání, kde každý může najít
svůj domov a také prostor k tomu, aby se mohl
darovat druhým, kde si pomáháme a neseme
se navzájem. Se zdravou vizí farnosti přirozeně
souvisí, že toto společenství roste v intenzitě
a kráse vzájemných vztahů a také skrze nové
bratry a sestry. Zdravé fungování farnosti
si nelze představit bez setkávání v menších
společenstvích (5-12 lidí), kde mohou bratři
a sestry prožívat hlubokou sounáležitost
a být si oporou v různých rovinách. U nás ve
farnosti jsou to
zvláště Farní evangelizační buňky,
které jsou tímto
místem setkání,
modlitby, sdílení
a
povzbuzení,
ale také místem
„rodinného prostředí“, do kterého
mohou přicházet
stále noví a noví
lidé. Tato otevřenost je dána tím, že tato společenství se
jako buňky v těle, když dorostou určité velikosti, dělí. Mám radost i z jiných realit ve farnosti: Modlitby matek, společenství mladých,
scholy... Co je pro mě zásadní pro zdravý život
farnosti, je - otevřenost - pro všechny lidi
dobré vůle, být místem setkání, povzbuzení
a naděje. Každý je vítán a toužím, aby se
všichni uprostřed nás mohli cítit dobře a ve
svobodě takoví, jací jsou.
Jaké další povinnosti kromě služby
faráře v dolanské farnosti máš?
Vedle služby ve farnosti jsem představeným
našeho komunitního domu tady v Dolanech.
To znamená, že musím koordinovat komunitní život celého společenství bratří a sester
a také služby a apoštoláty našeho domu, jako
jsou duchovní cvičení, formační semináře pro
lidi, kteří přicházejí do našeho komunitního
centra tady v Dolanech i na jiných místech.

Poslední tři roky mám jako regionální představený na starost komunitní bratry v Evropě,
to znamená návštěvy těchto domů po Evropě,
povzbuzování bratří a bytí s nimi v kontaktu.
Angažuji se pro obnovu farností v Čechách,
na Moravě i na Slovensku, skrze šíření již
zmiňovaných Farních evangelizačních buněk,
skrze intenzivní formaci pro kněze s názvem
Trio a skrze organizování Konference o evangelizaci, která se už stává tradicí.
Při tom všem je třeba čerpat nové síly.
Jak si nejlépe odpočineš? Co rád děláš ve
svém volném čase?
V této službě, ke které mě Pán povolal, se
cítím dobře a je to pro mě radost. Ale také si
uvědomuji, a to stále víc, jak je třeba uprostřed toho všeho vypnout, že nelze fyzické síly
trvale přepínat. Neříkám, že to dokáži žít úplně dobře, ale snažím se o to. To, co mi pomáhá
relaxovat, jsou vycházky v přírodě, dobrá
kniha a v poslední době také vyjížďky na motorce, být uprostřed přírody, to mi opravdu
vyvětrá hlavu.
Co bys vzkázal lidem, kteří do kostela
nechodí? Máš pro ně nějaké povzbuzení?
Bůh miluje každého člověka a v tom mu
toužím být podobný. Rád se setkám a popovídám s kýmkoliv dobré vůle. Rozhodující pro
mne není to, kde na cestě, ať už to nazveme
hledání dobra, lásky, života anebo hledání
Boha, jsme, ale že se snažíme být ryzí, přát
dobro a upřímně hledat. V našem farním
společenství se snažíme vytvářet kulturu
dialogu a přátelství s každým. Všichni jste pozváni, ať už na každoroční Kurzy Alfa, které jsou
pro lidi hledající a toužící poznat otevřené
společenství církve (začínají na začátku ledna), nebo na Farní den (v polovině června). Přijít můžete také na další setkání, např. na Farní
maškarní ples pro děti (únor), Pohádkový les
(konec května), anebo jiná farní setkání a aktivity pro děti i dospělé. Chci Vás povzbudit,
abychom nerezignovali na své hluboké touhy po lásce, přijetí, nesmrtelnosti. Kéž se v
našich životech, navzdory tomu všemu, co je
těžké, tyto touhy naplní. Přeji Vám všem pokoj
a dobro!
Děkuji za rozhovor.
Monika Mackovíková
(P. Vojtěch Koukal se narodil 5. června 1968
v Brně. Vyrůstal v Sivicích u Brna. Teologii studoval v Litoměřicích a později v Olomouci. V
roce 1991 vstoupil do Komunity Blahoslavenství v Rees v Německu. Po roce se vrátil do nově
založeného domu v Dolanech u Olomouce.
Po studiích teologie strávil formační rok ve
Francii, v roce 1996 byl vysvěcen na jáhna
a v roce 1997 na kněze v Lisieux ve Francii. Od
roku 1999 je farářem a představeným Komunity Blahoslavenství v Dolanech. V letech 20072009 odešel do Říma na postgraduální studia
Spirituální teologie. Hodně mu leží na srdci, aby
církev byla v hlubokém dialogu se společností a přinášela do ní hodnoty evangelia. O to se
snaží konkrétně skrze Kurzy Alfa, Farní evangelizační buňky, Konference o evangelizaci,
několikaletou formaci pro kněze s názvem Trio.
Ve volném čase rád vyrazí do přírody, přečte si
dobrou knihu a projede se na motorce.)
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ZŠ A MŠ BĚLKOVICE-LAŠŤANY
Výlet do Prahy
V pondělí 23. dubna
2018 se žáci 4. ročníku vydali poznat krásy našeho
hlavního města. Vyrazili
jsme ráno vlakem. Po příjezdu jsme se přesunuli na
Pražský hrad. Po prohlídce
jednotlivých nádvoří a Chrámu sv. Víta jsme
pokračovali na Karlův most a odtud do Muzea
Karlova mostu. Poté jsme si Prahu prohlédli i z lodě. V rámci plavby jsme viděli některé
známé stavby, jako jsou Národní divadlo,
Pražský hrad nebo Petřínská rozhledna. Jelikož se čas naplnil, šli jsme procházkou přes
Staroměstské a Václavské náměstí na Hlavní
nádraží. Domů jsme se vrátili plni nových
informací a zážitků. Tímto děkujeme paní
Porčové, která nás na výletě doprovodila a
spolu s našimi vyučujícími, panem ředitelem
Sklenářem, paní učitelkou Kindlovou a paní
učitelkou Kurdiovskou se starali o naši pohodu a bezpečnost.
Žáci 4. ročníku ZŠ Bělkovice-Lašťany

