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obce Bělkovice-Lašťany
Co více chtít, než dobrou vodu pít …
Vážení občané,
dovolte mi, abych se na úvod nového čísla
našeho obecního Zpravodaje, který mne svým
obsahem opět potěšil, krátce pozastavil nad
současným stavem obecního vodovodu a připojení občany obce.
Obec Bělkovice-Lašťany byla úspěšná v žádosti o dotaci na vybudování vodovodu, kdy
se tento projekt realizoval za podpory strukturálních fondů EU. Obec tak dále musí plnit
další podmínky vyplývající z projektu. Realizací
vodovodu totiž podmínky přidělené dotace nekončí. Každý projekt, který je úspěšný, má také
určitou životnost, chcete-li trvanlivost či udržitelnost a v rámci této je povinností každého příjemce dokladovat a prokazovat smysl projektu
a přínos pro obyvatele.
Prokazováním skutečných hodnot vycházejících z podkladů pro získanou dotaci se zabývá
tzv. „monitoring“ dotačního titulu. Monitorovací ukazatele, v našem případě počet připojených obyvatel na vodovod, množství odebrané
vody z vrtu a další neméně významné indikátory, jsou následně vyhodnocovány státním
fondem životního prostředí, který je poskytovatelem dotace. V případě, že nejsou plněny
monitorovací ukazatele, může dojít ke krácení
dotace.
Vzhledem k tomu, že při podání žádosti
o dotaci na vodovod z operačního programu
životního prostředí vycházela obec z toho, že je
potřebné pro zvýšení životní úrovně obyvatel
obce umožnit připojení se na vodovod úplně

všem obyvatelům beze zbytku, dokonce i těm,
kteří již mají na zahradách své studny s dostatkem vody, vycházely výpočty a indikátory velmi
příznivě, a to jednak co do počtu budoucích
předpokládaných přípojek k rodinným domům,
tak také náležejícím zvýšeným množstvím odběru vody samotné.
Ušlechtilý záměr a vstřícný předpoklad vzhledem k získané dotaci se však doposud bohužel
nepodařilo dále zcela naplnit. Pravidla poskytovatele dotací jsou jasně daná. V našem případě provoz vodovodu musí zajišťovat smluvní
partner obce a nikoli obec samotná. Na základě těchto skutečností je smluvním partnerem
obce a tím i provozovatelem, společnost INSTA
CZ, s.r.o. Tato musí spravovat minimálně 10 let
vodovodní řad a zajišťovat distribuci, kontrolu,
regulaci a vše potřebné kolem obecního vodovodu, jeho vrtu a současně platit nájem obci.
Nájemné se ukládá na účet obce, a to do fondu budoucích oprav. Výše uvedená společnost
je současně povinna předkládat návrhy ceny
vodného pro každý rok. Cena vodného současně musí být, vzhledem k podmínkám dotace,
v takové cenové úrovni, aby se nestala pro odběratele nedostupnou, popřípadě nepřiměřeně nízkou. Jsou tak dány ekonomické výpočty,
které obsahují všechny potřebné údaje, z nichž
pak vychází stanovená cena vodného. Mezi
podstatné ukazatele výpočtu se jednoznačně
řadí právě množství odebírané vody a dále také
počet připojených občanů.

V současné chvíli je počet připojených na
vodovod a množství odebírané vody v tak nízkých číslech, že výpočet a návrh ceny vodného
vzrostl nyní skokově. Proto Vás seznamuji s tím,
že místo předpokládaných 80 tis. m3 odběru
vody za rok (dle žádosti o dotaci) odebíráme
kolem 11 tis. m3 a k tomu z předpokládaných
670 přípojek (zhotoveno) je aktivních připojení necelých 200 (přípojky, které jsou napojeny
až do domu). Podstatným sdělením k těmto
číslům je, že v roce 2016 byla cena za odebraný
1 m3 35 Kč bez DPH. Pro rok 2017 je návrh zvýšené ceny u hranice 50 Kč bez DPH za odebraný
1 m3.
Tento nelichotivý stav je třeba změnit, kdy se
o to můžeme zasloužit my všichni. Proto zveřejňuji informace o tom, jakým způsobem je možné dostat se do cenové úrovně předchozích let,
popřípadě do ještě nižších sazeb. Odběr vody
z obecního vodovodu totiž pracuje na principu
tzv. „solidárnosti“. Je potřeba si totiž uvědomit,
že zde platí velmi jednoduché pravidlo, čím
více bude připojených občanů k vodovodu
a čím více bude odebráno vody, tím bude
cena vody pro jednotlivého občana NIŽŠÍ!!
Pro úspěch této myšlenky tedy stačí jediné, rozšířit naše řady připojených občanů k obecnímu
vodovodu a odebírat na běžné potřeby více
vody. Můžeme pak tímto jednoduchým řešením docílit snížení cen vodného i pod 30 Kč za
1 m3 bez DPH.
Tomáš Němčic, starosta obce

Anketa
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Dvaceti občanů jsme se zeptali na konkrétní důvody nevyužívání obecního vodovodu.
Mám vlastní studnu s dostatkem vody i v letním období, ale o její kvalitě toho moc nevím - 11x
Mám dostatek opravdu kvalitní vody i podle rozborů -4x
V posledních letech jsem investoval do nové vrtané studny a chci aby se mi investice vrátila -3x
Cena za vodu je vysoká -1x
Bojím se, že je v obecní vodě příliš chloru a dalších chemikálií-1x
Obávám se , že se po připojení všech občanů cena vody zvýší-1x
Vysoké náklady na pořízení-1x
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Naopak mezi 12-ti připojenými , a to převážně v části Fatkov, se nám dostalo těchto odpovědí:
Vždycky je dostatek kvalitní vody- nemusím mít strach, že budu na suchu. 12x
Nekupuju vodu na pití - takže ve finále ušetřím.10x
Lépe vyprané prádlo.6x
Mám stále přehled o složení vody. 12x
Ušetřím při napouštění bazénu-voda je již v základě ošetřena, a neutratím tolik za startovní chemii.7x
Pohodlí , odpadají starosti s péčí o studnu. 12x
Jsem spokojen i s cenou vody. 5x
Beru vodu z obecního vodovodu pro domácnost, vlastní studnu využívám dále na zahradě.3x
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Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

Stručný výtah z jednání rady obce (dále jen „RO“) konaných dne:
RO č. 20/2016 ze dne 12. 10. 2016
RO č. 21/2016 ze dne 26. 10. 2016
RO č. 22/2016 ze dne 16. 11. 2016
•
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RO č. 23/2016 ze dne 28. 11. 2016
RO č. 24/2016 ze dne 19. 12. 2016
RO č. 1/2017 ze dne 18. 01. 2017

RO č. 2/2017 ze dne 30. 01. 2017
RO č. 3/2017 ze dne 02. 02. 2017
RO č. 4/2017 ze dne 15. 02. 2017

