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Vydáním zpravodaje č. 12 dovršujeme uplynulé
čtyřleté volební období. Připravili jsme pro Vás
snímek, který jen málokdo z Vás mohl spatřit. Zaslouží
si proto místo na úvodní straně našeho zpravodaje.
Snímek pořízený ptačí perspektivou nám dokládá,
jak výrazná je změna při pohledu na naši obec
oproti předchozím letům.
Ing. Tomáš Němčic, starosta obce
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Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

volby v naší obci
Vážení občané,
dne 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstva naší obce. Nebývalý zájem ucházet
se o post zastupitele obce přilákal 53 občanů,
kteří usilovali o 15 zastupitelských mandátů. Do
volebního klání vstupovaly kandidátky v tomto vylosovaném pořadí: 1. Občané pro občany Bělkovice-Lašťany, 2. Společně pro obec,
3.„Nezávislí B-L“ a 4. Občanská demokratická
strana.
Volební kampaň probíhala od každého
subjektu, který kandidoval, rozdílně. Občané
tak mohli naslouchat různým předvolebním
tématům, která pak následně přišli „ocenit“
k volbám. Některé kandidátky využily více internetu, popřípadě facebooku, další vylepovací
místa v obci a poštovní domovní schránky. Jedním z vrcholů volební kampaně bylo setkání
zástupců kandidátek se členy Senior klubu
dne 2. října 2018. Tento způsob představení
kandidátek před volbami doposud nikdy organizován v naší obci nebyl. Lídři kandidátek

předstupovali jednotlivě před naše seniory
a představovali volební program. Po svém vystoupení poté odpovídali na dotazy seniorů.
Tři kandidátky občanům před volbami
představily své programy a cíle. Některé byly
čitelné více, některé méně. Osobně jsem rád
za to, že lidé v naší obci, soudě dle výsledků
voleb, smýšlejí racionálně a současně nevěří
přehnaným, někdy až nereálným vizím. Dá se
konstatovat, že práce současného vedení obce
byla „sečtena a spočítána“ právě ve volební
místnosti. O činnosti kandidátů před volbami
rozhodly volby samotné, kterých se zúčastnilo 1105 občanů, tedy přes 61% voličů obce.
Od posledních voleb v roce 2014 jde o nárůst
odevzdaných hlasů o více než 9%. V porovnání
s obcemi podobných velikostí v okrese Olomouc je naše obec hodnocena jako jedna
s nejvyšší volební účastí. Velmi pozitivně proto
jako starosta obce vnímám to, že občanům naší
obce není lhostejné, kdo povede obec v dalším
období. Výsledky voleb do zastupitelstva naší
obce jsou následující:

1. Občané pro občany obce
Bělkovice-Lašťany

8522 hlasů

54,12%

9 mandátů

2. “Nezávislí B-L“

5584 hlasů

35,46%

5 mandátů

3. Společně pro obec

1335 hlasů

8,47%

1 mandát

3,60%

0 mandátů

4. Občanská demokratická strana

303 hlasů

Voliči tak rozdali karty, se kterými zvolení
zastupitelé budou hrát další 4 roky. Bude to
období, ve kterém bude možné opět získávat dotační prostředky z Evropské unie a státního rozpočtu, měl by se schválit územní plán
obce a měly by se vytvářet takové podmínky
v naší obci, které zajistí zvýšení standartu života našim spoluobčanům.
Pevně věřím, a to s ohledem na důvěru, kterou do vítězné strany voliči vložili, že

se v obci budou i nadále odehrávat tolik
důležité společensko-kulturní akce a podaří
se smysluplně investovat finanční prostředky
i s podporou dotačních titulů. Hospodaření
obce bude nadále stabilní a nespokojených
spoluobčanů bude stále méně.
Závěrem mi proto dovolte poděkovat všem
voličům, kteří odevzdali svůj hlas v letošních
volbách, a to zejména voličům kandidátky
č. 1 Občané pro občany Bělkovice-Lašťany.

Výsledky voleb
Počet
hlasů

Jméno
1.

Němčic Tomáš Ing.

606

2.

Kráčmarová Jana Mgr.

588

3.

Kaňkovský Jiří

622

4.

Kalus Vladan Ing.

569

5.

Bukor Evžen Ing.

588

6.

Mackovíková Monika Mgr.

563

7.

Hemala David

558

8.

Jílek Jaroslav Ing.

540

9.

Mikoška Eman Ing.

570

10. Sklenář Lubomír Mgr.

441

11. Skarupská Helena PhDr. Ph.D.

429

12. Sobek Marek Ing.

422

13. Čtvrtlík Radim Mgr. Ph.D.

414

14. Theimerová Jana Bc. MBA

380

15. Zoula Josef Ing.

148
zdroj www.volby.cz

Věřím, že i nadále budou tito voliči spokojeni
se započatou prací vedení obce po roce 2014 a
mnozí z nich se i sami svou účastí zapojí do dění
v obci. Ostatní menšinu budeme přesvědčovat
o tom, že svého odevzdaného hlasu jinému
subjektu minimálně politují.
S úctou
starosta obce
Ing. Tomáš Němčic

Informace o získaných dalších finančních prostředcích pro naši obec
V období od posledního zpravodaje obce
se nám podařilo zajistit další dotační prostředky z fondů Evropské unie a národních
zdrojů. V rámci podávané žádosti o dotaci z
IROP (Integrovaný regionální operační program) na akci „Bezbariérové chodníky v Bělkovicích-Lašťanech“ se podařilo získat dotaci
ve výši 95% z uznatelných nákladů. Žádost
o dotaci byla směřována na MAS Šternbersko (Místní Akční Skupina Šternbersko), která
v rámci strategie CLLD MAS Šternbersko může
poskytovat finanční prostředky z EU. Získané
finanční prostředky (2,2 mil. Kč) tak poníží
náklady na stavbu chodníků směrem na Dolany a chodníků směrem od kapličky „u Lip“ v
Lašťanech směrem na Šternberk. Realizace
nových chodníků probíhala v průběhu
srpna až října letošního roku. Více také na
http://www.mas-sternbersko.cz/cz/26/gallery-186.

Během září 2018 dorazily na obec také dvě
akceptované žádosti o dotace z národních
zdrojů, konkrétně ze Státního fondu životního

prostředí. Nejdříve byla akceptována žádost
o podporu na obnovu vozového parku naší
obce, což znamená, že budeme pořizovat
nákladní elektro tříkolku a nákladní automobil na elektrický pohon kategorie N1 (náhrada
multikáry). Tato elektro vozidla zajistí šetrný
přístup k životní prostředí, citelně poníží náklady na samotný provoz pro naši obec, rozšíří
možnosti dopravy zaměstnanců po obci a
zvýší vybavenost obce. K pozitivnímu dopadu
nákupu přispěje především to, že vozidla budou pořízena za výhodných podmínek podporovaných státní dotací.
Následnou akceptací žádosti o dotaci číslo
„2“ je projekt „Intenzifikace ČOV (čistírny odpadních vod)“, kdy se zvýší kapacita pro počet
ekvivalentních obyvatel ČOV ze současných
2000 ekvivalentních obyvatel na 2600 ekvivalentních obyvatel. V rámci realizace projektu
dojde k výměně strojní technologie a doplnění
aerace (kyslíkových sond), kterými se také zvýší
účinnost na odstranění dusíku a fosforu, včetně
drobných stavebních úprav a příjezdové cesty
k ČOV. K této akceptované žádosti je nutno
přiřadit také získanou dotaci z Olomouckého
kraje pro stejnou akci. V součtu získaných dotací na tuto stavbu bude proto procento naší
finanční spoluúčasti na akci velmi nízké, což je
opět pozitivní.

Z Olomouckého kraje se podařilo získat 100
000,-Kč na neinvestiční vybavení knihovny,
která projde rekonstrukcí, kdy výsledkem bude
rozšíření kapacity knihovny o další prostory.
Z pohledu dalších investičních záměrů obce
sděluji, že se připravují projekty na odbahnění rybníka v Lašťanech včetně opravy dvou
břehů, dále pak chystáme podání žádosti o
dotaci na mokřady a tůně, rybníky, fit stezku,
cyklostezku na Dolany a další. Ve schváleném
programu rozvoje obce jsou uvedeny další
konkrétní projekty, které jsou součástí akčního
plánu obce. Strategie řízení rozvoje obce pak
spočívá v tom, že z těchto nastavených priorit
následně čerpáme. Schválený program rozvoje obce v zastupitelstvu nám proto umožňuje
koncepčně pracovat na rozvoji investic v obci.
Práce s rozvojem obce v oblasti investic je
nastavena, jen v ní pokračovat.
S pozdravem
Tomáš Němčic, starosta obce