p. uč. Krausové, p. řed. Sklenáře a p. uč. Kurdiovské. Za pomoc také děkujeme p. Šolcovi,
který pomáhal pedagogům po celé dva dny.
Exkurze do FN Olomouc
Velmi děkujeme p. Vavřiníkové za zprostředkování pilotní exkurze do FN Olomouc,
které se zúčastnili žáci 5. tříd. Nahlédli jsme na
pracoviště:
1) transfúzní stanice, kde se děti dozvěděly
např. jak určit krevní skupinu a jak důležité je
dárcovství krve,
2) potrubní pošta – zde jsme viděli systém,
kterým se po areálu celé FN dopravuje zdravotnický materiál (např. léky, biologický materiál, dokumentace),
3) urgentní příjem – heliport.
Doprovod zajišťovaly třídní učitelky
p. Krausová a p. Danielová.

Konec školního roku
v mateřské škole

Rafty - závěrečný výlet 5. tříd
Jako každý rok si i letos žáci 5. tříd
zasloužili vodácký výlet na raftech. Ve dnech
21. – 22. 6. 2018 sjížděli řeku Moravu z Postřelmova do Moravičan pod vedením zkušených
instruktorů CK Peřej tour. Děti se během dvou
dnů seznámily se základy vodáckého světa a zažily i kempování ve stanech u vily Háj
v Třeštině. Počasí nám přálo, takže děti zažily i vodní radovánky, večer nechyběl pravý
trampský špekáček a druhý den jsme zdárně
dorazili do cíle.
Akce by se neobešla bez důsledné přípravy a dozoru pedagogů p. uč. Danielové,

Hlavní náplní posledních týdnů byla oslava svátku dětí. Vše začalo jízdou na koních,
následovalo dopoledne na velkém skákacím
hradu a poté už ve společnosti rodičů plnily
úkoly na pohádkových stanovištích. A kdo
prověřoval jejich dovednosti? Letos to byla
Manka, princezna, čarodějnice, vodník, včelka Mája, piráti, víly, kovboj a další. Vyzkoušeli si hrnčířské řemeslo, zhlédly dovednosti
místních hasičů a zkusily štěstí v tombole.
Svoje mlsné jazýčky potěšily dobrotami od
šikovných maminek a babiček.
Červen patřil výletům, starší děti si prohlédly v dobových kostýmech hrad Šternberk a
své střelecké schopnosti ukázaly na nádvoří

hradu. Mladší děti navštívily zvířátka na farmě
v Horní Loděnici.
Ve čtvrtek 21. června byli slavnostně pasováni, budoucí paní učitelkou prvňáčků,
předškoláci na školáky. Společně obdrželi pasovací trička a na památku dětskou
knihu. Událost jsme zakončili přípitkem
a občerstvením.
Poslední už letní dny připravily paní učitelky
dětem hledání pokladu v přírodě a společnou
vycházku zakončily zmrzlinou v Bohuňovicích.
Pak už jen zazvonil zvoneček, ale nebyl to ten
z pohádky, to se jen předškoláci naposledy
rozloučili se svými kamarády z MŠ a odjeli na
prázdniny.
Petra Martínková, vedoucí MŠ
Více informací na
www.skolabelkovice.cz a na Facebooku
www.facebook.com/skolabelkovice/.