RO č. 5/2017 ze dne 28. 02. 2017

RO schválila provedení akce „Oprava místní komunikace k mateřské škole“ a uzavření smlouvy s dodavatelem, společností STRABAG a.s.
IČ: 608 38 744, za cenu 2 460 585,45 Kč bez DPH
RO schválila provedení akce „Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště Bělkovice-Lašťany“ a uzavření smlouvy s dodavatelem,
společností JM Demicarr s.r.o. IČ: 634 89 163, za cenu 1 681 640 Kč včetně DPH
RO schválila aby paní Mgr. Miroslava Pilařová, IČ: 764 29 750 podala žádost o dotaci na IROP a administrovala dotaci za cenu 50 000,- Kč včetně DPH.
RO vzala na vědomí bezúplatný převod 4 ks hasičských přileb a svítilen od HZS Olomouckého kraje pro potřeby obce
RO vzala na vědomí informace o aktuálním finančním vyrovnání dluhu pana T.Z. za pronájem budovy č.p. 248 („Parlament“).
RO schválila zpracování projektové dokumentace na revitalizaci dětského bazénu a uzavření smlouvy se společností GHC Invest, s.r.o.
IČ: 604 64 496 na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti za částku 49 800,- Kč bez DPH.
RO vzala na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu obce pro Hospic na Svatém Kopečku a doporučila zastupitelstvu obce uvolnit částku
15 000,- Kč z rozpočtu obce.
RO vzala na vědomí oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání nového územního plánu v obci Domašov u Šternberka.
RO vzala na vědomí odstoupení z členství v komisi pro kulturu a sport, a to pana PhDr. Miloslava Čermáka a pana Jiřího Kaňkovského.
RO vzala na vědomí odstoupení z členství v komisi pro rozvoj obce a výstavbu Ing. Moniky Chrenkové.
RO souhlasila s umístěním sídla Junák - český skaut, středisko Bělkovice-Lašťany, z. s., IČ: 64627489 v budově č.p. 248 (bývalý hostinec Parlament).
RO schválila spolupořadatelství obce a organizace Junák – český skaut, na akci „Rej strašidel“, která se konala u rybníka v Lašťanech dne
5.11.2016 (zajištění místa a úklidu).
RO schválila uzavření Smlouvy o zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Bělkovice-Lašťany v sezoně 2016/2017 s Hanácká zemědělská a.s. IČ: 476 76 256 včetně plánu údržby za cenu 800,- Kč bez DPH za každou odpracovanou hodinu.
RO vzala na vědomí žádost HC Bělkovice-Lašťany o povolení uspořádání taneční zábavy dne 8.7.2017 v areálu hřiště a doporučila zastupitelstvu obce projednat obecně závaznou vyhlášku na noční klid, kde bude termín pořádání zábavy.
RO vzala na vědomí nabídku odkupu hodin k umístění na obecní budovy na obci od VisTech CZ, s. r. o. a neschválila realizaci.
RO schválila nákup vánočních ozdob do obce Bělkovice-Lašťany od společnosti Blachere-Illumination CZ s.r.o. IČ: 02184770 za cenu 41 310,- Kč bez DPH.
RO schválila akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bělkovice-Lašťany“ a uzavření smlouvy s dodavatelem, společností EMPESORT
s.r.o.,IČ: 623 62 569, za cenu 453 486,- Kč bez DPH.
RO vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v budově č.p. 139, Bělkovice-Lašťany od pana L.P. k datu 4.1.2017.
RO schválila uzavření kupní smlouvy č. 1501921824 s Českomoravský štěrk, a.s. IČ: 255 02 247 na nákup kameniva ze Závodu Bělkovice.
RO vzala na vědomí informace o přerušení stavby víceúčelového hřiště a schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
JM Demicarr s.r.o., IČ 634 891 63 na realizaci stavby s uvedením, že stavební práce budou pokračovat v roce 2017 dle vhodných klimatických
podmínek, a to nejpozději do 15.05.2017.
RO schválila rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019.
RO schválila odměny členům komisí Rady obce Bělkovice-Lašťany.
RO schválila položkový rozpis rozpočtu na rok 2017.
RO schválila odměnu řediteli Základní školy a Mateřské školy Běkovice-Lašťany, p.o., ve výši 10 000,- Kč. Odměna bude hrazena z rozpočtu
přímých nákladů přiznaných Krajským úřadem Olomouckého kraje.
RO schválila záměr pronájmu nebytových prostor části budovy č.p. 139 na prodejnu řeznictví.
RO schválila záměr pronájmu nebytových prostor části budovy č.p. 509 na ordinaci lékaře.
RO schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z Olomouckého kraje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího
zřizovatele ve výši 21 710,- Kč.
RO schválila plán inventur obce za rok 2016.
RO schválila realizaci akce „Oprava dešťové kanalizace k MŠ Bělkovice-Lašťany“ a uzavření smlouvy s dodavatelem, společností LB 2000 s.r.o.,
IČ: 646 18 081 za cenu 547 365,53 Kč bez DPH.
RO vzala na vědomí informace vedení obce o podaných nabídkách na pronájem řeznictví a schválila oslovení žadatelů s upřesněním jejich nabídky.
RO vzala na vědomí výroční zprávu obce za rok 2016 o poskytovaných informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
RO vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti Obecní knihovny Bělkovice-Lašťany za rok 2016 – viz příloha č. 3.
RO vzala na vědomí ukončení Tříkrálové sbírky s výnosem 39 586,- Kč.
RO schválila poradenství v oblasti péče o zeleň v obci (intravilán/extravilán) od pana Václava Kotka IČ: 449 05 718 za dohodnutou cenu 180,-Kč/1 hodinu.
RO schválila podání žádosti o dotaci na IROP pro akci: „Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich
vybavení“ s předpokládaným rozpočtem do 30 mil bez DPH.
RO schválila podání žádosti o dotaci na 3 pracovní místa v rámci projektu zaměstnanosti úřadu práce.
RO schválila záměr výpůjčky zasedací místnosti v budově č.p. 509 v k.ú. Lašťany za účelem činnosti skautského oddílu.
RO schválila akci „Lesní technika pro obec Bělkovice-Lašťany“ a uzavření kupní smlouvy s dodavatelem, společností SDO Technika s.r.o.,
IČ: 294 46 619, na nákup techniky za cenu 599 000,- Kč bez DPH.
RO vzala na vědomí doplňující informace od zájemců o prodejnu na č.p. 139, Bělkovice-Lašťany a schválila uzavření nájemní smlouvy na
nebytové prostory - řeznictví se společností Makovec a.s. IČ: 469 03 631.
RO vzala na vědomí výběr technického dozoru investora na akci „Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení“, a to v případě realizace akce v roce 2018 a schválila společnost NELL PROJEKT s.r.o. IČ: 292 09 081 zajištěním TDI za cenu 170 000,- Kč bez DPH.
RO vzala na vědomí výběr koordinátora BOZP investora na akci „Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben
a jejich vybavení“, a to v případě realizace akce v roce 2018 a schválila pana Petra Nikla IČ: 744 60 030 zajištěním koordinátora BOZP za cenu
60 500,- Kč bez DPH.
RO schválila směrnici o cestovních náhradách č.1/2017.
RO schválila uzavření darovací smlouvy s příspěvkovou organizací Domov pro seniory
Červenka, IČ: 750 04 402 na částku 5 000,- Kč.
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•

RO stanovila cenu stočného pro rok 2017 ve výši 26,- Kč / m3 pro občany a pro podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby). Cena je
včetně DPH. Splatnost k 30. 6. 2017. Stočné dále neplatí ti občané, kteří nemají možnost připojení na splaškovou kanalizaci ve vlastnictví obce.
•
RO vzala na vědomí výpověď z nájmu kiosku v areálu koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech ke dni 25. 1. 2017 nájemce pana R.V. dle Smlouvy
o pronájmu nebytových prostor.
•
RO schválila podání 2 žádostí o dotace z Ministerstva zemědělství (70 % dotace):
		
žádost o opravu křížů v obci Bělkovice-Lašťany s předpokládanými celkovými náklady do 270 tisíc Kč včetně DPH,
		
žádost o pasivní místa odpočinku s předpokládanými celkovými náklady do 200 tisíc Kč včetně DPH.
•
RO schválila podání žádostí o dotaci z Olomouckého kraje (50% dotace):
		
žádost o dotaci na Matičky v Bělkovicích a Lašťanech s předpokládanými náklady do 65 tisíc Kč včetně DPH, - žádost o dotaci na
		
motorovou stříkačku pro jednotku SDH s předpokládanými celkovými náklady do 141 tisíc Kč včetně DPH.
•
RO souhlasila s užitím znaku obce při pořádání „Bělkovické dvacítky“ a převzetí záštity nad pořádanou akcí panem D. P.
•
RO vzala na vědomí informace starosty obce o porušení rozpočtových pravidel v rámci projektu „CZ.1.02/4.1.00/13.22842 Sběrový dvůr Bělkovice-Lašťany“ a nutnosti uhrazení částky 44 962,67,- Kč z důvodu nedodržení termínu ukončení akce, který byl stanoven na den 03.11.2014,
což měl být zároveň termín kolaudace.
•
RO schválila uzavření darovací smlouvy s příspěvkovou organizací JITRO Olomouc, o.p.s. IČ: 293 93 647, na částku 5000,- Kč – viz příloha č. 1.
•
RO schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 381/1 v k.ú. Bohuňovice (stavba I/46 Lašťany - křižovatka“) o výměře 4m2 pro účel realizace křižovatky směrem na Lašťany.
•
RO schválila záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 123 (kanceláře) v II. nadzemním podlaží v budově č.p. 509, Bělkovice-Lašťany 783 15.
•
RO schválila záměr obce darovat části pozemků parc. č. 117/1, 252, 291, 346/1 a 1068/1 vše v k. ú. Bělkovice v rámci realizace akce „III/44436
Bělkovice-Lašťany, průtah“.
•
RO stanovila ceny při zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro podnikatelské subjekty a právnické osoby za rok 2017.
•
RO schválila uzavření kupní smlouvy č. 1501922734 mezi obcí Bělkovice-Lašťany (kupující) a Českomoravský štěrk, a.s. IČ 255 02 247 (prodávající) na odkup kameniva ze závodu Bělkovice za zvýhodněných podmínek v požadovaném množství.