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych za
všechny naše kandidáty srdečně poděkoval
všem voličům za důvěru a hlasy pro sdružení
Společně pro obec. Našemu novému sdružení
nezávislých kandidátů v obci se podařilo splnit stanovený cíl a získat mandát v obecním
zastupitelstvu překonáním hranice volitelnosti 5%.
Výsledek bereme jako vzkaz od voličů, že
máme v zastupitelstvu prosazovat náš volební
program, který je oslovil. Za všemi body, které
jsme vám ve volebním programu předložili, si
pevně stojíme a byť to bude složité, uděláme
maximum pro jejich naplnění.
Věřte, že i v opozici budeme poctivě pracovat pro Vás, naše voliče a občany obce.
Ještě jednou děkujeme.
V úctě
Ing. Josef Zoula, zastupitel

Vážení občané,
dovolte nám ještě jednou poděkovat za
veškerou Vaši podporu, díky které se nám podařilo získat 5 mandátů. Tato situace nás staví
do opozice, nicméně i v této pozici se budeme
snažit maximálně prosazovat náš volební
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program a dostát slibů, které jsme deklarovali před volbami. Věříme, že s novými zastupiteli zavane v naší obci svěží vánek a spolu
začneme znovu a lépe. Máme
možnost udělat tlustou čáru, nastavit si
nová pravidla, zavést mezi zastupitele zásady
demokracie, slušnosti a ohleduplnosti a takto
společně táhnout za jeden provaz pro blaho
obce. Rovněž respektujeme volbu Vás občanů,
kteří jste se jasně vyslovili pro stávající vedení, proto ”Sdružení nezávislých kandidátů
Občané PRO Občany OBCE Bělkovice-Lašťany” ještě jednou gratulujeme k získání většiny
v našem zastupitelstvu.
A nakonec, stále pevně věříme, že pokud
vytrváme, naše úsilí se nám v budoucnu
zúročí a za čtyři roky získáme v zastupitelstvu
většinu.
Nezávislí B-L

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

•

•

•

•

•

•

•

RO č. 14/2018 ze dne 30.07.2018
RO č. 15/2018 ze dne 13.08.2018
RO č. 16/2018 ze dne 30.08.2018
RO vzala na vědomí rozhodnutí o výběru
dodavatele na akci: „Doplnění stávajícího
osvětlení
v
obci
Bělkovice–Lašťany“,
souhlasila s výběrem dodavatele včetně
uzavření smlouvy a doporučila zastupitelstvu
obce schválit výběr dodavatele stavby nového
veřejného osvětlení v obci.
RO vzala na vědomí informace starosty obce
o možnosti čerpání z motivačního programu
Elektrowin a.s. do výše 30 000 Kč, schválila
na sběrový dvůr zajistit přístřešek (garáž) na
materiál uložený pro Elektrowin a.s. v hodnotě
do 35 000 Kč včetně DPH a pověřila starostu
obce objednáním přístřešku na sběrový dvůr.
RO vzala na vědomí nabídky na opravu
tenisového kurtu, schvaluje provedením prací
společnost WEBER EU s.r.o. IČ: 06268030 za
cenu do výše 137 000 Kč bez DPH /tlakové
čištění, pročištění, pískování, postřik a pověřila
starostu obce objednáním prací.
RO vzala na vědomí nabídku na nákup a
uložení osvětlení do kruhového objezdu,
schválila provedením prací společnost MKK
lightservis, s.r.o., IČ: 05231582 do max. výše
45 000 Kč bez DPH a pověřila starostu obce
objednáním prací.
RO schválila uzavření smlouvy o
realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie
č. Z_S24_12_8120057711 mezi ČEZ Distribuce
a.s. (provozovatel) a Obec Bělkovice-Lašťany
(žadatel) ve výši 385 761 Kč bez DPH u ZŠ
Lašťany a pověřila starostu obce podpisem
smlouvy.
RO schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo s MKK lightservis, s.r.o., IČ:
05231582 z důvodu provedení méněprací,
víceprací a posunutí termínu dokončení
uložení veřejného osvětlení v obci kvůli
stavbě komunikace a pověřila starostu obce
podpisem dodatku smlouvy.
RO schválila otevírací dobu koupaliště
v měsíci srpnu 2018 od 9 - 19 hodin a pověřila
starostu obce dalšími případnými úpravami
provozní doby.
RO vzala na vědomí nabídku na zpracování
přístřešku na kola u MŠ, schválila provedením
realizace pana M. Krále IČ: 466 17 744 za

RO č. 17/2018 ze dne 19.09.2018
RO č. 18/2018 ze dne 03.10.2018

•

•

•

•

•

•

•

maximální cenu do výše 32.400,- Kč bez DPH
a pověřila objednáním prací starostu obce
s termínem plnění díla do 10.9.2018.
RO
vzala
na
vědomí
rozhodnutí
o výběru dodavatele na akci: „DiscGolfové
hřiště Bělkovice-Lašťany“, schválila výběr
dodavatele a uzavření smlouvy se společností
Ultimo Wave, s.r.o. IČ: 026 13 930 za cenu
181 520 Kč bez DPH a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy.
RO vzala na vědomí informace o odpovědi
proti podaným námitkám ve věci výběru
dodavatele na akci „Přístavba a nástavba ZŠ
Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních
učeben a jejich vybavení“.
RO vzala na vědomí nabídky na osázení
záhonů kolem komunikace č. III/ 44436
Bělkovice-Lašťany a schvaluje objednání
zahradnických prací od paní Beartice Mádrové
IČ: 487 30 441 za maximální cenu 270 000 Kč
bez DPH.
RO vzala na vědomí informace starosty obce
o podaných žádostech o dotace na OPŽP:
a) Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany,
která nebyla úspěšná z důvodu malé alokace.
b) Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany, která
měla nízkou alokaci, ale projekt je zařazen mezi
náhradníky s nutností podání další žádosti
z národních zdrojů a schvaluje podání dalších
žádostí o dotace na nakládání s odpady a
intenzifikaci ČOV dle příslušných poskytovatelů
dotací.
RO schválila nákup a uložení zemního
osvětlení do nového kruhového objezdu
za cenu do maximální výše 45 tisíc bez DPH
a pověřila starostu obce objednáním prací
a materiálu u společnosti MKK Lightservis s.r.o.
RO vzala na vědomí žádost o pořádání
4. ročníku projížďky mopedů v obci dne
1. 9. 2018 s využitím areálu hřiště a schvaluje
konání předmětné projížďky mopedů za
podmínek zabezpečení vstupu do trasy
závodu, zajištění bezpečnosti místního provozu
a ukončení hudební produkce do 22:00
hodin v areálu hřiště, a to vše s odpovědností
pořadatelů za průběh celé akce.
RO schválila provozní řád hřiště s umělým
povrchem pro tenis a nohejbal s platností od
1. 9. 2018

• RO vzala na vědomí pořádání hasičské soutěže
dne 8. 9. 2018 na koupališti Bělkovice-Lašťany
a schvaluje výpůjčku areálu koupaliště pro
pořádání soutěží s odpovědností pořadatelů.
• RO schválila uzavření dodatku č. 1 „III/44436
Bělkovice-Lašťany – průtah“ se společností
STRABAG a.s. IČ: 60838744 a pověřuje starostu
obce podpisem dodatku č. 1.
• RO schválila podání námitky proti Zásadám
územního rozvoje Olomouckého kraje vůči
druhé dráze letiště Bohuňovice a pověřuje
starostu obce předáním námitky.
• RO vzala na vědomí pořádání Dopravního
dne nejen se složkami IZS dne 7.10.2018 v
„Akátí“, souhlasí s umístěním dvou mobilních
WC a proplacením materiálního zabezpečení,
cen a občerstvení pořadatelů z rozpočtu obce
do maximální výše 5000 Kč.
• RO vzala na vědomí pořádání tradičního
Tour de Beer dne 28. 9. 2018 a souhlasila
s propůjčením areálu koupaliště jako zázemí
pro účastníky. S odpovědností pořadatelů.
• RO vzala na vědomí žádost Hospice na
Svatém Kopečku o finanční podporu, schválila
uzavření darovací smlouvy s Hospicem na
Svatém Kopečku ve výši 15 000 Kč a pověřila
starostu obce podpisem darovací smlouvy.
• RO schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy
o dílo č. D002471 se společností RENARDS
dotační, s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci na
Intenzifikaci ČOV z národních zdrojů a pověřila
starostu obce podpisem smlouvy.
• RO vzala na vědomí žádost Sdružení Nezávislí
B-L o pronájem areálu hřiště dne 23. 9. 2018
pro setkání s občany a souhlasí s využitím
areálu hřiště v odpoledních hodinách.
• RO vzala na vědomí výroční zprávu Základní
školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o.
• RO vzala na vědomí kontrolu předchozích
usnesení rad obce a informuje o nesplnění
úkolu rady obce panem místostarostou ve věci
kontroly kompostérů v obci, kterou nedokončil.
• RO schválila uzavření dodatku č. 1 na akci
„Bezbariérové chodníky v BělkovicíchLašťanech“
se
společností
STAVEBNÍ
MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o. IČ: 268 73 397 a
pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1.
• RO schválila ukončení činnosti všech komisí
rady obce k datu 5. 10. 2018.
• RO schválila pořízení přístroje na měření
rychlosti projíždějících vozidel po komunikaci
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č. III/44436 v obci Bělkovice-Lašťany od
výrobce, společnosti EMPESORT s.r.o., IČ 623
62 569 za cenu 48 583 Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce objednáním u zhotovitele.
• RO vzala na vědomí nabídku na výkopové
práce pro přeložení kabelového vedení CETIN
při realizaci průtahu obce /spodní část/ a
schvaluje provedení prací od fy Brodacký
Antonín, IČ: 132 40 293 za cenu ve výši
83 218,50 Kč bez DPH a pověřuje objednáním
prací starostu obce.
• RO vzala na vědomí nabídku na uložení
vedení veřejného osvětlení do země při
přeložce kabelů nízkého napětí u ZŠ Lašťany
včetně vybudování nových stožárů VO,