12

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

SK Bělkovice-Lašťany
Ohlédnutí za sezónou
2017/2018
V letošní sezóně jsme
u všech družstev zaznamenali drobný sestup oproti
té loňské, která byla pro většinu týmů extrémně vydařená. Starší benjamínci, které
vedl Zdeněk Svrčina, se umístili na předposledním 16. místě okresu ve své kategorii.
V letošní sezóně chyběla kategorie mladších
žáků. Starší žáky vedl Josef Hanuš a vybojoval
se svými svěřenci krásné páté místo okresního
přeboru. Letos poprvé byl k této kategorii
uplatňován postupový systém, stejně jako
je tomu v soutěži přípravek. To znamená, že
se odehraje základní kolo, na základě jehož
výsledků jsou kluby rozděleny do skupin podle umístění.
Dorostenci, také pod vedením Josefa
Hanuše, zakončili sezónu v polovině tabulky na šestém místě. Z celkového počtu
78 vstřelených branek jich do brány soupeře
umístil 30 kanonýr Tomáš Zajíček, který obsadil čtvrté místo v tabulce střelců.
Tým mužů pod vedením rodinného
tandemu Michala a jeho strýce Oldřicha
Sklenářových ukončují sezónu na předposledním místě tabulky. Po odchodu
některých hráčů dostala příležitost prosadit se v dospělém fotbalu šestice dorostenců. Celkem tento tým nastřílel za sezónu
48 branek, největší podíl na nich zaznamenal Ondřej Vrána (16 branek), Tomáš Sklenář
(12 branek) a Miroslav Sklenář (10 branek).
Titul největšího rebela týmu si odnáší David
Hložánka, který viděl osmkrát za sezónu žlutou kartu a jednou červenou, šest žlutých karet pak obdrželi Michal Sklenář, Ondřej Vrána
a Jan Frýba, který k této šestici přidal jednu
červenou.
Letos poprvé mohli naši fotbalisté
využít k přípravě nově vzniklé tréninkové
hřiště a zimní přípravu absolvovali na hřišti s umělým trávníkem vedle koupaliště. Po
dlouhých sezónách se tak vrátilo trénování
zpět do naší obce.

Závěrem mi dovolte poděkovat předsedovi klubu, Lubomíru Sklenářovi, dále Josefovi
Hanušovi a Antonínu Vidrmanovi, kteří vzorně
pečují o hrací plochu, připravují dobroty
v udírně a všem, kteří se celý rok starají o
chod našeho klubu. Díky všem sponzorům
a samozřejmě nesmím opomenout naše
fanoušky, kteří při nás stojí, i když se nám
nedaří. Přeji pohodové slunečné léto a v srpnu startujeme znovu!
Jana Theimerová

Poslední zápas sezóny
Loni jsme se zachránili až v posledním
kole a letos jsme měli náskok na záchranu
7 bodů. S postavením v tabulce samozřejmě
spokojeni nejsme! Tým je potřeba doplnit,
zejména v obranné fázi jsme často a někdy i
lacino inkasovali. V útočné fázi se prosazovala
nejvíce trojice Ondra Vrána (16 gólů), Tomáš
Sklenář (12) a Mira Sklenář (8). Za zmínku stojí
fakt, že čerpáme z vlastních odchovanců a v
letošní sezóně pravidelně nastupovala hned
šestka hráčů z ročníku 1998/99. Dobrá práce
u dorostu Pepy Hanuše. Zahráli si s námi i
zkušení hráči jako Lubomír Sklenář a Roman
Theimer. Kamil Forejt odehrál jen minimum
zápasů kvůli pracovnímu vytížení. V týmu dál
pokračovat nebude. Děkujeme mu za řadu
nejen sportovních zážitků. (Mimo jiné 18 gólů
v jedné sezóně).
Osobně mě mrzí dlouhodobé zranění Víta
Zdráhala, Honzy Pavlity a několik menších
zranění Lubu Vlasáka či Pavla Gaťaříka, Toma
Korce. Naopak po těžkém zranění se úspěšně
k fotbalu vrátil Adam Sklenář. Během sezony
odešli Matěj Stach a Jiří Theimer do Lužic, kde
slavili postup, k takovému úspěchu gratulujeme. Mezi stálice v sestavě patřili Tomáš Ax-

Družstvo
1.