Od posledního čísla našeho Zpravodaje bylo svoláno
zastupitelstvo obce ve dnech 1.12.2016, 16.02. 2017.
V zastupitelstvu obce 6/2016 byly projednány tyto podstatné záležitosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů – viz příloha č. 3.
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bělkovice-Lašťany – viz příloha č. 4.
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o nočním klidu - viz příloha č. 5.
ZO schválilo
a) změnu návrhu rozpočtu v příjmové části dle přílohy č. 6 a) sloupec korekce.
b) rozpočet na rok 2017 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 53 793 000 Kč a celkovými výdaji ve výši 53 793 000 Kč při zapojení financování 24 143 000 Kč. Závazné ukazatele rozpočtu, dle přílohy č. 6 b) a uložilo radě obce schválit položkový rozpis rozpočtu do 31.12.2016.
c) neinvestiční příspěvek na rok 2017 zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany ve výši 1 970 000,- Kč. Jako závazné ukazatele rozpočtu použití tohoto neinvestičního příspěvku příspěvkovou organizací zastupitelstvo schválilo položky Mzdy/Ostatní osobní výdaje
a Pojistné-zdravotní pojištění, sociální pojištění a FKSP.
ZO schválilo strategický investiční plán pro rok 2017:
1) workoutové a dětské hřiště, 2) demolice budovy č. p. 421, 3) oprava místních komunikací, 4) - realizace a opravy chodníků v obci,
5) sakrální stavby v obci, 6) zateplení budovy MŠ, 7) intenzifikace ČOV
ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce pro Hospic Svatý Kopeček ve výši 15 000,- Kč.
ZO vzalo na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace na akci "Protipovodňová opatření obce Bělkovice-Lašťany" pod č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000551 - viz příloha č. 7.

V zastupitelstvu obce 1/2017 byly projednány tyto podstatné záležitosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZO schválilo dotaci ve výši 5000,- Kč na pořádání "Bělkovického krosu" pro TJ liga stovkařů Olomouc z.s. a pověřilo starostu obce k podpisu
smlouvy - viz příloha č. 4.
ZO schválilo dotaci fyzické osobě ve výši 10 000,- Kč na pořádání "Bělkovické dvacítky" pro pana D.P. a pověřilo starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 5.
ZO schválilo dotaci fyzické osobě ve výši 8 000,- Kč na pořádání "Letní fotbalové školy" pro pana M.V. a pověřilo starostu obce k podpisu
smlouvy - viz příloha č. 6.
ZO schválilo odkup části pozemku parc. č. 82/4 v k.ú. Bělkovice o rozměru 100 m2 dle geometrického plánu č. 544-9/2017, který je přílohou
č. 7 usnesení, od paní M.Č. za cenu 300 Kč/m2 včetně nákladů spojených s nákupem
nemovitosti a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
ZO vzalo na vědomí informace o stavu realizace průtahu obcí v roce 2017 a 2018.
ZO vzalo na vědomí informace o připojení občanů k vodovodu Bělkovice-Lašťany a důsledky nepřipojení občanů pro obec v rámci získané
dotace.
ZO schválilo dotaci fyzické osobě ve výši 8000,- Kč na pořádání "Dětského letního tábora" pro pana D.H. - viz příloha č. 11.
ZO vzalo na vědomí odstoupení paní Jany Mayrwögerové z funkce předsedkyně a členky finančního výboru zastupitelstva obce.
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Informace o obslužnosti komunikace
k MŠ březen až květen 2017
Datum konání: 22. 3. 2017
Datum ukončení: 5. 5. 2017
Z důvodu výstavby dešťové kanalizace
a následné opravy celé místní komunikace
k MŠ, dojde k částečnému omezení příjezdu
po komunikaci směrem k mateřské škole.
Výstavba dešťové kanalizace v části kolem
domů před MŠ a oprava celé komunikace potrvá minimálně až do
05. 05. 2017, a to od
22. 03. 2017.

Občanům, kteří budou vozit své odpady
do sběrového dvora, doporučujeme obezřetnost při průjezdu stavbou a využití
otevření dvora v tomto období v sobotních termínech.
Dále prosíme občany bydlící u této komunikace o zajištění přeparkování vozidel

v období výstavby kanalizace a opravy
povrchu vozovky na jiné místo v obci.
Při průjezdu vozidly prosíme o opatrnost
a respektování pokynů stavebníka.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
OÚ Bělkovice-Lašťany

Od 22. 03. 2017 do
cca 29. 03. 2017 bude
uzavřen úsek od MŠ
směrem ke sběrovému
dvoru (mimo sobotu).
Vzhledem k uložení
potrubí do komunikace, dojde následně od
28. 03. 2017 do 28.
04. 2017 k částečnému
uzavření úseku místní
komunikace před MŠ.
Umožněn průjezd bude
pouze vlastníkům rodinných domů v této
ulici a záchranným složkám integrovaného záchranného systému.
Prosíme tímto rodiče,
kteří vozí své děti do
MŠ, aby využívali dopravu k MŠ výhradně
po komunikaci za potokem.

tabulka dotací
Poskytovatel

Název projektu

Předpokládaný
rozpočet akce
(celkové náklady)

Předpokládaný
rozpočet akce
uznatelných nákladů

Výše dotace od
poskytovatele

Ministerstvo kultury

Obnova programového vybavení
knihovny Bělkovice – Lašťany

93 700Kč

požadavek obce
68 000Kč

54 000Kč

Státní fond životního
prostředí + EU

Energeticky úsporná opatření na
objektu mateřské školy, Bělkovice-Lašťany č.p.194

7 117 402Kč

4 002 489Kč

1 600 996Kč

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Oprava místní komunikace k mateřské škole v obci Bělkovice-Lašťany

2 997 308Kč

2 158 312Kč

1 000 000Kč

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Workoutové a dětské hřiště v obci
Bělkovice-Lašťany

547 888

547 888Kč

383 521Kč

Je mi milou povinností Vám oznámit, že ještě před uzávěrkou čísla Zpravodaje byly vyhlášeny výsledky žádostí o dotace z dotačních titulů, o které
jsme žádali. Byli jsme úspěšní a realizací se budeme zabývat v letošním roce.
zpracoval: Ing. Tomáš Němčic, starosta obce
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Vánoční besídka
Na naší škole se stalo tradicí prožít předvánoční čas společně v bělkovické sokolovně
při vystoupení našich žáků. Vánoční zvoneček
nám odzvonil besídku, na kterou se děti pilně
připravovaly, jak mladší, tak starší. Tu letošní moderovali Evelína Traganová a František
Šíma. Besídku doprovázel smích i pláč dojetí.
Rodiče mohli být opravdu pyšní, neboť se jejich děti ukázaly nejlépe, jak mohly. Rozdaly
vánoční dárečky, přáníčka a bělkovickou sokolovnou znělo: ,,Krásné Vánoce, maminko, tatínku!“ Nemohla chybět maminčina pyšná pusa
a tatínkovo hrdé objetí. Předvánoční setkání
se i tentokrát velmi vydařilo a všichni odcházeli svátečně naladěni.

zimní radovánky ve škole
Mnoho z vás zavzpomíná na dětství, které
aktivně trávili venku při společných hrách nebo
sportování. Mapování situace dnešních dětí a jejich sportovních aktivit ukazuje, že sportují málo.
Je to dnešní uspěchanou dobou, plnou chytrých
počítačů, chytrých telefonů, které držíme v ruce
na pohodlném gauči a krásy venkovního světa
pozorujeme jen zpoza okna. Stanou se z našich
potomků dospělí, kteří nemají sportovní návyky? Kromě toho, že se mohou potýkat s potížemi
způsobenými nedostatečnou fyzickou aktivitou,
nebudou mít ani krásné zážitky, o které by se podělili zase se svými dětmi.