schválila vybudování od společnosti ELMO-SA
spol. s r. o. IČ: 479 77 001 za cenu 106 701,74 Kč
bez DPH a pověřila starostu obce objednáním
prací.
• RO vzala na vědomí informaci starosty obce
o zapsání Ježíšových matiček do nehmotných
statků lidové kultury České republiky.
• RO schválila záměr pronájmu části pozemku
parc. č. 218 v k.ú. Lašťany jako parkovacího
stání.
• RO vzala na vědomí informaci starosty
obce o zřízení vrtané studny v areálu hřiště
pro dopouštění koupaliště a zalévání hřiště,
schválila vybudování vrtu a pověřila starostu

obce přípravnými pracemi pro realizaci vrtané
studny a objednáním hydrogeologa.
• RO vzala na vědomí informaci starosty obce
o jednáních rady obce v období 2014 až 2018,
kdy proběhlo 102 jednání, v rámci kterých se
neúčastnili pan starosta 3x, pan místostarosta
17x, pan Kaňkovský 27x, paní Kráčmarová 16x
a pan Arbeit 5x.
• RO vzala na vědomí informace starosty obce
o stavu zpracovaného projektu Hospodářské
budovy na pozemku parc. č. 137/2 v k.ú.
Lašťany.
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 08.08.2018 a 13.09.2018.
Výtah ze zastupitelstva obce č. 4/2018:
ZO vzalo na vědomí informace z komise
pro hodnocení nabídek na akci “Doplnění
stávajícího osvětlení v obci Bělkovice-Lašťany”,
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podané účastníkem EMPESORT
s.r.o., IČ. 62362569, schválilo uzavření smlouvy s vítězným uchazečem a pověřilo starostu
obce podpisem smlouvy o dílo za cenu 1 035
549 Kč bez DPH.
ZO schválilo přijetí dotace z dotačního programu Olomouckého kraje “Fond na podporu
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018”
na akci “Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany” ve
výši 1 290 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem a pověřilo

starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace.
Výtah ze zastupitelstva obce č. 5/2018:
ZO schválilo Program rozvoje obce ve znění
předloženém k projednání (po opravení pravopisných nedostatků).
ZO revokovalo bod č. 5 usnesení ZO č. 3/2018.
ZO schválilo uzavření darovací smlouvy
o bezplatném převedení kanalizace umístěné
v pozemku obce parc. č. 339/1 a 267/1 vše v k.ú.
Lašťany o celkové délce 251,29m-stoka A PVC
DN 250 délka 202,39 m, a stoka B PVC-DN250
délka 48,9 m, včetně 6 kusů plastových revizních šachet zakončených litinovými poklopy,
na jejíž zhotovení bylo vydáno stavební povolení a kolaudace v roce 2007. Kanalizace byla

zhotovena v hodnotě 1 237 387 Kč a ZO pověřilo starostu obce podpisem smlouvy darovací
včetně příloh.
ZO schválilo využít předkupního práva na
část pozemku parc. č. 1041/24 v k.ú. Lašťany,
který je ve vlastnictví 1/8 podílu pana J*** D***
a koupit tento podíl.
ZO schválilo uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a o právu k provedení stavby ze dne 9.9.2013
mezi obcí Bělkovice-Lašťany jako budoucí povinný a Synergion Jívová jako budoucí oprávněný
z důvodu prodloužení termínu výzvy k uzavření smlouvy o věcném břemeni do 30.9.2020
a pověřilo starostu obce podpisem dodatku č. 2.
… více na www.belkovice-lastany.cz

1918
Lide československý!
Tvůj
odvěký
sen
stal
se
skutkem.
Stát
československý
vstoupil
dnešním
dnem v řadu samostatných, kulturních států
světa. Národní výbor,
nadán důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako oprávněný a odpovědný
činitel do svých rukou správu Tvého státu...“
Toto Prohlášení československé samostatnosti ze dne 28. října 1918, zveřejněné
Národním výborem v Praze a rozeslané
všem již existujícím Národním výborům
v celé zemi, se stalo podnětem pro nenásilný a rychlý státní převrat, který přinesl
vznik samostatného Československého
státu. Do Olomouce se dostalo telegramem
v pondělí 28. října kolem 21. hodiny, a hned
druhý den ráno se uskutečnila u Národního domu obrovská manifestace českých
obyvatel města, k nimž se během dne postupně připojili i zástupci obyvatel okolních
vesnic. Do Dolan přinesl zprávu o vzniku
státu místní poštmistr. Nadšení obyvatelé
Dolan uspořádali hned ten den večer lampionový průvod vesnicí s hudbou. Do Bohuňovic se dostala zpráva o státním převratu telefonicky a také tam obyvatelé vesnice
oslavili vznik státu mohutným průvodem
a shromážděním v místní Sokolovně. Jak na
tuto zprávu bezprostředně reagovali oby-

vatelé Bělkovic a Lašťan však nevíme, kronikář to nezaznamenal.
Vznikem Československé republiky tak
skončilo období nesvobody, které přinášelo
všem Čechům po desítky let mnoho utrpení
a ponižování. To pak korunovala první
světová válka, která dokončila devastaci rakouské monarchie a bezprostředně přispěla
ke vzniku nových států v Evropě. Jen v Bělkovicích si vyžádala 43 mrtvých, zemřelých
a nezvěstných (17 z Bělkovic a 26 z Lašťan).
Hlad, problémy se zásobováním, upisování
válečných půjček, povinné vojenské odvody byly charakteristickými průvodními
znaky posledních dnů války. To lakonicky
konstatoval i kronikář Bělkovic, když do
kroniky v roce 1918 zapsal: „K zalknutí dusno a beznadějno bylo u nás po tu dlouhou
dobu“. Vření ve společnosti násobil zejména
český živel v Olomouci i v dalších městech
střední Moravy kromě německých Uničova
a Šternberka, který se aktivizoval již řadu
let, kdy vzniklo mnoho institucí, ve kterých
se vytvářela pevná národní sounáležitost.
Také obecní výbor v českých Bělkovicích
zastával jednoznačné stanovisko, když již
čtyři měsíce před vznikem ČSR 29. června 1918 přijal rozsáhlou rezoluci, ve které
mimo jiné sliboval, „…že věrně vytrváme
v boji československého národa.“ Rezoluce
reagovala na prohlášení českých poslanců
v říšské radě, protestovala proti národnostnímu ohraničování krajů, perzekuci
Čechů, Jihoslovanů a ostatních slovanských

národů v rakouské monarchii, proti rekvizici
obilí, píce a dobytka pro armádu atd. Proto
také určitě i obyvatelé Bělkovic i Lašťan přijali vznik Československé republiky s nadšením.
Právě v těchto dnech si i obyvatelé
naší obce s povděkem, zadostiučiněním
a úctou připomínají tuto sto let starou, jednu z nejvýznamnějších událostí našich novodobých dějin. Na památku tohoto výročí
zasadí strom svobody – lípu do středu
nového moderního kruhového objezdu
v obci, kde bude lípa ve společnosti velkých
kamenů současně také symbolizovat jejich
sounáležitost s přírodou.
Dr. Miloslav Čermák
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Máme nový „kruháč“ - a co teď ? Jak správně jezdit
Sotva jsem sedl, ani si nestačil objednat pivko a už jsem to schytal.
„ Tož Květošu, nési ty hlópé?! Jak to prosímtě jezdíš po tym kruháču?!
Chceš aby tě přejelo auto?! Eště uděláš jiný lidi nešťastny a co si na tobě kdo
vezme?!“… No bylo teho požehnaně, co všechno sem musel eště vyslyšet!
„ A co zas vymastil?“, přidal se hned zvědavé Jura.
„No představ si, tak Květoš jel ze sběrnyho dvora a že si zajede na pivo.
A né, že by odbočil doprava a hezky po kruháču. On to vymastil doleva do
protisměru!“
„Šak a na co to mám celý objíždět, když doleva to je blíž.“, oponoval jsem.
„A co to auto?!“ „Jaky auto?“ zase Jura.
„No od Arbaitoviho jelo auto a málem ho srazilo, nebét teho, že najel na
střední ostrůvek!“
„No Květošu, nési ty ale hlópé?!“ Než jsem dopil, už se na můj účet bavila
celá hospoda a já byl ten néhlópěší z hlópéch! Se vi, že doma sem to zazdil
– ani slovo. Eště aby mě matka zpražila! Už tak stačilo.
Tak to byla jen taková malá satirická nadsázka, ale ze života.
A jak to tedy všechno vlastně je?
Kruhový objezd, neboli rondel či prostě kruháč je typ křižovatky, jež
rozděluje celou křižovatku do několika jednoduchých okolo kruhu uprostřed. Do České republiky se dostal v 90-tých letech minulého století,
po zkušenostech ve Francii a Velké Británii, kde si získal velkou oblibu.