TJ Tatran Litovel (postup)

man, Martin Krecl a David Hložánka a bratři
Vinklerové, kteří slavili i studijní úspěchy,
kdy Marek absolvoval univerzitu a je z něj
pan doktor a Tom úspěšně složil “zkoušku
dospělosti”. Dalšími maturanty byli Jack Frýba,
Jirka Kráčmar a Filip Pospíšil. Novým přírůstkem do týmu se stal Matěj Sklenář, syn Michala. Děkujeme fanouškům, fanynkám, rodinám
a lidem z klubu a sponzorům za podporu.
Užijte si “volno” a mistrovství světa a v létě na
shledanou.
SK Bělkovice- Lašťany – TJ Granitol
Moravský Beroun 3:2 (0:1)
Branky: 51. Ondra Vrána, 86. a 90. Tomáš
Sklenář (pen.)
Sestava: Axman - Frýba (35. Korec), Hložánka,
Michal Sklenář, Tom Vinkler - Adam Sklenář
(70. Kráčmar), Mira Sklenář, Tomáš Sklenář,
Krecl (75. Roman Theimer) - Vrána, Vlasák (60.
Gaťařík).
Trenér: Oldřich Sklenář
Michal Sklenář
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2. liga B
SK Véska
26
RoDo Legendy
26
Celtic
26
Raptors team
26
FC Chelsea
26
Restoma
26
Modos Olomouc 26
SK Profit NV
26
Schwarzbach
26
Mix junior
26
FC hroší stavby
26
Inter Šternberk 26
FC Creditas
26
Atl.Bystrovany
26

128:71
141:68
148:90
130:119
123:89
115:103
88:107
84:122
89:131
72:91
94:116
117:136
70:124
54:86

41
38
37
35
34
33
24
20
20
18
18
17
15
14

MALÝ FOTBAL OLOMOC
http://www.mfolomouc.cz/
Aktuální info:
facebook.com/skbelkovice
a instagram.com/sk_belkovice

Záp.

V

VP

PP

P

Skóre

Body

body
pravdy

26

16

1

6

3

71 : 30

56

17

2.

Sokol Konice

26

16

2

1

7

62 : 39

53

11

3.

SK Chválkovice

26

14

3

3

6

62 : 44

51

12

4.

TJ Maletín

26

12

3

5

6

77 : 50

47

8

5.

FK Bohuňovice

26

12

2

4

8

49 :41

44

-1

6.

SK Paseka

26

11

3

2

10

57 : 53

41

2

7.

FK Bohdíkov

26

11

1

2

12

37 : 42

37

-2

8.

SK Náměšť na Hané

26

10

3

0

13

66 : 72

36

-3

9.

FK Slavonín (I. A tř., sk. B)

26

8

5

1

12

47: 59

35

-4

10.

FK Hlubočky

26

10

2

0

14

57 : 69

34

-5

11.

SK Řetězárna

26

9

2

2

13

56 : 70

33

-6

12.

SK Haňovice

26

9

2

0

15

44 : 61

31

-8

13.

SK Bělkovice-Lašťany

26

8

1

2

15

48 : 76

28

-11

14.

TJ Granitol Mor. Beroun (sestup)

26

5

1

3

17

52 : 79

20

-19

Postup do I. A třídy sk. A (2018/2019): TJ Jiskra Rapotín, TJ Sokol Troubelice, TJ Sokol Leština.
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Půda v létě
má své proměny, svou biologii, fyziku i
chemii. Není snadné půdu udržovat tak, aby
byla trvale strukturní, provzdušněná i mírně
vlhká, bez nadbytku soli , ale vždy s dostatkem přijatelných potřebných živin pro
pěstované kultury. Vcházíme do období, kdy
se budeme na půdu dívat i v zahrádkářské
praxi rozdílně od současné doby. V čem je
podstata? V chápání půdy z biologického hlediska. Nestačí si jen říkat, že půda je svrchní
část povrchu zemského oživená o organizmy ,

ale je třeba naučit se zásahům, které umožňují , aby biologické procesy probíhaly v půdě
v souladu s přeměnami fyzikálními a chemickými. Jde doslova o zbiologizování našeho
názoru na půdu, jde o přirozenější přístup
k jejímu zpracování, hnojení i zavlažování.
Čím na půdě začít v létě? Předně ozeleněním.
Nenechávat zbytečně záhony bez kypřící
role rostoucích kořenů. Ty nám současně upravují prostředí pro rozvoj půdní mikroflory