A že letošní zima sportům obzvláště přála!
Žijeme v krásné vesnici, kde hned vedle školy a družiny máme rybník, který přímo vybízí
k obutí bruslí. Ale pohled na trápící se děti,
které ani neumí obout brusle, byl žalostný.
Některé neumí obout brusle, některé nikdy
nestály na lyžích a sněhuláka letos postavila
jen hrstka z nich. Mnozí z rodičů se vymlouvají
na nedostatek financí, ale rybník je k dispozici
zdarma, kopec za vesnicí také nic nestojí a sněhové nadílky bylo letos na rozdávání. Opravdovým důvodem není nedostatek peněz, ale

bohužel nedostatek času. Ale jde o čas věnovaný dětem, a to je investice do budoucna,
která se vždy vyplatí!
Pohybová aktivita má pozitivní vliv na psychický vývoj, a to zejména z hlediska učení,
myšlení a rozvoje fantazie. Proto v bělkovické
škole využili dlouhé a mrazivé zimy a veškerý
možný čas, ať už v rámci tělesné výchovy nebo
družiny, trávili právě bruslením, bobováním
a hlavně pohybem venku. Děti potřebují
správné vzory a vedení. A já děkuji, že místní
škola takto aktivně přistupuje ke sportu.
Jana Theimerová
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poděkování
Vážení rodiče a přátelé školy, dovoluji si Vám touto cestou upřímně poděkovat za Vaši účast na školním plese
a vytvoření příjemné atmosféry celého večera. Zvlášť si dovoluji poděkovat za štědrost a velkorysost dárcům věcných
darů do večerní tomboly. Nemalé poděkování pak patří členům přípravného výboru plesu za jejich aktivní zapojení
v přípravách a realizaci. Věřím, že se všichni dobře bavili a za rok se opět setkáme.
Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel ZŠ a MŠ

Zápis do prvního ročníku
Zápis do 1. ročníku ZŠ Bělkovice-Lašťany pro rok 2017/2018 se koná 3. a 4. dubna 2017, vždy od 14:00 do 17:00 hodin v budově ZŠ Bělkovice.
Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2011. Děti narozené po 1. září 2011 mohou být zapsány pouze předběžně. K zápisu přineste:
rodný list dítěte, očkovací průkaz, občanský průkaz jednoho z rodičů.
V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete v určený den dostavit, je možno provést zápis dodatečně po telefonické domluvě s ředitelem školy.
Zápis do MŠ pro rok 2017/2018 se koná 2. a 3. května 2017, vždy od 9:00 do 13:00 hodin v budově MŠ. Zároveň v uvedeném čase bude probíhat
i „Den otevřených dveří“.
											Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel ZŠ a MŠ

Hasičský ples 2017
V sobotu 11. 3. 2017 proběhl v sále místní Sokolovny závěrečný ples sezóny tradičně pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany.
Do zaplněného sálu se plesající vydali nejen za kapelou Galaxy, ale hlavně za dobrou zábavou. Celý ples byl doprovázen i bohatým doprovodným
programem. Vystoupením taneční skupiny DREAM PRODUCTION, ukázkou sebeobrany, kterou předvedla olomoucká škola sebeobrany JIU-JITSU a samozřejmě uměleckým vystoupením členů jednotky, kteří si v krásných dobových kostýmech barových tanečnic připravili malou, velmi svižnou ukázku
kankánu z filmu Limonádový Joe. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, míchané nápoje, fotokoutek a v neposlední řadě bohatá tombola.
Bujaré veselí se protáhlo do ranních hodin.
Velké poděkování všem, kteří s námi uzavřeli letošní plesovou sezónu.
Naše poděkovaní patří i všem sponzorům, kteří nám věnovali dary do tomboly. Příští rok se na Vás všechny opět těšíme.
Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany

co dělají mladí hasiči přes zimu
V zimním období proběhly tréninky formou
bruslení, bobování, opakováním zdravovědy
a topografických značek.
Naše družstva se již tradičně účastní zimní
halové soutěže v Hlubočkách a uzlovací soutěže Ratajsky soke v Těšeticích, na které se našim
dětem velmi daří.
Jde o soutěž v uzlování družstev i jednotlivců,

kde děti musí uvázat zkracovací uzel, plochou
spojku, lodní uzel, tesařský uzel a úvaz na proudnici. Letošního ročníku se účastnilo 6 družstev
mladších žáků a 16 družstev starších žáků. V kategorii mladších jednotlivců se nahlásilo 17 dětí
a ve starších jednotlivcích 29 dětí. Naše družstvo
mladších žáků v čase 12:43, dosud nejlepším dosaženým časem ze všech ročníků obhájilo 1. mís-

to. I v mladších jednotlivcích se nám dařilo, a to
Nelince Zdařilové na 1. místě v čase 35:01 a Alence Marchovské na 2. místě v čase 38:06. Kromě
medailí, cukrovinek a upomínkových předmětů
si naše družstvo odvezlo i krásnou hadici.
Teď už začínáme trénovat na našem cvičišti
a těšíme se na další vítězství.
Miloslava Stanislavová
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Úspěch mladých fotbalistů z Bělkovic – Lašťan
na zimní lize starších žáků
Sportovní hala Univerzity Palackého se letos
pošestnácté proměnila v ráj mladých fotbalistů. V sobotu 11. 12. 2016 se uskutečnil mezinárodní turnaj mladších žáků „O pohár předsedy
OFS Olomouc“, v neděli 12. 12. 2016 si osm nejlepších týmů Olomoucka v kategorii starších
žáků zahrálo finále Zimní ligy, kdy první dva
celky, SK Bělkovice-Lašťany a SK Chválkovice,
si zajistily účast na únorovém turnaji v Nitře.
V neděli se v základní skupině „A“ dařilo
borcům Šumvaldu. Ve svém prvním utkání
turnaje porazili ve vyrovnaném duelu sdružený celek Lutín-Slatinice, následně remizovali
s Moravským Berounem, v závěru si poradili
s družstvem Chválkovic, které mělo postup do
play-off zajištěno již po dvou utkáních. Skupinu „B“ vyhrál Sokol Náklo, když ztratil body jen
remízou s Grygovem, před papírovým favoritem z Bělkovic.
V play-off se hrálo hlavně o postup na únorový mezinárodní turnaj do Nitry. Rozhodující
tak byly dva semifinálové zápasy. V prvním nastoupil vítěz skupiny „A“ Šumvald, proti druhému ze skupiny „B“ Bělkovicím. Po vyrovnaném
boji byli nakonec úspěšnější starší žáci z Bělkovic-Lašťan, kteří vyhráli 3:2. Druhým postupujícím se staly Chválkovice, které porazily vítěze
skupiny A Sokol Náklo 1:0. Třetí příčku, která
měla příchuť „bramborové“ medaile získal Sokol Náklo vítězstvím nad Šumvaldem 3:1. Boj
o první místo skončil plichtou 3:3, na pokutové
kopy byli úspěšnější borci z Bělkovic.
Konečné pořadí turnaje:
1. SK BělkoviceLašťany, 2. SK Chválkovice,
3. Sokol Náklo, 4. SK Šumvald 5. SK Grygov,
6. Lutín-Slatinice, 7. Granitol Moravský Beroun, 8. FK Hlubočky.
Bohuslav Jareš, OFS Olomouc
Dva nejlepší celky postoupily na mezinárodní kolo do slovenské Nitry. První únorovou sobotu se v městské hale na Klokočině uskutečnil 18. ročník halového turnaje starších žáků
o Pohár firmy ACT Nitra. Maraton 48 zápasů,
který odehrálo 20 týmů, započal hned v ranních hodinách. Z pětičlenných základních skupin postoupily do čtvrtfinále první dva celky.
Odpolední skupiny vyhrály oba moravské
celky (SK Bělkovice a SK Chválkovice). Technickým fotbalem se do čtvrtfinále prodraly i Nevidzany a Žitavany. Play-off mělo vyrovnané
parametry, pouze v jednom zápase se zrodilo
vítězství vyšší než o dva góly. Za SK Chválkovice zářil, stejně jako loni, Matyáš Vraj, ovšem
více se dařilo našemu mužstvu, kde Josef Vystrčil vstřelil 9 branek. V boji o třetí místo skóroval
opět Vystrčil a druhou střelu umístil do brány
Mazánek. Bělkovice tak porazily Cabaj-Čápor
a ze slovenské Nitry si odvezly bronzový pohár.
Ve finále pak proti sobě nastoupily celky Nevidzany a Čeľadice, kdy o prvním z nich musely
rozhodnout až pokutové kopy. Zlatý úspěch
slavila výraznější týmovost hochů z Čeľadic.