Jízdu na kruhovém objezdu upravuje Vyhláška č. 294/2015 o provozu
na pozemních komunikacích.
A ta říká: Řidič vjíždějící na kruhový objezd, označený dopravními
značkami „kruhový objezd“ a „Dej přednost v jízdě“, musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům jedoucím po kruhovém objezdu.
A nejenom pro Květoše, ale pro všechny platí, že v naší zemi
jezdíme vpravo a tudíž i při vjezdu na náš kruhový objezd projíždíme tento kruháč proti směru hodinových ručiček.
A tohle pravidlo platí stejně i pro cyklisty!
Prostě ať už pojedeme z Lašťan na obecní úřad nebo ze sběrného
dvora do Lašťan, vždycky to budeme mít dál než v minulosti. Ale s přehledem, bezpečněji a plynuleji.
A pro úplnost – při vjezdu nedáváme znamení o změně směru jízdy
ale před výjezdem blikáme doprava. „Tak si to pamatujte, ať neumřete
hlópi!“
Kruhový objezd plní i funkci architektonického prvku a v našem
případě si myslím, že ji plní na sto procent. Spolu s budovami školy a
sokolovny se toto okolí stává výraznou dominantou. Kamenné skulptury, ve večerní době intimně přisvětlené, nelze přehlédnout a je nám
hned jasné, jak vytyčují hlavní směry do Bělkovic a do Lašťan. I když
se při vjezdu rozdvojují, při výjezdu opět spojují v jednu cestu, v jeden
mohutný, pevný kolos. Buďme si toho vždycky vědomi, že ve spojení a
sdílení společných hodnot je naše síla.
A do našeho obecního výraziva teď přibyl nový místní název… už
asi nebudeme tak často slýchat „ u slépky“… teď už to bude nejspíš „u
kruháča“. No sám jsem zvědavý.
Jen bych si přál, abychom si co nejrychleji na tuhle dopravní změnu
zvykli, aby nebyla příčinou dopravních nehod a řidiči nákladních
vozidel při projíždění zmírnili rychlost, aby nedocházelo k vysypávání
hlíny a štěrku po obvodu, jak jsem to viděl právě včera.
A doufám, že i ty květiny kolem občas někdo zaleje, ať nám ta krása
vydrží. Tak pěkný den všem.
Květoslav Bobeš Koudelný

Což takhle dát si čokoládu….?
V sobotu 13.října se náš skautský oddíl vypravil na výlet, a to do rodinné
čokoládovny v obci Troubelice, kde se konal
tradiční Jarmark. Výlet vlakem , procházka
příjemným podzimním ránem, posilování
a soutěž na troubelickém dětském hřišti
jsme si užili s blbnutím nám dětem vlastním a šup do areálu čokoládovny. Všude
stánky s výrobky domácích a rodinných
firem, ať už kváskový chléb a netradiční
pečivo, voňavé levandulové výrobky, marmelády všech možných příchutí, přírodní
kosmetika, medy , sýry, domácí netradiční
limonády a samozřejmě čokoláda, ve všech
podobách. Ochutnali jsme bílou, mléčnou,
hořkou a dokonce i zelenou, čokoládu s le-

vandulí, mandlemi, kávovými zrny a bůh ví
čím ještě, a spoustu druhů sušeného ovoce,
včetně pražených i nepražených kakaových
bobů. A aby to nebylo vše jenom o jedení
sladkostí, v „laboratoři“ jsme si vyzkoušeli
různé chemické pokusy a protáhli jsme se
na obřím skákacím hradu a příjemně unavení jsme se vrátili domů, samozřejmě
s dobrotami a drobnými dárky pro rodiče
v batůžcích. Výlet se povedl se vším všudy
a jestli nám tak trochu závidíte, vězte, že
1.prosince se v čokoládovně koná další, tentokrát Adventní jarmark, jehož návštěvu si
dozajista užijete.
Skauti Bělkovice-Lašťany

6

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

Zahrádkářská výstava a soutěž
„Rozkvetlá ulice“
ZO ČZS Bělkovice-Lašťany pořádala ve
dnech 13. až 15. října 2018 tradiční výstavu
„Zahrádkářův rok“ a vyhodnocení soutěže
„Rozkvetlá ulice“.
V sobotu a neděli byla výstava přístupna
široké laické i odborné veřejnosti z řad našich
občanů a návštěvníků okolních obcí. Během
pondělního dopoledne byla výstava věnována výhradně dětem z mateřské a základní
školy, které ji navštěvují za doprovodu svých
učitelů.
V tomto roce byla budova „Parlamentu“
z venkovního prostoru vyzdobena okenními
truhlíky s muškáty a dekorací sestavenou z lesních hub, což přilákalo k větší návštěvnosti i
kolemjdoucí občany.
Pro dobrou náladu a příjemné posezení
bylo pro návštěvníky připraveno sladké občerstvení. Jsme rádi, že se nám návštěvnost rok
od roku zvyšuje.
V průběhu výstavy odpovídali členové zahrádkářské organizace na zvídavé
i odborné dotazy týkající se pěstování ovoce,
zeleniny, problematiky zahrnující možnosti

prevence chorob a léčby ovocných stromů.
Děti z mateřské školy pod vedením svých
paní učitelek připravily pěknou ukázku své
tvůrčí činnosti.
Mimo tradiční výpěstky našich občanů
bylo k vidění také množství produktů zapůjčených od pěstitelské firmy, např. různé druhy pálivých paprik, z nichž byla vystavena i
paprika Habanero Red Savina , jejíž pálivost je
350.000 až 580.000 SHC (jednotek pálivosti).
Tak jako v loňském roce i letos bylo k vidění
několik druhů cizokrajného ovoce, které
naši zahrádkáři také pěstují, kde jako příklad
můžeme uvést 3 druhy kiwi.
Tradiční součástí této akce bylo vyhodnocení celoroční činnosti občanů
o zkrášlení naší obce formou květinové výsadky svých předzahrádek a okenních truhlíků na
svých rodinných domech.
Soutěž každoročně vyhlašuje ZO ČZS
Bělkovice-Lašťany společně s obcí Bělkovice-Lašťany.
Pořadí soutěže o nejpěknější celoroční
výsadbu květin v tomto roce:

Bělkovice

Lašťany

1. místo Božena Vidrmanová, č. p. 141

1. místo Iveta Sokolová, č. p. 758

2. místo Zdeňka Navrátilová, č. p. 557

2. místo Helena Zemanová, č. p. 272

3. místo Věra Vinklerová, č. p. 574

3. místo Ludmila Bajgerová, č. p. 498

kurz alfa

Kurz Alfa je určen každému, kdo se
chce seznámit s křesťany a křesťanstvím,
kdo chce upevnit základy své víry, nebo
kdo má pocit, že se mu nedaří žít jako
křesťanovi. Je to desetitýdenní cyklus setkání s přednáškami a následnou diskuzí
ve skupinkách. Každé setkání začíná
společným občerstvením v přátelské atmosféře. Promluvy jsou na klíčová křesťanská témata. Ve skupinkách je pro každého
účastníka vytvořen prostor, kde se může
vyjadřovat k tématu, nebo klást otázky.
Na Alfě není žádná otázka pokládaná za
nevhodnou nebo zaujatou. Součástí kurzu
je také možnost strávit společný víkend.
Za kurz Alfa se žádné poplatky nevybírají. Dle vlastního uvážení může každý
přispět na občerstvení. Nejbližší kurz Alfa
začíná od čtvrtka 17. ledna 2019. Bude
probíhat v klubu KYKLOP (najdete ho v
domu naproti restaurace U Bláhů) v čase
od 19.30 do 22.00 hod. Kontakt: Římskokatolická farnost Dolany, koordinátorka kurzu: Viera Žalúdeková, mobil: 732
435 398, mail: viera.kristina@yahoo.com
Mgr. Monika Mackovíková

Společenská
kronika
1. místo Božena Vidrmanová, č. p. 141

1. místo Iveta Sokolová, č. p. 758

01.07.2017 - 30.09.2018
K trvalému pobytu se přihlásilo
8 občanů.
Z trvalého pobytu se odhlásilo
17 občanů.

2. místo Zdeňka Navrátilová, č. p. 557

2. místo Helena Zemanová, č. p. 272

Narodili se:
Červenec: Thea Sklenářová
Srpen:
Marek Zdařil
Anna Králová
Září:
Johana Josefína Bazgierová
Jonáš Bazgier
Barbora Marková
Jubilanti
V roce 2018 dosažený věk 80 let
Srpen:
Zdeněk Filip

3. místo Věra Vinklerová, č. p. 574
Děkujeme všem za výpěstky poskytnuté
na naši výstavu.