a tím pro odstraňování závadných a jedovatých složek prostředí. Půdu tak převádíme
v tvůrce zeleného hnojení, kterým obohacujeme půdu o humus, živiny a vodu. Druhou
hlavní rolí zahrádkáře v létě na zahrádkářské
půdě je udržovat všude tam, kde není zeleň,
nastýlku-mulč. Může být ze zelené hmoty
vytrhaných jiných rostlin nebo z polyetylenu.
Tím zajišťujeme menší výpar vody z půdy,
nemožnost tvorby škraloupu a současně
snadné využití celé ornice až na samý povrch
pro příjem živin kořeny rostlin. Třetím úkolem
je zbytečně nepřerývat půdy, neboť to vede
k rychlé mineralizaci a tím ke ztrátě cenného
humusu. Raději volíme pro provzdušnění
vpichy, injekční hnojení, brázdovou závlahu a úpravu půdy, abychom zamezili vodní
a větrné erozi.
Zahrádkáři Bělkovice-Lašťany

Senior klub Bělkovice-Lašťany
….oslavil svátek matek v restauraci
u Dočkalů. Se svými básničkami nás potěšily děti ze Základní školy B-L a pan starosta
Tomáš Němčic popřál všem mnoho zdraví
a spokojenosti.
V období prázdnin se nescházíme, protože
na babičky čekají povinnosti-hlídání dětí.
11. září budeme mít přednášku paní Vránové

-archeoložky- o dálnici na Přerov. Pan Šuba nás
25.9. a 13.11. provede Afrikou. V prosinci 4.12.
bude u Dočkalů mikulášské posezení, které
nám zpříjemní děti z naší MŠ. Silvestrovské
posezení bude 28.12. v místní sokolovně.
Na všechny naše akce vás srdečně zveme
a těšíme se na vás.

Bělkovičtí myslivci hodnotili
V pátek 6.dubna se sešli členové Mysliveckého spolku Bělkovice-Lašťany v bývalé
restauraci Parlament na své Výroční členské
schůzi, aby zhodnotili uplynulý myslivecký
rok. Mezi hlavní úkoly šestnáctibodového
programu VČS bylo schválení rozpočtu na rok
2018, stanovení výše členského příspěvku na
provoz honitby pro letošní rok a volba mysliveckého hospodáře. Jednohlasně schválený
program VČS řídil předseda MS Jiří Heginger.
Po provedené kontrole usnesení z minulé
VČS následovaly zprávy jednotlivých členů
výboru MS, které zahájil myslivecký hospodář
Ing. Miloslav Svozil. U srnčí zvěře se nám podařilo odlovit vše, co bylo v plánu. Rekord byl
vzhledem k výskytu prasečího moru na Zlínsku vytvořen v odlovu černé zvěře, tolik jsme
černé zvěře v životě neslovili. Škoda je, že
průměrná váha selat klesá. Dále bylo uloveno
18 hřivnáčů,12 lišek a jedna kuna. Poděkoval
všem, kteří se na odlovu hlavně holé podíleli.
V současné době je honitba kompletně zapadaná. Uvidíme, jak dopadnou myslivecká

zařízení, posedy a myslím, že i nějaká zvěř
vzala za své ve větru, který naši honitbu postihl. Finanční hospodář Ing. Michal Hrabčík
mimo číselné údaje účtů řekl: „Přesto, že
máme schodkový rozpočet, vždy se nakonec
dostaneme do kladných čísel. K tomu nám
nejvíce pomáhá každoročně pořádaný Myslivecký bál.“ Nakonec podal žádost o ukončení
členství z důvodu přestěhování a pracovní
vytížeností současný myslivecký hospodář
a řekl: „Nedělám hospodáře tak dlouho jako
mojí předchůdci, ale byla to pro mne radostná práce. Všichni víte, že vše se nějak vyvíjí,
naše sdružení si prošlo nějakými problémy,
jednou nahoře, jednou dole. Tak jsme šli do
toho, hlavně proto, aby se nálada spravila, vztahy narovnaly, aby to, co děláme pro zábavu,
skutečně zábavou bylo a to se povedlo, což
je vidět i na schůzích, za což všem děkuji.“
Za desetiletou práci jménem MS poděkoval
odstupujícímu hospodáři předseda MS, což
souhlasně potvrdili bouřlivým potleskem
všichni přítomni myslivci. Poté proběhla vol-