Kromě bronzové příčky zaznamenalo naše
družstvo další obrovský úspěch na turnaji.
Hned dva hráči byli vybráni v rámci individuálního ocenění. Alexandr Zdařil byl vyhlášen
nejlepším brankářem turnaje a Josef Vystrčil
byl vybrán do All stars týmu.
Tento úspěch jen dokazuje, že se bělkovickému fotbalu daří. Výše zmínění starší žáci
jsou aktuálně lídrem tabulky. Dorost a mlad-

ší žáci zakončili podzimní sezónu na druhém
místě. Bělkovice tak nyní mají několik mladých
a perspektivních hráčů a nadějný příslib do
budoucích sezón.
Konečné pořadí turnaje:
1. Čeľadice, 2. Nevidzany,
3. Bělkovice-Lašťany, 4. Cabaj-Čápor.
Jana Theimerová
Foto: Miroslav Slávik
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senior klub
Senior klub Bělkovice-Lašťany se schází dvakrát do měsíce. V lednu jsme si promítli „Bělkovické matičky“. Uskutečnili jsme přednášku o čajích
a v dalším sezení nás starosta obce ing. Tomáš
Němčic seznámil s připravovanými akcemi obce.
Otázky, kterých bylo hodně, byly zodpovězeny.
V březnu jsme oslavili svátek žen a pan Šuba
nás provedel Anglií. V dubnu nás paní Štrajtová
seznámí s účinky vonných olejů a pan Šuba nás
opět provede Anglií. V květnu oslavíme „Den matek“ a paní Míla nám přiblíží historii hanáckých
krojů. V červnu nás opět navštíví lázeňský lektor
a bylinkář Karel Šternbauer. Závěr června patří

opékání , které se uskuteční na
fotbalovém hřišti 27. 6. 2017
od 15ti hodin.
Všechny výše uvedené akce
jsou vyhlašovány místním
rozhlasem a pozvání platí pro
všechny naše občany.
Těšíme se na Vás.
Za Senior klub
Bělkovice-Lašťany
Libuše Vařáková

Příprava roztoků hnojiv, fytopatologických
preparátů a herbicidů
Zbytky nevyužitých agrochemikálií není
žádoucí vylévat do kanalizací, proto je nutné
znát předem potřebné dávky roztoků. Vhodné
koncentrace jsou obvykle napsány na obalech
roztoků, proto je nutné přechovávat preparáty v původních obalech, nejlépe je ještě vložit
preparáty i s obalem do polyetylenových sáčků,
aby byly i po delší době údaje čitelné. Obvykle
se udávají koncentrace postřiků od 0,01% do
5%. Chceme-li připravit 10litrů postřikového
roztoku o koncentraci 0,01%, dáme na toto
množství 10g nebo 10ml účinné látky/preparátu/. Obdobně navážíme nebo odměříme
5g nebo 5ml připravujeme-li 10litrů roztoku
o koncentraci 0,5%. Připravujeme-li roztok

0,1%. Dáme na 10litrů 100g nebo 100ml, na přípravu 5% roztoku dáme na 10litrů vody 500g
nebo 500ml. K přesnému odměření nebo navážení lze použít metod jednoduchých bez
speciálních přístrojů. Máme-li naváženo 100g,
lze toto množství rozdělit na papíře s namalovanou sítí po 1cm² a o celkovém počtu 100
čtverců. Pravítkem rozdělíme na síti přibližně
o stejné síle práškovitou hmotu, pak ji opět
pravítkem podle čtverců vtlačením označíme
a na každém čtverci o ploše 1 cm² budeme mít
1/100 z 10g , tedy 0,01g. Tekutiny přesně rozdělíme pipetou, byretou nebo i očním kapátkem, které označíme , aby je již nemohlo být
použito k léčení lidí. Odměříme nebo odvážíme

nejdříve větší množství preparátu například do
malé stopky na alkohol 20ml a pak spočítáme
kolik kapek z kapátka bylo třeba na překapání
tohoto množství do jiné nádobky. Je-li tedy v likérové stopce 20ml, označíme si pro vlastní kapátko, kolik je třeba kapek na 1ml, na 10 ml, na
100ml a podobně. 1ml je dvacet kapek z očního
kapátka, 5ml je 1 kávová lžíce , 10ml je 1 dětská
neboli dezertní lžíce , 15ml je polévková lžíce.
U práškových preparátů 5g je jedna zarovnaná
polévková lžíce, 10g je vrchovatá polévková lžíce, 1,5g je zarovnaná čajová lžíce, 3g je 1 vrchovatá čajová lžíce.
Zahrádkáři z Bělkovice-Lašťan
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z mysliveckého bálu
Letošní plesovou sezonu na Hané zahájili
myslivci z MS Bělkovice Lašťany Mysliveckým
bálem konaným 13. ledna v místní Sokolovně.
K poslechu a tanci hrála skupina Yantar Bend.
Bohatá zvěřinová i věcná tombola a vyhlášená Standy Hlavatého zvěřinová kuchyně byly
dostatečným lákadlem pro místní i přespolní.
Posuďte sami. Menu tvořil jelení řízek s bramborovým salátem, jelení guláš knedlík, chléb,
myslivecká masová směs s chlebem. Guláš si
někteří brali do kastrůlků domů, což o kvalitě
hovoří samo. Pamatováno samozřejmě bylo
i na mlsné jazýčky, pro které byl připraven velký
výběr zákusků. „V pekle“ pod podiem byly k dispozici lihoviny všeho druhu,které samozřejmě
k plesu patří. Navzdory datu pátek 13. „Ne-

šťastný je den “, jak se říká,nemělo to vliv na
návštěvnost,která byla slušná. Místní službukonající „biletáři” z řad členů MS u vchodu vítali
návštěvníky s přáním příjemné zábavy a upozorňovali na slosovatelné vstupenky, kde hlavní
cenou kromě dalších 26 cen bylo srnče. Bohatá
byla také zvěřinová tombola, která obsahovala
5 párů bažantů,2 divočáky,1 srnu,1 muflonku,
1 krocana,10 balíčků zvěřiny a dalších 31 hodnotných věcných cen. Ve 20 hodin začala hudba hrát a parket se začal plnit. Moderní skladby
střídala dechovka, a tak si na své přišli mladí
i ti dříve narození, Vynikající zábavu o půlnoci
přerušilo nakrátko losování první části tomboly,kterou řídil Ing. Miloš Porč a zápis prováděl
předseda MS Jiří Heginger.

Prvním šťastným výhercem srnčete se (na
vstupenku) stal pan Květoslav Bobeš Koudelný.
V místnosti mimo sál probíhal výdej cen a taneční parket opět zaplnily taneční páry. Druhá
část losování tomboly proběhla o půl druhé.
Ani výdej cen nenarušil výbornou atmosféru
a zábavu,která i přes pokročilou noční dobu
v sále panovala. Parket byl stále plný. Musím
říct,že se ples skutečně vydařil. Poděkování patří všem členům MS,kteří se na organizaci plesu
podíleli,dále všem sponzorům a členům MS,
kteří věnovali do tomboly ceny. Velký dík samozřejmě a především patří všem hostům dnešního plesu za přízeň,kterou nám svou účastí
každoročně projevují.
Rudolf Krč

Z Výroční členské schůze MS Bělkovice Lašťany z.s.
Letošní Výroční členská schůze proběhla
v MS Bělkovice Lašťany z. s. již 24.února. Bývalý
hostinec Parlament zaplnili členové tohoto Mysliveckého spolku takřka do posledního místa.
Mezi pozvanými samozřejmě nechyběl jako
host starosta obce Ing. Tomáš Němčic. Schůzi
zahájil předseda MS Jiří Heginger, který přivítal
hosty a nechal schválit třináctibodový program
dnešní VČS. Po kontrole usnesení z minulé VČS
následovalo hodnocení činnosti Mysliveckého
spolku za rok 2016. Zde přednesli své hodnocení jednotliví členové výboru pověření úkoly,které plynou z jednotlivých funkcí. Veškeré
přednášené zprávy zněly velice uspokojivě,určité zpozornění však nastalo u zprávy finančního hospodáře Ing. Michala Hrabčíka,který upozornil na nutnost úhrady členského příspěvku
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do konce března. Samozřejmě v dobrém slova
smyslu,jeho výše byla okamžitě odhlasována
a většina členů částku ihned uhradila. Myslivecký hospodář Ing. Miloslav Svozil seznámil členy
s výsledky odlovu zvěře za uplynulé období.
Byl uloven jeden jelen, 14 lončáků, kdy jejich
průměrná váha byla 28,6 kg, dále byla lovena
jen selata černé zvěře. Na tomto výsledku se
nejvíce podíleli Miroslav Kráčmar a Miroslav
Hop. Ze zvěře škodící myslivosti bylo uloveno
15 lišek a jedna kuna. V kynologické oblasti
jsme na tom tak, že plníme požadovaný stav lo-

vecky upotřebitelných psů. Bylo by však do budoucna dobré mít svého dobrého barváře, na
jehož získání spolek finančně přispěje. Předseda revizní komise Stanislav Hlavatý ve své zprávě konstatoval,že v uplynulém období komise
neshledala žádných závad. Kladem je obnovení
vývěsní skřínky a její pravidelná obměna. Zde
je veřejnost informována o činnosti myslivců
a mládež o možnostech, jak poznávat a chránit
přírodu.
Komise doporučila vytvořit jmenovitý seznam obsazení jednotlivých krmných zařízení.