3. místo Ludmila Bajgerová, č. p. 498
Zahrádkáři Bělkovice-Lašťany

Úmrtí
Červenec: Martin Lehnert
Srpen:
Jindra Lehnertová
Božena Pospíšilová
Září:
Jiřina Jurdová
Vítání občánků se konalo 23.9.2018

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

7

SK Bělkovice- Lašťany
Do konce podzimní
části sezóny už zbývají jen tři zápasy, muži
se aktuálně pohybují
na 6. místě tabulky (z
celkových 14 týmů).
Na lídra FK Bohuňovice ztrácíme 13 bodů.
Zatím ještě nechceme
bilancovat, ale vypadá to, že jsme se dokázali
odrazit ode dna, kde jsme se v minulých dvou
sezónách lopotili, a vracíme se zpět. K tomu
přispělo vhodné doplnění týmu zkušenými
hráči Jirkou Jurečkou ze Šternberka, který
vstřelil už sedm branek a Zdenou Volfem z
Lutína, který se do Bělkovic vrátil po 24 letech.
Tým posílili ještě bratři Michal a Jarda Valtrovi
ze Šternberka. Po debaklu v Hlubočkách se
tým semkl a bojujeme jeden za druhého. Pěti

góly se blýskl Ondřej Vrána. Tabulku vedou
Bohuňovice se 32 body. Naším cílem je další
zlepšování a chceme bojovat o nejvyšší příčky.
Rádi bychom poděkovali našim fanouškům,
kteří při nás stáli, i když jsme prohrávali, a taky
jim chceme vrátit radost ze hry, kvůli které fotbal za SK Bělkovice hrajeme!
Dorost je aktuálně na sedmém místě tabulky z celkových devíti družstev. Třetím nejlepším střelcem okresu v této kategorii je
bělkovický Josef Adam Vystrčil, který umístil
do brány soupeře 7 gólů z celkově vstřelených
třinácti.
Benjamínci v prvním kole turnajů skončili
třetí ve své skupině a nyní vedou skupinu BST
08-B1 s 20 body, soupeři jim v této skupině
jsou Drahanovice, Troubelice a Lutín.
Jana Theimerová

Tabulka k 15. 10. 2018
Poř. číslo Družstvo

Záp.

V

R

P

Skóre

Body Body pravdy

1.

FK Bohuňovice

11

10

41

0

40 : 5

32

14

2.

SK Chválkovice

11

8

38

0

37 : 13

28

7

3.

FK Hlubočky

11

7

37

3

36 : 17

22

7

4.

Sokol Konice

11

7

35

3

24 : 17

22

1

5.

TJ Jiskra Rapotín

11

5

34

3

17 : 17

20

5

6.

SK Bělkovice

11

5

33

4

22 : 23

19

-5

7.

FK Bohdíkov

11

5

24

4

17 : 16

18

-6

8.

TJ Maletín

11

4

20

4

25 : 19

15

0

9.

SK Řetězárna Česká Ves

11

2

20

5

11 : 23

14

-7

10.

SK Haňovice

11

4

18

6

11 : 24

13

-5

11.

SK Paseka

11

4

18

7

24 : 32

12

-6

12.

SK Náměšť na Hané

11

2

17

9

14 : 25

6

-12

13.

TJ Sokol Troubelice

11

1

15

8

18 : 43

6

-12

14.

TJ Sokol Leština

11

0

14

8

14 : 35

4

-20

Discgolfové hřiště
Novinkou v naší obci se začátkem října
stalo discgolfové hřiště. Tento druh sportu
pro všechny věkové kategorie vznik v USA
v sedmdesátých letech, jeho obliba stále
roste a hřišť neustále přibývá. O co vlastně
jde a jak hrát? Jak už název napovídá, discgolf
je kombinace hodu diskem a „jamek“. Ty
na rozdíl od klasického golfu představují
speciální koše, do kterých se disky hodem
umísťují. Cílem hry je trefit diskem všechny
„jamky“ na co nejmenší počet hodů. Stejně
jako u golfu, jsou hřiště na přírodních
prostranstvích, kde stromy, keře a vodní
plochy plní funkci přirozených překážek.
K hraní discgolfu nepotřebujete žádné

speciální vybavení, stačí disk, neboli frisbee,
nejlépe o průměru 20-22 cm a chuť si zahrát.
Disky jsou k zapůjčení i na obci.
Naše hřiště má „jamek“ 6 , je dlouhé 368 m
a najdete ho volně přístupné v „Akátí“. Začíná
se výhozem ze startovního bodu na „jamku“
č.1 a další hod z místa, kam disk dopadl. Počet
celkových hodů ze všech „jamek“ určuje vítěze
a měl by tedy být co nejmenší.
Přesná pravidla a mapu „jamek“ najdete i
přímo na hřišti, přijďte si tedy zahrát a pobavit
se při této nové, rekreační, rodinné a volnočasové aktivitě.
Pavla Jemelková
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Chřipková sezona
S nástupem chladného období přichází
i sezona různých respiračních onemocnění, od rýmy, kašle až po chřipku. Ze
statistik se dovídáme, že například vloni onemocnělo v ČR téměř 1,5 milionu
lidí, 655 klinicky, tedy s velmi závažným
průběhem. Na samotnou diagnostikovanou chřipku zemřelo 251 osob, a to nejen
v seniorském , ale i lidí v mladším věku,
zcela zdravých. Ale bohužel i to je jen
zlomek skutečnosti. Dalších téměř 2 tisíce
lidí u nás zemřelo na zdravotní komplikace, které jsou s chřipkou přímo spojené.
Tyto počty jsou jen odhadovány a jistě
jsou podhodnoceny hned z několika
důvodů. Jako příčina smrti je často uvedena jiná diagnóza v souvislosti s bakteriální superinfekcí, nebo se zhoršením
základního chronického onemocnění.
Účinnou, ale podceňovanou ochranou
může být očkování a my jsme si o něm
popovídali s p. MUDr. Jarmilou Ševčíkovou Ph.D, obvodní lékařkou z Bohuňovic.
Dobrý den paní doktorko, z hlášení
rozhlasu víme, že se nově očkuje TETRAvakcínou. Co to znamená?
Tetra-tedy čtyřnásobná- znamená, že
chrání zároveň před čtyřmi druhy chřipkových kmenů, konkrétně před dvěma
kmeny typu A a dvěma typu B. Vloni byla
např. k dispozici vakcína trivalentní, tedy
dva kmeny A a jeden B.
Četla jsem, že v ČR je proočkovanost
ve srovnání se západní Evropou o hodně
nižší. Podceňujeme chřipku nebo se očkování bojíme?
Očkování proti chřipce je neustále
podceňováno, co hůř, někdy i zpochybňováno. Důvodem je obecné podcenění
chřipky a neopodstatněná nedůvěra k
vakcinaci. Účinnost očkování přitom byla

opakovaně prokázána.Očkovány mohou být děti už od 6 měsíců věku. Očkování bez ohledu na věkovou kategorii
vždy sníží riziko vzniku onemocnění a
významně zmenší procento komplikací a
úmrtí na chřipku. U zdravých dospělých
zabrání onemocnění v 70-90%, riziko úmrtí sníží očkování až o 80%.V ČR se každoročně naočkuje cca 7 % občanů, v řadách
seniorů je to číslo vyšší, něco ke 30ti %.
Přitom právě chřipkové vakcíny jsou
jedny z nejbezpečnějších a nežádoucí
účinky se vyskytují vzácně, většinou jen
ve formě zarudnutí nebo otoku v místě
vpichu. Živé, celovirové vakcíny se již
dávno nepoužívají, bát se není čeho.
Naopak, nebezpečná je chřipka a komplikace s ní spojené.

Kdy je vhodný čas na očkování a kdy
naopak ne?
Ideální už teď, před začátkem chřipkové sezony, tedy teď v říjnu a listopadu.
Samozřejmě je očkování možné i během
epidemie, ale musíte počítat s tím, že vakcína bude účinná až tak za 14 dní. V době
očkování byste měli být samozřejmě
zdraví, bez akutních příznaků jakéhokoliv
respiračního onemocnění.
Kdo má očkování zdarma a kolik za
vakcínu zaplatí lidé, mimo níže uvedené
skupiny?