ba nového mysliveckého hospodáře, kterým
byl jednohlasně zvolen Ing. Evžen Bukor. Pro
zlepšení komunikace a informovanosti členů
MS budou vytvořeny internetové stránky MS.
Závěrem bylo přijato usnesení, které kromě
programových bodů obsahovalo termíny
brigád na úklid honitby a souvislých příkop,
brigádu pro zemědělce, besedu v mateřské
a základní škole, termín naháněk a samozřejmě opravy mysliveckých zařízení. Následovala volná zábava spojená s občerstvením.
Kančí se zelím a knedlíkem připravil Stanislav
Hlavatý a musím říct, že chutnalo všem, soudě
nejen dle prázdných odevzdávaných talířů.
Přitom se debatovalo o všem možném a na
příští sobotu se domluvila brigáda na úklid
honitby. Zajištěna byla také obnova pachových ohradníků u frekventované silnice do
Šternberka. Postupně se začali loučit přespolní myslivci a odjížděli domů, místní ještě
poseděli a pokračovali ve volné zábavě.
Rudolf Krč
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Zákon ulevil drobným stavbám a zahrádkářům
Novela stavebního zákona , platná
od 1.1.2018, spolu s dalšími souvisejícími
zákonnými
změnami,
ulehčila
jak
stavebníkům, tak úřadům. Pojďme si uvést
pár příkladů, které se mohou hodit nejen při
stavbě rodinného domu, ale i těm všem, co se
chystají na drobné stavby jako bazény, ploty
atd.
Na stavbu rodinného domu stačí
jednodušší ohlášení stavby, které do novely
platilo pro menší domky zabírající maximálně
150 m2. Ohlášení sice vyžaduje stejné

množství dokumentů jako u stavebního
povolení, ale čekací lhůta pro vyřízení je pouze
30 dní a náklady na správní poplatky jsou nižší.
Pro vybudování bazénu nebo skleníku na
pozemku rodinného domu nebo chaty není
potřeba, a to již delší dobu, stavební povolení,
ale nově není potřeba stavební povolení ani
u staveb vyšších než 5 m , nebo umístěných
blíže než 2 m od hranice pozemku. Stačí
pouze územní rozhodnutí, tedy souhlas
vlastníka sousedního pozemku.

A konečně ploty. Při jejich vybudování
nebo vysázení odpadá povinnost hlášení
stavebnímu úřadu, tedy není potřeba ani
stavební povolení, ani ohlášení a územní
souhlas, s výjimkou plotů vyšších než dva
metry a sousedících s veřejným prostranstvím.
Nicméně, při výsadbě živého plotu je vždy
nejlepší se s majitelem vedlejšího pozemku
dohodnout, ať už na výběru keřů a stromů,
jejich údržbě z „druhé strany“, a dohodu
sepsat písemně.
Pavla Jemelková

Sakra, kdo mě zas ukradl tu kulu ze šaltrpáky !?
… láteřil Laďa Potoček , sotva ráno zasedl
do svého traktoru Major 25, aby odvezl
kravám trochu siláže. Za tento týden to už
byla druhá. A zatímco Laďa musel vyjet bez
koule s tím, že se během dne zastaví u chlapů
na dílně, aby mu dali novou, stovky kilometrů
nad zemským obzorem nad jeho hlavou
právě prolétala ve své kosmické kabině
Valentina Těreškovová, coby první žena ve
vesmíru a u nás v garáži na plné obrátky jela
vrtačka, aby v právě „získané“ kouli vyvrtala
tolik potřebný otvor k zavěšení na provázek.
Konečně se podařilo! Ještě navlíknout
druhou, seřídit do provlečené podložky ze
starého kola a je to!
Nedočkavě jsme čekali, až bude velká
přestávka, abychom pak všichni kluci mohli
vytáhnout své výtvory a ukázat se před
našima holkama!
„Klik-klak, klik-klak, klik-klak, klik-klak“ …
okamžitě se přidal další a další spolužák, až
to bylo šílené. Klik-klak byl všude... ve škole,
po cestě ze školy, doma... pořád se zkoušelo
a zkoušelo, kdo to udělá rychleji a kdo vydrží
nejdéle ťukat kuličkama o sebe. A zatímco
klik-klak se postupně stával machrovinkou
naší doby, ve fabrikách mizely ze soustruhů,
vrtaček a dalších obráběcích strojů, zařízení
a všech ovládacích páček tolik žádané černé
koule.
V legraci a nadsázce bych dnes řekl,
že jsme výrobou domácích klik-klaků a
krádežemi koulí z přístrojových páček
vlastně málem položili národní hospodářství
. Ale nestalo se tak. Nastoupil totiž proti nám
„školní teror“ kantorského sboru. Sotva se
někde ve třídě ozvalo „klik-klak“ , už tu byl
učitel s rákoskou, „podělil“ nás přes prsty a
klik-klak zabavil. Do roka tak byl zase klid
a koule se začaly postupně vracet ke svým
strojům. Klik-klaky vystřídalo Jo-jo.
Jo, jo, to bejvaly časy……nějakou
dobu ještě trvalo a přišla nová velká vlna
Céček, která byla tak intenzivní , že v době,
kdy i Michal David přišel se svým hudebním
hitem, nebyla u nás jediná domácnost, kde by
v nějakých dveřích nevisely céčkové závěsy.
I tahle naše zábava nakonec byla
převálcovaná
dalším
fenoménem
–
Rubikovou kostkou. A ve třídách to opět
šustilo, jak jsme ve vyučování pod lavicemi
neustále přetáčeli jednotlivé segmenty stále
dokola, až se to konečně podařilo složit nebo