Poté byl přijat za člena Robert Maixner. Následovala diskuse a přijetí usnesení z dnešní
VČS. V něm samozřejmě nechyběla brigáda
v zemědělství i v obci, úklid v honitbě,posezení
s vlastníky pozemků, beseda na základní a mateřské škole o zvěři a ochraně přírody, účast na
rozsvěcování vánočního stromu a samozřejmě
příprava mysliveckého bálu. Po oficiální části
následovalo pohoštění a dále probíhala volná
zábava.

vážně PVC a podobné umělé hmoty, je následně rozkládán na menší části, které pak požírají
mořští živočichové. Tito následně hynou, vše se
ukládá na mořské dno, kde se tvoří slizovitá
hmota. Jaké budou další důsledky?
Ale není ani nutné chodit tak daleko. Stačí,
když si uděláte občas zdravotní procházku okolo našeho potoka. To, co naši spoluobčané jsou
schopni do potoka dávat, odhazovat a případně i vypouštět, to je až neuvěřitelné. V naší části

Evropy již 70 let máme mír. Nejsou zde války,
lidstvo se má poměrně dobře, ale přestává si
vážit hodnot, okolí, životního prostředí, myslí
jen na dnešní den a vůbec neuvažuje, co bude
zítra.
Lidé, prosím Vás ve jménu našich potomků,
vzpamatujte se.
Jiří Skarupský
občan Bělkovic-Lašťan
únor 2017

Rudolf Krč

uvažujte
Kam prosím Vás spěje lidstvo? Jak bude vypadat matka Země v roce 2050? Zamyslete se
nad naším konáním v současnosti a nad tím, co
přenecháme našim potomkům.
V televizi v roce 2016 jsme měli možnost vidět, jak vypadá záliv u města Rio de Janeiro, kde
se konaly olympijské hry. Satelitní snímky nám
ukazují, jak v oblasti Mariánského příkopu, kde
je nejhlubší mořské dno, se na vodě shromažďují odpady z celého světa. Tento odpad, pře-

Přečetli jsme u sousedů… Poštovní noviny
Generální ředitelství Pošt ČR udělovalo
svým zaměstnancům ocenění za práci a
činy roku 2016.
Nemíním teď spekulovat nad významem
Oskarů, Glóbů, či Thálií, to ani náhodou.
Za mimořádný čin v resortu České pošty
jiné ocenění dostal i náš spoluobčan, přítel
a kamarád – Pepa Tureček.

Nenatočil film, ani videoklip, či nové „cédéčko“, on zachránil život.
U vozidla přepravy zásilek zkolaboval řidič
pošty…
Zástava srdce, umělé dýchání, masáž srdce,
oživovací práce, silné emoce, komunikace s linkou První záchrany, to není legrace… ne - to je
skutečně obrovský lidský počin!

Ten člověk opět žije, díky pomoci, kterou
mu i náš Pepa poskytl.
To je dobře. Je třeba o tom vědět! Skromnost
není v tomto případě na místě. Přeji všem pěkný den a Pepo, tobě za nás za všechny - úcta
a poklona.
Květoslav Bobeš Koudelný

Výročí paní Anděly Janouškové

V publikaci "Osobnosti střední Moravy pro rok
2016", na straně 34, pod pořadovým číslem 393 je
uvedeno: 9. 7. 1921 Lašťany JANOUŠOVÁ Anděla,
básnířka, překladatelka, pedagožka. Datum úmrtí
7.1.1999 - 95.výročí narození.
Dovolte, abych o této osobnosti sdělil několik
podstatných faktů.

Paní učitelka Janoušková se narodila
v Lašťanech na tehdejším č. p. 1 (Rychta,
zmiňovaná již v roce 1490) dnes číslo domu
341. Po absolvování Dívčího gymnázia
v Olomouci pokračovala ve vzdělání v defektologii na univerzitě v Brně a studiu speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Jako
učitelka následně učila v Bohuňovicích, ve
Šternberku a v Olomouci. Učila převážně na
školách žáky, kteří vyžadovali zvláštní péči.
V Olomouci učila na Komeniu v ulici 8. května. V roce 1978 odešla do důchodu.
Tvorba paní Janouškové v době, kdy
vznikala, nemohla být pro její spirituální
charakter. publikována. Její první tři sbírky,
které mohla vydat, mají světský charakter.
První sbírka pod názvem "Kvítí" vyšla v roce
1955 a průvodní slovo k této sbírce napsal
Jaroslav Seifert, se kterým byla v přátelském
vztahu. Druhá sbírka nazvaná "Nad paletou"
se datuje k roku 1959 a byla určena dětem.
Teprve třetí sbírka nazvaná "Šeptem a jiné

básně", kterou bibliofilsky po dalších dvaceti
letech (1979) vydal a doslovem doprovodil O.
F. Bábler, svědčí o jejích básnických kvalitách.
Jde o milostnou poezii a verše promlouvají
o její osobní krizi.
Zde ukázka: z básně "Milostné dopisy"
Plamene se to vůbec nedotkne
když člověk pálí listy milostné.
Zásuvka prázdná. Dvířka od kamen
jak uhranuta hledím na plamen.
Je toho tolik, že to neshoří.
Po lásce zbytky, zbytky po hoři.
Tato útlá sbírka "Šeptem a jiné básně" představuje jeden z vrcholů její tvorby.
Paní Janoušková mimo světskou poezii psala
poezii duchovního rázu. U nás nemohla v době
vzniku být veřejnosti zpřístupněna. Pod krycím
jménem Jana Dufková a pod názvem "Modlitby
a kytice" vyšla ve Strožově exilovém nakladatelství Poezie mimo domov, v Mnichově v roce
1986. Sbírka je laděna spirtuálně a pokračování
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je posléze ve sbírce "Po karmelských stezkách".
Tato sbírka vyšla již v polistopadovém období.
Tvorba paní Anděly Janouškové bude asi předmětem bádání vědců.
Vedle původní básnické tvorby byla Anděla
Janoušková horlivou překladatelkou poezie,
a to zejména francouzské. K nejvýznamnějším
titulům z této oblasti patří rozsáhlý výbor z díla
Marceliny Desbordes-Valmorové pod názvem
"Žár lásky, lásky žár", dále překlad "Pásma Guillauma Apollinaira a soubor "Modlitby básníků".
V této oblasti lze srovnávat její překlady s překlady např. Jaroslava Vrchlického, Vladimíra Holana, Karla Čapka či Petra Kopty. Pro názornost
je uváděna ukázka, jak A. Janoušková obstála:
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Janoušková:
Nepiš mi!
Smutna jsem a život nemá chuti
bez tebe pochodeň těla mi nechce plát.
Zas klesly paže mé vztažené k objetí
klepat mi na srdce, je na hrob zaklepat.
Nepiš mi.
Holan:
Nepiš mi!
Smutna jsem a smrt mne vábí hlasem.
Je láska bez světla, když chybí mi tvůj zjev
Hlubinky dlaní svých bez tebe zavřela jsem
A tlouci na srdce, toť tlouci na rakev.
Nepiš mi.