Zdarma, tedy i bez poplatku za aplikaci , je vakcína pro všechny osoby nad
65let, dále diabetiky v léčbě, pacienty s
farmakologicky řešeným onemocněním
velkých cév a srdce, dýchacích cest(např.
astma) a ledvin. Nebo osoby po odnětí
sleziny a nebo po transplantaci krvetvorných buněk.
Pro ostatní je cena v naší ordinaci
včetně částky za aplikaci 400,-Kč, ale na
očkování z fondu prevence většina zdravotních pojišťoven přispívá..Očkování
je doporučeno též těhotným ženám a
ženám plánujícím těhotenství během
chřipkové sezóny, osobám obézním a
kuřákům. Vhodné je také očkování rodinných příslušníků a ošetřujícího personálu
rizikových skupin, kteří by mohli chřipku
na tyto osoby přenést.
Je nutné se na očkování objednat a jak
dlouho je vakcína účinná?
Ne, objednání není nutné, očkování
provádíme kdykoliv v ordinační době. V
době epidemie je lepší zavolat, a to nejen
jestli je vakcína aktuálně k dispozici, ale
i z důvodu vyhnutí se už nakaženým pacientům v čekárně. Samotné očkování je
účinné individuálně, a to 6 až 12 měsíců.
Doporučuje se přeočkování jednou dávkou vakcíny každý rok. Antigenní složení
chřipkových vakcín je totiž každoročně
upravováno dle aktuálně nejčastějších
cirkulujících virů v populaci a podle doporučení Světové zdravotnické organizace a pro výrobce je závazné.
Díky za váš čas, paní doktorko, a přeji
vám i pacientům příjemné podzimní dny.
Tolik tedy názor lékaře . Ať už se
rozhodnete jakkoliv, všem přejeme hodně zdraví.
Pavla Jemelková

Je vhodné zimní hnojení průmyslovými hnojivy?
Zahrada, pokud není zcela zmrzlý povrch půdy, přijímá s úspěchem živiny z minerálních hnojiv celý rok. Problémy vytváří
jen schopnost půdy vázat živiny, aby nedošlo k jejich vyplavení do spodních půdních horizontů. Došlo by nejen ke ztrátě
na živinách, ale i k poškození kvality půdní odtokové vody, k narušení zdravotní
nezávadnosti pitných pramenitých vod
v celé oblasti. Čím více humusu obsahuje půda, tím je větší jistota vazby živin.
Rovněž půdy s větším podílem ornice jsou
schopny lépe vázat živiny než půdy mělké.
Značný význam má druh půdy. Půdy písčité

propouštějí mnohem více živin než půdy
těžké, zvláště jsou-li s nedostatkem humusu. Výborně váže živiny půda s travním
drnem. Ideální je dodávání živin spolu se
zralým kompostem. V zimě je s úspěchem
hnojení jen některými hnojivy. Na sníh je
například při nezamrzlé půdě vhodná aplikace draselných a fosforečných hnojiv, nikoliv dusíkatých. Aplikace močůvky, kejdy,
zákvasků a zvláště pak záchodových a septikových kejd je v každém případě v zimě
nevhodné, poněvadž je vlivem chladna
snížena mikrobiální aktivita, dusíkaté látky snadno pronikají půdou a je nebezpečí

poškození pitných vod v celém okolí. Tato
hnojiva lze aplikovat nejdříve v předjaří, a
to v deštivé dny, kdy se rychleji dostanou
živiny do půdy, zředí se a teplý déšť stimuluje mikrobiální aktivitu v půdě, takže dochází
rychleji k využití a k vazbě všech živin, včetně dusíkatých. Obsahy septiků a záchodových žump by se měly zásadně kompostovat v dlouhodobých kompostech. Pokud
hnojíme průmyslovými hnojivy v zimě,
nesmíme nikdy použít granulovaných hnojiv, poněvadž je nezapravujeme do půdy.
Zahrádkáři Bělkovice-Lašťany
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PLESOVÁ SEZÓNA 2019
Kdy

Kde

Co

Pořádá
Myslivecké sdružení
Bělkovice-Lašťany, z.s.

11.01.2019

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

Myslivecký bál

01.02.2019

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

16.02.2019

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

17.02.2019

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

22.02.2019

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

Obecní ples
Šibřinky
Dětský karneval
Školní ples

ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o.

09.03.2019

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

Hasičský ples

SH-ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Bělkovice-Lašťany, z.s.

Obec Bělkovice-Lašťany
TJ Sokol Bělkovice-Lašťany
TJ Sokol Bělkovice-Lašťany

PLÁNOVANÉ AKCE DO KONCE ROKU 2018
Kdy

Kde

Co

Pořádá

03.11.2018

U rybníka v Lašťanech

Skautský oddíl, obec

10.11.2018

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

30.11.2018

u ZŠ Bělkovice

1.12.2018

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

2.12.2018

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

8.12.2018

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

14.12.2018

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

27.12.2018

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

28.12.2018

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

28.12.2018

Zájezd Jiříkov

29.12.2018

Sokolovna Bělkovice-Lašťany

Rej strašidel
VIII. ročník o krále
slivovice
Rozsvícení
vánočního stromu
Vánoční výstava
Školní besídka
Prodloužená
taneční lekce /
veřejná/
Vánoční spaní
v sokolovně
Předsilvestrovská veselice
Turnaj stolní
tenis
Vánoční zájezd
Sovinec, Jiříkov
Turnaj Badminton

Oddíl stolního tenisu, Sokol
Obec Bělkovice-Lašťany, spolky
Tvořeníčko
ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o.
Olymp Olomouc, taneční klub

Sokol
Senior klub
Oddíl stolního tenisu, Sokol
Sokol
Oddíl badmintonu, sokol

Mohu topit šiškami ?
Šiškami se topilo, respektive roztápělo, vždy. Jsou snadno k mání a jejich
výhřevnost je úžasná, a tedy na roztápění
ať už kamen, nebo krbů jsou ideální. Až si
z procházky v lese přinesete tašku šišek,
určitě je nechte pár dní ležet na teplém
místě, aby se roztáhly a zbavily hmyzu a
pak už šup s nimi do kamen.
A jak je to se sběrem v lese, a to nejen
šišek, jsme se zeptali našich myslivců:

Na sběr šišek je potřeba povolení jde-li o
sběr za účelem získání semen, tedy trhání
šišek přímo ze stromů. Bez povolení se mohou odnášet lesní plody, houby a suchá na
zemi ležící klest, ale jen pro vlastní potřebu.
S klidným srdcem si tak můžete
nasbírat ostružiny, jahody nebo
maliny na koláč či knedlíky. Sbírat
lesní ovoce způsobem, který
poškozuje les, už je ale trestné.
Jedná se například o sběr borůvek

tzv. hřebenem. Za klest se považuje přirozený opad větví a zbytky po těžbě, které
nemají na silnějším konci větší průměr než
7 cm bez kůry. Šišky ležící na zemi lze považovat za klest. Naopak se z lesa nesmí odnášet hrabanka. Odpovídal
Krč Rudolf, člen MS Bělkovice Lašťany.
Pavla Jemelková
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Netradiční soutěže na koupališti
V sobotu 8. 9. 2018 se konala na koupališti dětská netradiční soutěž v upraveném
požárním útoku O pohár MAS Šternbersko.
Celkem se na naši soutěž sjelo 7 družstev
mladších žáků a 7 družstev starších žáků. Naši
mladší i starší žáci soutěž vyhráli.
Téhož dne odpoledne se konala i soutěž pro
dospělé O putovní pohár MAS Šternbersko. Na
soutěž se sjelo 12 družstev mužů a 4 družstva
žen. Ženy obsadily krásné druhé místo a muži
po technických problémech místo šesté.

Družstvo žen obhájilo první místo.
Družstvo mužů šesté místo.
Kategorii jednotlivci ženy vyhrála Michaela
Švarcová, hlavní cena je zapůjčení skútru na
víkend.
V kategorii jednotlivci muži vyhrál Evžen
Stanislav, hlavní cena je zapůjčení osobního
automobilu na víkend.
V kategorii jednotlivců dětí 10+ získal Jakub
Stanislav první místo.
DOPRAVNÍ DEN NEJEN SE SLOŽKAMI IZS
V neděli 7. října 2018 proběhl na hřišti
V Akátí „Dětský den nejen se složkami IZS“,
který pořádal Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice - Lašťany ve spolupráci s obcí Bělkovice-Lašťany. Tento den byl určen nejen dětem,
ale i dospělým.

LIGA 2018
V neděli 23. 9. 2018 proběhlo na Horním
náměstí v Olomouci vyhlášení Ligy mladých
hasičů za rok 2018. Jedná se o sérii šesti
soutěží, ve které se na konci sečtou body
podle umístění. Vyhlášení se účastnilo 31
družstev mladších žáků a 29 družstev starších
žáků.
Naše družstvo mladších žáků obsadilo
pěkné 7. místo a starší moc hezké 5. místo.
Děti obdržely moc pěkné ceny a závěrem za
naši celoroční činnost s dětmi jsme obdrželi
nůžkový stan a buzolu.
HOLICKÉ KOMBAJN
V sobotu 6. října 2018 se konal sedmý ročník
soutěže Holické kombajn. Na této náročné
soutěži se nám již dlouhá léta daří vybojovat
umístění na bedně, a ani tentokráte tomu nebylo jinak.