v horším případě nám kostku učitel zabavil.
A jak už to v životě chodí, pořád se něco
vymýšlí, pořád přicházejí nové podněty, nové
zábavy a začaly se k nám dostávat první
elektronické hračičky z východu – z Japonska
a Číny. Vzpomínáte na Tamagoči? To
nenasytné kuře !? A už tu byly i první herní
konzoly. Nejdřív pink-ponk, pak tenis, fotbal
a už se objevil i první panáček, skákající přes
všemožné překážky, propasti či schůdky.
Dnes už mi to přijde legrační, když vidím toho
prťavého pavoučka , coby nepřítele, který jej
nakonec sežere. Dnes už je to skutečně někde
jinde.
Ráno mě už nebudí křik nějakého
traktoristy, že mu někdo ukradl kouli. Sotva
se dnes probudím, už mnou třepe vnouček: „
Dědo, kde máš nabíječku? Mám vybitej mobil
a musím dohrát tu válku!“ „Proboha jakou
válku?“ „No musím přece zničit toho Tygra
– nepřátelskej tank! Chápeš!?“ Nechápu,
absolutně nechápu. Venku je dnes nádherně.
Na zahradě právě dozrávají ryngle, rybíz
a ještě je tam zbytek jahod ….. nezájem. Ven
by je dostal tak možná spadlej vrtulník !
Babička běží do obchodu, aby nakoupila
croasany na snídani. Chleba se sádlem totiž

zůstává bez zájmu ležet na stole od včerejška,
pažitka je fuj, možná tak párek s rohlíkem ale
musí být kečup.
Coby člen této rodinné smečky usedám
ke stolku, když v tom „prásk“ do brejlí. „Pane
Bože, to zas bylo co?“ „ Dědo promiň, uletěl
mi Spinner.“
Den za dnem nám tak ubíhají prázdniny.
Myslel jsem si naivně, že je zaujmu nějakou
prací, nějakým kutilstvím nebo snad sportem.
Zjišťuji postupně, v jakém že to žiji omylu,
v jaké iluzi , že bych je mohl nadchnout

aktivitami , podobnými našemu mládí. Omyl
přátelé, omyl !
Teď už začínám chápat, proč kolem
našeho domu chodí pouze ta děvčata –
kamarádky. Kluci totiž sedí doma, protože
válčí na mobilech s jinýma kámošema ,
vyvalujícíma se na posteli někde na druhém
konci dědiny. Ničí si tanky.„ A dostal jsem ho!“
„Koho?“ „No přece Kfz stojedničku! Protože
mám M osmnáctku Hellicat. To je americkej
stíhač, dědo, víš.“ „Aha , už vím. Tak jo. Tak hele
ty stíhači, já jdu na zahradu a až doválčíte, tak
za mnou přijďte.“ Ani se neptejte, kdy a nebo
jestli vůbec jsem se jich dočkal.
Tož tak to dnes máme přátelé. Žijeme
v době elektroniky, která nás obklopuje na
každém kroku.V kuchyni, obyváku, ložnici
stejně jako v práci, v autobuse, tramvaji či
v našich autech. Zahradu vám v pohodě
během dne poseče robot a trávník pokropí
automatika. Mobilem si po cestě upravíte
bytovou klimatizaci a počítač vás informuje,
kdo během dne zvonil u vašich dveří.
Hodinky na ruce za pár švestek vám
sdělí, jak jste na tom s tlakem, kolik jste ušli
kilometrů, kde se právě nacházíte a každou
chvíli vám zazvoní přicházející hovor od
manželky, že se ještě zdrží na nákupu a večeři
máte ohřát v mikrovlnce. A zatímco poslušně
vykonáte všechny příkazy, děti válčí. Válčí…
ale jinak nezlobí. Tak co s tím? No asi nic.
Zlobit se na ně nemůžem, protože my to
vymysleli, my to vyrobili a my jim to dali „na
talíři“. Oni si jen berou, co jsme jim dali. A tak
jako my kdysi brali ty koule, oni dnes berou
mobily.
Trestat je za to nemůžem . Možná vytvořit
na každý den program a rozdělit na to, co se
musí,co by se mělo, co by se mohlo . A to, co
se může, je na nás, jak rozdělíme a s jakou
aktivitou sami přijdeme. Zpočátku to asi
nebude snadné a vnoučci se budou stavět
proti, ale kdo to má určovat ? Oni nebo my?
Ale z vlastní zkušenosti vám můžu říct, že
oni to tu chvíli bez mobilů vydrží a posléze
sami uznají, že to dobrodružství z obyčejné
vycházky na „Houpačku“ a špekáček na
ohýnku – nebylo zas tak špatné.
Tak vám držím palce a přeji všem pěkné
prázdniny.
Květoslav Bobeš Koudelný
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Společenská
kronika