Překladatelské dílo paní A. Janouškové je
podstatně rozsáhlejší než její původní básnická
tvorba.
Anděla Janoušková bydlela v Olomouci v Žilinské ulici č.14. Pochována je v Bohuňovicích
na hřbitově spolu se svým bratrem Karlem.
Já sám jsem s paní A. Janouškovou několikrát
jednal. Mojí snahou bylo z titulu kronikáře obce
uspořádat veřejné čtení s její účastí a besedu
o její práci. Žel, paní Janoušková, velmi skromná
žena, dalo by se i říct, že i dosti plachá, odmítala
jakoukoliv publicitu a žádala, aby za jejího života se nic takového nekonalo na její počest.
Zpracoval: Jiří Skarupský

P.S. K napsání této stati bylo použito písemností od pana Františka Všetičky, uveřejněné v publikaci "Vlastivědná revue střední Morava 2015".

parkování v obci
Pokrok holt nezastavíme. Ano, je více než
příjemné se ráno nemuset štrachat na autobusovou zastávku a jen tak svižně, rovnou ze
dveří vklouznout před domem do auta a tradá
do práce, na nákup, do školky. Auto je dnes pro
většinu z nás nepostradatelné a pryč jsou doby,
kdy na rodinu připadlo maximálně jedno auto.
„Mámino a tátovo “ už je běžným standardem
a v podstatě i nutností. A když nám z puberťáka vyroste dospělec, co mu praktického pořídit
k osmnáctým narozeninám? Jistě, auto je skvělá volba. A dorůstají další a další a pořizují se
další a další vozy.
Co ale bohužel nedorůstá je místo. Jistě vám
nikomu při procházce nebo projíždění dědinkou neuniklo, jak máme ulice naší vesničky

olemované. Napravo, nalevo, na každičkém
trošku volnějším plácku stojí auta. Ano, jistě,
není to úplně v každé ulici, ale sami jistě vidíte,
kde je situace nejhorší. A nad čím šlo ještě během roku přimhouřit oko, vzalo za své, jen co
napadlo trochu sněhu. Nejenom že už samotný sníh je na cestě a kolem ní nepříjemný, proč
ještě neobíhat při procházce zaparkovaná auta.
V ulicích, kde jsou chodníky, to ještě jde, ale tam
kde bohužel nejsou, je to skoro dobrodružství.
Nedejbože v pátek, a potkat popelářský vůz.
A teď, když přichází jaro a nejenom děti se už
nemůžou dočkat, až budou moci vyrazit na
kole, je to stejné.
Auta jsou od toho, aby nám ulehčila život,
a už se bez nich neobejdeme. Podle vyhlášky je

nutný prostor pro projetí 3,5m, což určitě splňují ulice všechny, ale na nepříjemnosti spojené se
zacpanými ulicemi vyhláška nepamatuje. Nejsem zastánce zákazů, každý máme svoje důvody, proč nemůžeme nebo nechceme auto schovat. Jen bych tímto ráda apelovala na jakousi
formu soudnosti. Když už jsou doma nutná tři
auta, opravdu nejde alespoň jedno z nich zaparkovat aspoň ve vjezdu, když už ne na dvoře
nebo v garáži? Opravdu je každý den nutné stát
v ulici? Neobětuju třeba kousek předzahrádky,
když už vidím, že jinde není místo? Zase tolik
času to nezabere a uvidíte, jak se nám všem
bude po vesnici líp chodit a jezdit a nejenom
teď na jaře.
Pavla Jemelková

Na Starém bělidle nebylo lautr co na práci, na zápraží
leželi Sultán a Tyrl a líně si lízali ……. tlapky
Tak jako husy, kačeny, slepice a králíci i psi
vždycky byli a jsou i dnes součástí našeho vesnického života.
Mám ještě v paměti tu melancholickou chviličku, kdy děda ze sousedství seděl za humny
na lavičce, pokuřoval ze své fajfky, vedle ležel
jeho „Ferda“ a oba si užívali klidné chvilky při
západu slunce.
Pejsci jsou prostě pořád našimi nejbližšími
kamarády, ať ve chvílích dobrých či špatných,
a stávají se našimi rodinnými partnery, dnes
často nahrazujícími i náš dluh vůči dětem i rodině. Přiznejme si to.
Ale přiznejme i tu druhou stranu věci. Stejně
jako každý tvor vylučují výkaly.
A v naší vesnici je to stále problém, nad kterým bychom se měli více zamyslet.
Ze statistik obecního úřadu je v naší obci při
počtu 720 domů přihlášeno 395 psů.
Tak vysoké číslo jsem nečekal. Na každý druhý dům jeden pes.
S nástupem jara roztál sníh a u předzahrádek a trávníků, ještě než stačily vykvést první

sněženky , nám „vyrostly „ psí hromádky , které
pak často roznášíme na své obuvi až do našich
bytů.
Neberu nikomu právo mít psa, ale prosím
i za ostatní občany – ty psí hromádky u domů

mít nemusíme. Berte ohled na ostatní i na čistotu obce.
Máme 12 sběrných košů, kde je tedy problém?
Květoslav Bobeš Koudelný
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v bělkovicích
Spoustě z vás jistě neuniklo, že koncem měsíce ledna vícekrát projížděla obcí auta patřící
štábu televize Prima, a to konkrétně pořadu
Prostřeno. Pořad samotný se bude vysílat poslední březnový týden, tj v době uzávěrky
a tisku našeho zpravodaje, a byla by jistě škoda
se samotného soutěžícího, p. Víta Urbánka nezeptat na pár zajímavostí a postřehů z natáčení.
Nemůžeme spolu mluvit o tom, jak jste v pořadu dopadl a co jste vařil, tak povedeme rozhovor tak nějak všeobecně, co by mohlo naše
čtenáře zajímat. Tak tedy první otázka
Proč jste se přihlásil, se všichni určitě dovíme z televize, ale máte pro nás teď zpětně
nějaký důvod proč to naopak nedělat? Zklamalo Vás něco?
Vít – Proč to nedělat vážně ani nevím, já nemám žádnou špatnou zkušenost, ba naopak!!
Bylo to vše velice příjemné a zábavné Celý štáb
vám pomáhá všechno zvládnout a před kamerami vás nestresuje. Hlavně jde o to být co
nejpřirozenější.
V televizi trvá Prostřeno necelou hodinu.
Jak je to prosím ve skutečnosti?
Vít – V televizi odvysílají nějakých 50 minut,
ale natáčení u každého účastníka v den vaření probíhá opravdu celý den cca od 9:00 až
do 24:00 a s rozhovory po večeři i déle. Třeba
u mne se natáčelo až do 2:00 v noci, protože
jsem byl na řadě až poslední den a v pátek natáčení trvá ještě déle.
Jaká doba uběhla od vyplnění přihlášky do
samotného natáčení?
Vít- Přihláška se musí vyplnit podle standardu, a to tři týdny před natáčením, takže je to vše
celkem rychlé.

Můžete během natáčení, po večeři u soupeřů, v rámci taktiky třeba změnit a přizpůsobit své menu?
Vít – Ne, své menu rozhodně změnit nemůžete Co budete připravovat se vyplňuje zároveň už s přihláškou, a to je pak dané. A ostatní
soutěžící naopak nesmí vědět, co budete vařit,
až do natáčecího dne.
Kolik lidí je s Vámi v kuchyni při samotném
vaření? Na přípravě se podílí jen jeden člověk z domácnosti?
Vít – Přímo v kuchyni je s vámi cca 5 lidí,
včetně režiséra. Ano , vařit může jen jeden člen
domácnosti, pokud není nějaká výjimka.
Prostřeno chápu ne až tak úplně jako soutěž, spíš jakousi formu reality show, s tím,
že pouštíte diváky do svého soukromí. Co
byste v tomto směru doporučil lidem, kteří
účast v pořadu zvažují?
Vít – Ona je to vlastně hlavně soutěž, kde
máte možnost vyhrát peníze, které na zemi
nenajdete. Ale je veřejná, což nemusí být pro
každého příjemné. Všichni, kteří by se chtěli do
pořadu přihlásit, by měli zvážit, jestli opravdu
chtějí sdílet i to, co sami u sebe nevidí. Nezapomeňte, že cizí oči vidí jinak! Ale hlavně jde
o to, jak jste zruční v kuchyni a jestli zvládnete
nátlak kamer a kritiku ostatních. To je opravdu
důležité!
A jak je to s nákupem na večeři? V TV vidíme účastníky občas nakupovat v řetězcích
sponzorů pořadu.
Vít – Ne, je to vše na vás, co a kde nakoupíte,
nikdo vás do ničeho netlačí.