Program byl opravdu pestrý. Děti po
přihlášení absolvovaly jízdu zručnosti s
ověřením znalostí dopravního provozu na
celkem osmi stanovištích. Po dokončení byly
děti odměněny nejen perníkovou medailí,
ale i dalšími drobnostmi. Díky účasti profesionálních hasičů ze stanice Šternberk bylo
možno se podívat na zásahový vůz a jeho
vybavení. Hasiči nejen předváděli vybavení,
ale i odpovídali často na dotazy. Nedílnou
součástí akce byla Městská policie Olomouc,
která odpovídala na dotazy. Bylo možné
si vyzkoušet střelbu na laserové střelnici a
skládání nábojů. BESIP na akci přispěl opileckými brýlemi, které si lidé nasadili a museli
projít vytýčenou dráhu. Na závěr proběhlo
i losování z odevzdaných kartiček a děti obdržely v hasičském vaku svítilnu , zámek a
zvonek na kolo. Dalším zpestřením byl skákací
hrad, skluzavka a cukrová vata. Výborné bylo i
zázemí a občerstvení.
Díky pěknému počasí se zúčastnilo této
akce přes sto dětí a mnoho dospělých z naší
obce i okolí. Jsme rádi, že akce byla nejen
zpestřením víkendu, ale snad i prevencí a
přispěla tak ke zvýšení bezpečnosti chování
lidí v silničním provozu i v životě. Určitě se
budeme snažit takovou akci zopakovat i v
příštím roce a už teď se moc těšíme na vaši
účast. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem složkám, které se této akce účastnily.

Senior klub
V říjnu nás pan K. Koudelný zabavil
kvízem, který byl velmi zajímavý a moc
jsme si ho užili. V následujících týdnech
pořádáme akce:

13.11. Pan Šuba nás provede
cestováním po Africe
27.11. Posezení se členy našeho
hasičského sboru
4.12. Mikulášské posezení v restauraci
u Dočkalů
28.12. Silvestrovské posezení
s tancem v místní sokolovně
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Libuše Vařáková

cyklostezka
Hvězdná
Druhý říjnový den byla oficiálně otevřena
nová, bezpečnější část cyklostezky Hvězdná, vedoucí z Olomouce do Šternberka.
Úprava vyřešila nebezpečné přejíždění
cyklistů přes vozovku u mostu vedoucího
do Štarnova. Tři metry široká cyklostezka
vede nyní pod mostem, zhruba 9m od trati,
je oddělena zábradlím a umožnuje tak bezpečnou cestu mimo dopravně vytíženou
komunikaci. Úpravu vedl Mikroregion
Šternbersko, financována byla z dotace
SFDI a podílelo se na ní i město Šternberk
a obec Štarnov.
Pavla Jemelková
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Okno do historie aneb hledáme v Pamětních knihách
Naše redakční rada se rozhodla, že zpravodaj obohatíme o nové téma, o němž
si myslíme, že by mohlo zaujmout. Nejen noví obyvatelé naší obce, ale i řada
mladých nezná , jakým vývojem naše tehdejší dvě vesnice procházely.
Tak pojďme na chvíli kouknout, jak a čím
naši předkové žili, co je trápilo, ale i co se
dařilo. Než začneme, neodpustím si vyjádřit obrovskou úctu našim tehdejším
kronikářům, panu Bohumilu Janáčkovi
z Lašťan a panu Františku Dočkalovi z Bělkovic, kteří si dali tu těžkou práci, aby nám
mohli zanechat svědectví našich předků,
a do jejichž Pamětních knih můžeme nahlédnout. Okno do naší historie se právě otvírá…
Zatímco v Bělkovicích měli první kroniku obce již od roku 1924, v Lašťanech až
o tři roky později. Domnívám se, že popud
k tomu dal vznik samostatné Československé republiky. U obyvatel byl obrovský
elán a chuť budovat a tvořit. Vznikaly nové
spolky jak divadelní, tak tělovýchovné,
nebo i třeba agrární. Rozmach zaznamenávalo i všeobecné vzdělání, tedy české
školství a do vesnic přicházeli učitelé, kteří
aktivně podporovali i kulturu.
Byli si vědomi toho, jak důležité je pro
další generace zachovat svědectví o tom,
jak se tehdy rodila nová republika. Jak
důležitými pro ně byly pojmy vlastenectví, národní hrdost, demokracie či obrana
republiky. A to vše mělo svoje základy v
historii. Na ní stavěli jejich současnost a
protože z minulosti se člověk učí, sami
zaznamenávali okamžiky svého bytí
s vědomím, že tím pomohou nám, svým
potomkům – poznat, pochopit a poučit se.
Píše se rok 1927
Je velmi trapný zjev, že Lašťany a Bělkovice, související spolu, nemohou se dohod-

nouti na společných akcích oběma obcím
prospěšných.Jsou sice na obou stranách
jednotlivci, kteří chápou význam spojení…však hlasů jejich není dbáno.
Trvalo celou generaci, než jsme pochopili, přestože:
Roku 1922 až 1923 postavena spojovací
silnice mezi obcemi. Stavba silnice stála
celkem 40 000,-Kč, poněvadž dobrá vůle
vypověděla službu, neboť práci zdarma
a z ochoty vykonanou, dal si nakonec
každý zaplatit.
Ke sloučení obcí nakonec přece jen došlo v roce 1960 a určitě mi dáte za pravdu,
že ku prospěchu nás všech.
A jak to bylo s demografií?
V Lašťanech krátce po vzniku republiky
bylo150 čísel a 819 obyvatel.
V Bělkovicích bylo 124 domů a 820 obyvatel.
I s těmi našimi školami to naši předci
neměli jednoduché, jak se dovídáme :
V Bělkovicích se prováděla úprava obecní školy skoro za 40 000 Kč. A i Lašťany čeká
úprava za bezmála 100 000 Kč. Obě obce
mohly by zříditi společnou a budov starých
použíti jako bytů.
Bohužel, pro tyto návrhy nenašlo se na
obou stranách dosti hlasů. Ale :
V Bělkovicích roku 1842 se obec dobrovolně uzvolila postaviti u školky místo
starého dřevěného kříže kamenný kříž,
z dobrovolných příspěvků 20 zlatých.
I ten Tepenec už něco pamatuje :
Kopce samého se nyní užívá jako kamenného lomu a odtud je vzat nejpěknější
kámen na chodníky a dláždění pro Olomouc.
Ani ty povodně a bouře se nám v minulosti nevyhýbaly :

Roku 1895 strhla se nad vesnicí zuřivá
bouře s vichřicí.V lese i zahradách naděláno velkých škod. Mnoho stromů bylo
vyvráceno, ba i památný nejstarší strom
neodolal. …. kroupy zničily veškerou úrodu a vytloukly téměř všechna okna.
A trošku z jiného soudku :
1. ledna 1924 Antonín Hodina odstěhoval se z hospody zvané „palirňa“…..
Během roku vystavěl si v bělkovském údolí
„v Dole“ - hostinec na 1 poschodí, který
byl otevřen 30.listopadu 1924 a pojmenován
v „Podskalí“.
Tedy brzy to bude sto let – úctyhodná
doba a důvod k oslavám. Jen si tak říkám,
že už tu bydlím nějaký ten pátek a měl bych
se přece jen od přejatého názvu „Montryš“,
vrátit k tomu původnímu. Ani nevím, jak
k „Montryšu“ vlastně přišel.
Další pěkný zápis máme v kronice Bělkovic
z r. 1922 :
Učitel František Dočkal jsa pokladníkem
a vzdělavatelem Sokola, mnohými proslovy
a přednáškami snažil se občanstvo naučit
myslet. V tom roce byla dokončena stavba
Sokolovny. Místní Sokolská jednota byla
založena r. 1895 a byla první v celém okolí.
Členové pořádali podniky sokolské: zábavy i
divadla,hudební kroužek. Jen v roce 1922 hrál
kroužek 52 krát při zábavách,divadlech,svatbách,pohřbech a slavnostech a odevzdal na
Sokolovnu asi 25 000 Kč.
Tak to bylo jistě obdivuhodné. A když už
jsme u těch peněz a hospodaření, tak ještě na
závěr :
V r. 1880 bylo v Bělkovicích 65 koní,
243 krav, 85 koz, 9 ovec, 113 kusů vepřového
dobytka a 63 úlů včel. Tak to už dnes zaznamenal náš život hodně změn a úlů bych snad
napočítal do 10-ti. O vepřovém ani nemluvě.
Postupem doby došlo ke zcelování pozemků
a od zemědělské práce lidé odcházeli za prací
i do města a blízkého okolí, a tak se dovídáme,
že:
Tovární dělník má 40 Kč denně, zemědělský
15 Kč, zedník 37 Kč a dělník v kamenolomu 27
Kč.
Stavba domu přišla na 20 až 30 000 Kč.
Koně jste koupili za 7000 Kč, krávu za 3000 Kč
a sele za 200 Kč.
Kilo hovězího stálo 20 Kč ... stejně jako 1kg
brambor.
A jedno vejce bylo za kačku. No nekupte je!
Tak tolik pro dnešek a nechte se překvapit,co zajímavého nám naše Okénko do historie
ukáže příště.
Z Pamětních knih obcí vybral a doprovodným textem doplnil
Květoslav Bobeš Koudelný
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ZŠ A MŠ BĚLKOVICE-LAŠŤANY
Podzimní
hrátky v MŠ
V pátek 12. října nás
navštívili žáci 8. C ze ZŠ
Dolany v rámci Projektu
72 hodin. Projekt podporuje myšlenku dobrovolnictví a nezištné pomoci druhým. A
tak vznikl u děvčat a kluků ze ZŠ nápad
společně stráveného dopoledne s dětmi v
MŠ. Počáteční ostych vystřídalo nadšení při
plnění úkolů na připravených stanovištích.
V pondělí 15. října proběhl výukový program „Ježčím krokem celým rokem.“ Děti ze
třídy Sluníček a Včeliček se dozvěděly vše o
životě ježků. Na závěr je živý ježek navštívil.
Na vlastní oči si ověřily, zda ježek opravdu
dupe, co jí a jaké zvuky vydává, když se na
někoho zlobí.
Ve středu 24. října se zájemci o kurz
lyžování pro děti z mateřských škol dozví
vše potřebné na informační schůzce.
A na co se děti opravdu těší nejvíce? No
přece na každoroční „Uspávání broučků“
a k nim už neodmyslitelně patří světýlka,
ukolébavky, vyřezané dýně, cukroví a punč.
Uspávání broučků proběhlo v pátek 26. října od 17:30 hodin.
Petra Martínková, vedoucí
MŠRafty - závěrečný výlet 5. tříd