Tajenka pro zábavu
1.

Za období od 01.01.2018 do 30.06.2018
se do obce:
přihlásilo k trvalému pobytu 28 občanů
odhlásilo se z trvalého pobytu 10 občanů
Narodili se:
Leden: Albína Kittnarová
Filip Stejskal
Únor: Partik Heginger
Marie Slabá
Ondřej Třeštík
Ema Dědková
Karolína Holá
Tomáš Lakomý
Elisabeth Jakeš
Březen: Jan Jelínek
Jáchym Hrabský
Duben: Adéla Tkadlecová
Květen: Anna Novotná
Sandra Buřvalová
Červen: Mikuláš Lebl
Michael Král
Mikuláš Rožnovský
Matyáš Duřpek
Yveta Duřpeková

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Hanácky „skrz naskrz“ se řekne…….?
2. Mostu přes potok v lese nad B-L říkáme…..?
3. Oblíbená letní činnost týkající se jídla a posezení….?
4. První zrající obilí je…….?
5. Domašovu u Šternberka se u nás říká……..?
6. Plodům černého bezu se říká……..?
7. K létu patří komedie Slunce………..jahody
8. V srpnu se opět můžeme u rybníka těšit na ……?
9. Trusovka pramení na Bruntálsku pod kopcem Pomezí v blízkosti obce……..?
10. Oblíbený letní nápoj…..?
11. Kolik hektarů plochy má naše obec..?
12. 4. července oslavil svátek …………, patron včelařů.
Příjemné luštění přeje Pavla Jemelková

Hurá do muzea!
I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit
také do projektu Máte doma
muzejní kousek?, který ELEKTROWIN připravil ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Možnost
přihlásit „historické“ elektrozařízení do projektu mají
všichni od 1. března až do
konce roku 2018.
Pokud jste přesvědčeni, že
máte doma spotřebič, který
byste rádi věnovali do sbírky
Národního
technického
muzea, stačí udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej,
doplňte jeho popis - odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně
další informace (manuál,

návod, prodejní doklad,
apod.) a zašlete emailem do
31. prosince 2018 na adresu
muzejni.kousek@elektrowin.cz.
ELEKTROWIN a.s. provozuje
kolektivní systém pro zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním
zaměřením na velké domácí
spotřebiče, malé domácí
spotřebiče, elektrické nástroje
a nářadí. Od svého založení
v roce 2005, tedy za 13 let
svého působení na trhu, zrecykloval více než 19 000 000
vyřazených elektrospotřebičů
o celkové hmotnosti více než
330 000 tun.

Jubilanti 01.09.2017 - 31.12.2017
V roce 2018 dosažený věk 80 let
Leden: Amálie Kubíková
Březen: Marie Hénarová
Květen: Miroslav Janhuba
Červen: Lubomír Vlk
Jaroslav Stach
V roce 2018 dosažený věk 85 let
Leden: Karel Pollak
Únor: Antonín Majer
Duben: Božena Čtvrtlíková
Červen: Braunová Marie
Úmrtí
Leden: Františka Kráčmarová
Únor: František Domes
Anna Jordová
Jan Spáčil
Březen: Zdenka Švestková
Miloslava Dostálová
Eva Temlíková
Miroslav Kráčmar
Duben: Miloš Zdráhal
Rostislav Dostál
Květen: Anna Povalilová
Červen: Petr Vystrčil

†

Akce: vítání občánků se konalo dne
25.03.2018
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program:
Špunti na vodě
nebo

Tátova volha

(hlasování na facebooku obce)

zveme vás
do letního kina
dne 10. 8. 2018
u rybníka v Lašťanech

půjčujeme stroje
na čištění:
- koberců
- sedaček
- křesel, židlí
- kočárků...

akce

od 290 Kč/2 dny
Telefon: 775 171 523

Olomouc, přerov, prostějov, lašťany, litovel, zábřeh
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