Víte už během natáčení, jak bodují ostatní
účastníci? A má to podle vás jednodušší ten,
kdo vaří hned v pondělí nebo až poslední?
Vít – Kdo jak boduje nikdo netuší, hodnocení
probíhá s každým zvlášť. Podle mě je úplně jedno, kdo kdy vaří. Každý den má své pro i proti.
V pořadu se stále mluví o taktizování, lze
to ale vůbec?
Vít- Samozřejmě, že to jde a nikdy o tom ten
druhý neví. Může to jen vycítit z chování daného účastníka..
Budete teď v obci slavní, jste na to připraveni? 
Vít – No, slavný neslavný, asi je mi to jedno
a když jsem do toho pořadu šel , tak s tím že mě
všichni mohou vidět v televizi a tím pádem že
se o mně bude chvíli i mluvit. Ale myslím, že se
nemám za co stydět a nemám s tím sebemenší
problém :)
A poslední otázka. Šel byste do toho znova, když už víte, co vás čeká?
Vít – Po natáčení u mne doma jsem říkal, že
v životě už ne. Viděl jsem to jako jeden velký
stres a časově omezení. Je to celé velice náročné, což v televizi není vidět. A teď když na
to vzpomínám, tak bych šel znovu!! Protože
i přes náročnost, únavu a stres mě to moc bavilo a užíval jsem si to!!!
Vít Urbánek a Pavla Jemelková
GRATULACE
Obec Bělkovice-Lašťany blahopřeje k vítězství
v soutěži „Prostřeno“ a děkuje také za pozitivní
zviditelnění naší obce při televizním vysílání.

společenská kronika
Za období od 01. 10. 2016 do 31. 12. 2016 se
do obce přihlásili k trvalému pobytu 3 občané,
odhlásilo se 7 občanů.
Narodili se:
Říjen:
Anna Marková
		Anetta Navrátilová
Prosinec: Adam Dočkal
		Anna Mizerová
Jubilanti 01. 10. 2016 - 31. 12. 2016
80 let: Říjen:
Svatopluk Techet
Prosinec: Josef Hluštík
85 let: Říjen:
Květoslava Čapková
		Drahomíra Látalová
Listopad: Miroslava Augustowiczová
Prosinec: Marie Andělová
93 let: Říjen:
Ludmila Kubáčková
		(†18.01.2017)

Z našich řad odešli:
Červen: Stanislava Vinklerová
		(zveřejňujeme dodatečně)
Říjen:
Jiří Lehnert
		
Jaroslav Janšta
Listopad: Bohumila Zpěváková
		Anna Theimerová

†

Za období od 01. 01. 2017 do 28. 02. 2017 se
do obce přihlásilo k trvalému pobytu 29 občanů, odhlásilo se 14 občanů.
Narodili se:
Leden:
Únor:

Lenka Zdařilová
Tereza Chlebušová

Jubilanti 01.01.2017 - 28.02.2017
80 let: Leden: Marie Kubáčková
90 let: Leden: Jarmila Hénarová
92 let: Únor:
Jindřiška Králíková
95 let: Leden: Anežka Pudelová
		
(† 08.02.2017)
Z našich řad odešli:
Leden: Ludmila Kubáčková
		Marie Patáková
		Miloslav Šindler
Únor:
Helena Sobková
		
Jarmila Jarošková
		
Anežka Pudelová
		Zdeněk Žaluda

†
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Tajenka na jaro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jeden z vrcholů v okolí B-L , směrem na Jívovou a vysoký 485m je … ?
Zřícenina kláštera ze 14.století v blízkosti obce Dolany se jmenuje … ?
Trusovický potok se vlévá do řeky Moravy v části Olomouc-… ?
Místní senior klub vede paní … ?
Poplatky za komunální odpad platíme v B-L do konce měsíce … ?
Kolik hvězd je na obecním znaku … ?
Bývalý kronikář a člen spolku zahrádkářů je pan … ?
Místní název části Lašťan v okolí potoka … ?
Myslivecká restaurace v bělkovickém údolí se nazývá … ?
Kolik členů má aktuálně náš Sbor dobrovolných hasičů?
Předvelikonoční klapání a jeho zvuk v obci podle legendy nahrazuje … ?
Obec Bělkovice-Lašťany vznikla k 1.lednu roku 19 … ?
V Lašťanech na křižovatce stojí kaple věnovaná Panně … ?
V roce 1910 byl položen základní kámen Dělnického domu, zvaného … ?
4. ledna 1927 se v B-L narodil známý sochař Jaroslav … ?
Pomník Jana Žižky u rybníka postavil spolek … ?
Velikonoční zvyk s písničkou, kde hrají hlavní roli děvčata je … ?
Místní označení části Lašťan za bažantnicí je … ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pavla Jemelková

CO S VEJCI PO VELIKONOCÍCH?
Blíží se Velikonoce a pro nejednu hospodyňku vyvstane problém, co s vejci natvrdo, které
si donesli koledníci ze šmigrustu. Vařená vejce
si žádají urychlené zpracování. Velice oblíbený je čerstvý chleba s máslem a pokrájeným
vajíčkem nebo tradiční vajíčková pomazánka.
Vařená vejce můžete využít i v teplé kuchyni,
kdy vejce upotřebíte do sekané nebo podávané
jako pštrosí vejce (jde o vařené vejce zabalené
v dochuceném mletém masu, následně obalené
v trojobalu). Tyto recepty pravděpodobně většina z nás zná, ale co zkusit letos něco nového?
AVOKÁDOVÁ VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA
Suroviny: 2 ks zralého avokáda, 4 ks vařených
vajec, 4 lžíce zakysané smetany, 1 lžička plnotučné hořčice, nasekaná pažitka, sůl, pepř, pečivo k podávání.
Postup: Avokáda podélně rozpulte až k pecce a kroucením proti sobě od sebe oddělte
obě poloviny. Vyjměte pecku. Pomocí lžíce
vydlabejte dužinu a společně se žloutky, se
smetanou a hořčicí rozmíchejte v hladkou kaši.
Přidejte nasekanou pažitku a nakrájené bílky.
Dochuťte solí a pepřem a podávejte s pečivem,
ozdobené zbylou pažitkou.

Postup: Ve vývaru nechte povařit na kolečka
nakrájenou cibuli a klobásu asi 15 minut. Vmíchejte smetanu rozmíchanou s moukou a opět
nechte alespoň 10 minut povařit. Do talířů nebo
misek vložte na kousky nakrájené maso, nakrájená natvrdo uvařená vejce a zalijte polévkou.
Ozdobte nastrouhaným křenem a nakrájenou
pažitkou a je-li třeba (vývar z uzeného bývá
dost slaný), polévku osolte a opepřete.

Foto: L.A. CREATIVE FOOD
ŠMIGRUSTOVKA (velikonoční polévka)
Suroviny: 1 l vývaru z uzeného masa povařeného, kousek uvařeného uzeného masa, 1 ks
cibule, 1 ks paprikové klobásy (čabajka apod.),
60 ml smetany ke šlehání (33 % tuku), 1–2 lžíce
hladké mouky, 4 ks vajec uvařených natvrdo,
nastrouhaný čerstvý křen, pažitka, sůl a čerstvě
mletý pepř.

VAJÍČKOVÝ SALÁT
S MEDVĚDÍM ČESNEKEM
Suroviny: 6 ks natvrdo uvařených vajec,
1 menší svazek čerstvého medvědího česneku,
2 ks jarní cibulky, 1 lžička plnotučné hořčice,
150 g majonézy, sůl, pepř.
Postup: Oloupaná vejce nakrájejte na menší
kostičky a promíchejte s nasekaným medvědím
česnekem a na kolečka nakrájenou jarní cibulkou. Přidejte majonézu a hořčici, osolte a opepřete a jemně promíchejte. Podávejte s čerstvým
pečivem. TIP: Do salátu můžete přidat také 2 na
kostičky nakrájené uvařené brambory a jednu
kyselou okurku nakrájenou nadrobno.
Jana Theimerová
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sběrný dvůr
Na sběrovém dvoře můžete odložit:
plasty, papír, velkoobjemový odpad, bioodpad rostlinného původu, kovy, stavební
odpad, elektrospotřebiče, nebezpečný odpad barvy, jedlé oleje, pneu a další.

Provozní doba od dubna
do listopadu 2017:
Pondělí
Středa
		
Sobota

14:00 – 18:00
8:00 – 12:00
14:00 – 18:00
8:00 – 12:00

Dle platné vyhlášky obce č. 3/2016 (umístěna na webu obce) bude odložení stavebního odpadu na sběrný dvůr pro občany
zpoplatněn. Poplatek za odložení stavebního odpadu se dotkne občanů pouze při
překročení limitu 1000 Kg na číslo popisné
nebo číslo evidenční a rok.
Poplatek za odložení stavebního odpadu
na sběrovém dvoře se bude účtovat následovně:
a) cena za uložení stavebního odpadu
katalogové č. 170107 nad 1000 kg na číslo
popisné nebo evidenční nemovitosti nacházející se na území obce za kalendářní rok činí
665 Kč za 1000 kg,
b) cena za uložení stavebního odpadu katalogové č. 170904 nad 1000 kg na číslo popisné nebo evidenční nemovitosti nacházející se na území obce za kalendářní rok činí
1480 Kč za 1000 kg.

Bioodpad

(vedle autodílny Lašťany)
Na malém sběrovém dvoře můžete
odložit do kontejneru:
bio odpad rostlinného původu

Provozní doba od dubna
do listopadu 2017
Každé pracovní úterý
od 17:00 do19:00 hodin.
Obec Bělkovice-Lašťany
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