Začínáme nový školní rok
Zahájení proběhlo v pondělí 3. září
2018 v 8.00 hodin u školy v Bělkovicích.
Po zahájení si prvňáčci zkusili, jak se sedí
ve školních lavicích, žáci druhé třídy byli
v budově školy v Bělkovicích pasováni na
čtenáře, žáci 5. třídy dle tradice šli zasadit
strom. Počasí nám přálo a ještě než začalo pršet jsme všechno stihli před školou.
Sokolovna zůstala připravena v záloze.
Alena Kindlová
Výlet do Prahy
25. září navštívila 4. třída naše krásné
hlavní město – Prahu. Děti prošly důležité
uměleckohistorické památky přes Pražský
hrad, Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem a Václavské náměstí.
Cestou se stihly podívat do Muzea Karlova

mostu s projížďkou na lodičce po Vltavě.
Velkým dobrodružstvím byla také cesta
pražským metrem. Všem se Praha líbila a
určitě se do ní v budoucnu rádi vrátí. Doprovod zajišťovali učitelé Lubomír Sklenář,
Lenka Hrabcová a Lucie Vetešníková

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany
Školní družina
ZŠ Bělkovice-Lašťany
Školní družina měla několik zajímavých
návštěv v měsíci září a říjnu. Děkujeme
p. Dočkalovi, který nám umožnil se podívat na papoušky a popovídal nám o jejich
chovu. Děkujeme p. Hénarovi, který nám
ukázal kovárnu, seznámil nás s kovářským
řemeslem a děti si mohly vyrobit hřebík.
Děkujeme paní Haluzové-Němečkové za
možnost podívat se na koně a dozvědět se
o nich něco nového.
Vladimíra Holčáková
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Více informací na
www.skolabelkovice.cz a na Facebooku
www.facebook.com/skolabelkovice/

SK Bělkovice-Lašťany a Racing Team Pája
Závody mopedů „O Chlašťanský pohár“
Poslední
prázdninová
sobota
patřila
v Bělkovicích- Lašťanech
závodům
mopedů
„O Chlašťanský pohár“. Letos se konal již čtvrtý ročník
této sportovně recesistické
akce pořádané spolky SK
Bělkovice-Lašťany a Racing
Team Pája. Bohatá účast
diváků a hlavně samotných závodníků
dává tušit, že v této obci se patrně rodí nová
jednostopá závodní tradice.
Závodníci byli rozděleni podle svých strojů do tří kategorií a každá z nich jela svůj
samostatný závod. Zhruba tříkilometrový
okruh absolvovali jezdci na Babetách třikrát,
na závodníky na strojích Jawa Stadion čekaly dvakrát dva okruhy a řidiči Pionýrů obkroužili trasu čtyřikrát. Trať s různými typy
povrchů byla poměrně náročná, ale také
docela rychlá. Což si osobně ozkoušel autor
tohoto článku, který měl možnost se svézt
ve vozidle hlavního pořadatele jedoucího
před čelem závodu. Hvízdající gumy v zatáčkách nebyly ojedinělým jevem.

I v tomto ročníku bylo hlavní ideou
závodů pobavit sebe a diváky, proto mnozí
z jezdců pojali závod stylem „na pohodu“,
někteří k tomu zvolili i patřičný oděv, takže
k vidění byla například slepice, beruška,
tankista či retro voják. Pořadatelé z Racing
Team Pája pak také odměnili třeba jen symbolickou cenou úplně všechny zúčastněné.
Dokonce i ty, které jejich stroj zradil, a do
cíle nedorazili.

Výsledky:
Babety (35 závodníků, 3 okruhy):
1. Jan Chlebuš (Bělkovice-Lašťany),
čas 11:43,45
2. Lubomír Hynek (Bělkovice-Lašťany),
čas 11:44,45
3. Martina Čtvrtlíková (Olomouc), čas
12:13,21

Pionýry (34 závodníků, 4 okruhy):
1. David Zdařil (Bělkovice-Lašťany), čas
13:04,51
2. Petr Krahulík (Horka n. M.), čas 13:05,54
3. Jakub Smejkal (Dolany), čas 13:07,71
Mopedy (38 závodníků, 2×2 okruhy):
nejrychlejší jezdec:
1. Jaromír Filip (Litovel), čas 14:11,04
2. Zdeněk Čtvrtlík (Olomouc), čas 14:12,18
3. Karel Andrýsek (Tlumačov), čas 15:16,05
jízda pravidelnosti:
1. Jiří Drlík (Olomouc), rozdíl času 0,942 s
2. Ladislav Lehnert (Štěpánkovice),
rozdíl času 0,970 s
3. Jan Andrés (Lošov), rozdíl času 1,046 s
Autor & foto: Jiří Novotný
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T. J. SOKOL, oddíl stolního tenisu Bělkovice-Lašťany
si Vás dovoluje pozvat na

Svatomartinskou
odpolední veselici se soutěží
o nejlepší slivovici
která se bude konat v sokolovně v sobotu 10.11.2018 od 16.00 hod.
K tanci a poslechu hraje dechová hudba „Dolanka“, vstupné 50 Kč
Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže

VIII. ročníku „ Krále slivovice“
přinesou svůj vzorek v 0,5 l čiré láhvi bez viněty v sobotu 10.11. 2018
v době od 10:00 do 11:00 hod. do sokolovny, kde si ji převezme
hlavní pořadatel soutěže. Přinesené vzorky bude hodnotit odborná
komise pod vedením Ing. Josefa Vysloužila.
Zahájení soutěže bude v 15:00 hod., kdy se porota ujme svých
funkcí.
„Po bělkovské slivovici roztrhneš si nohavici“

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany
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Dne 30.11.2018 od 17 hodin Vás zveme na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
V BĚLKOVICÍCH-LAŠŤANECH.
Přijďte se pobavit a nasát předvánoční
atmosféru před Sokolovnu v Bělkovicích-Lašťanech.
Bude zajištěno bohaté občerstvení
a každý si může domů také něco odnést.

Sběrový dvůr
Provozní doba sběrového
dvora za MŠ:
KDY: sobota 3. 11. 2018 od 16:00
KDE: U rybníka v Bělkovicích – Lašťanech
CO VÁS ČEKÁ:
 Lampiónový průvod od pošty
 Jízda na loďce s vodníkem

středa 08:00 - 12:00
14:00-18:00
sobota 8:00-12:00
od 1.12.2018 bude
jen v sobotu

 Strašidelné soutěže a spousta zábavy
 Výstava dýní a soutěž o nejkrásnější z nich
 Drobné tématické občerstvení
CO S SEBOU:
 STRAŠIDELNOU MASKU + LAMPIÓN(upír,
duch, čarodějnice, bílá paní, mumie,..),
PROGRAM:
16:00 HOD – SRAZ MASEK PŘED POŠTOU
-> zahájení lampionového průvodu
 Kdo chce, může se ZÚČASTNIT naší SOUTĚŽE
O NEJKRÁSNĚJŠÍ DÝNI. Vyřezanou dýni
můžete nosit od 15:00 -16:00 HOD K
RYBNÍKU, kde poté proběhne losování o
nejkrásnější z nich a předání dortu výherci.
NA VŠECHNY SE SRDEČNĚ TĚŠÍ SKAUTI
A OBEC BĚLKOVICE – LAŠŤANY
Více info naleznete na tel. čísle 605515555 David Hemala

ZA TRVALÉHO DEŠTĚ SE AKCE NEKONÁ!!! DÝNĚ PŘESUNUTY K POŠTĚ!!!

Víte, že...
tentokrát trochu ekologie
» Slupka od banánu se v přírodě rozkládá 5 měsíců, od pomeranče 1,5
roku
» Nedopalek z cigarety až 20 let
» Žvýkačka až 50 let
» Tetrapack krabice, PET lahev a alobal
100 let
» A sklo a polystyren tisíce let, ale
možná také nikdy.
Třídění odpadu nechrání přírodu, ale
snižuje negativní dopady obalového
průmyslu.
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
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