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obce Bělkovice-Lašťany
Jak to u nás vypadá …?
Milí čtenáři,
v aktuálním čísle obecního zpravodaje bych
vás rád seznámil s investičními akcemi, které
od začátku letošního roku obec zrealizovala.
Předtím, než se tyto akce podaří vůbec uskutečnit, je nutné mít zpracovány projektové
záměry a potřebná povolení. Pomyslnou
třešničkou na dortu je pak získání dotací, které
mohou ponížit náklady z obecního rozpočtu
na přijatelnou úroveň.
Vrátím-li se o necelé 3 roky nazpět k mému
nástupu do vedení obce, tak musím konstatovat, že připravenost projektů pro rozvoj obce
byla v této době téměř nulová. Přemýšlel
jsem tehdy o tom, jakými kroky začít rozvíjet
a zlepšovat stav naší obce a kterými záměry se
zabývat tak, aby rozvoj obce z hlediska investic byl rovnoměrný, měl smysl a byl pozitivní
pro všechny místní obyvatele a zajímavý pro
většinu návštěvníků obce.
Zpracování strategie, nebo plánu a priorit
toku financí v investicích bohužel neexistovalo. I přes tyto zjištěné skutečnosti jsem nabyl
přesvědčení, že těžké začátky nás mohou
pouze posílit. Někteří opoziční zastupitelé
před volbami nechtěli žádnou změnu ve vedení obce, a tak předpokládám, že nechtěli ani změnu v přístupu k rozvoji obce jako
takové. Podle nich totiž do voleb v roce 2014
bylo vše ve výborném stavu a pořádku a nebylo potřeba změn. Nyní mohu všem předložit porovnání stavu projektových záměrů
v roce 2014 a v roce 2017. Každý si pak může
udělat úsudek o stavu připravenosti projektů,
potažmo o připravenosti podkladů pro rozvoj
obce.
K výše uvedenému stavu projektových
záměrů musím bohužel zmínit další nejasnosti, které vyplouvají napovrch při seznamování
se se stavem obecního majetku a dokumentace na obci. Při analýze dokumentací z provedených realizací předchozím vedením obce
jsou zjištěné nedokončené stavy, úkoly a do-

Foto 1: Protipovodňové opatření

kumenty. Kupříkladu do dnešního dne nebylo
stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje,
které mělo být určeno v době ukončení realizace vodovodu, tedy v roce 2013. Po zajištění nových vyjádření a zaměření se nyní
čeká jen na rozhodnutí vodoprávního orgánu.
Z dalších „kostlivců ze skříně“ mohu zmínit
opravu komunikace za hřištěm v roce 2007.
Zavedení investice stavby silnice do majetku obce nebylo a není možné, neboť komunikace není zkolaudována. V účetnictví je tato
akce vedena jako nedokončená investice ve
výši přes 4 mil. Kč. Pokud místní komunikace
není zkolaudována, nemůže se v účetnictví
dále odepisovat z majetku obce! Současná asfaltová komunikace je vedena jako pozemek
s označením orná půda, což je samo o sobě
unikum. Dalším nesprávným a nedůsledným
postupem vedení obce je akce propojení plynovodu u budovy č.p. 421 (Na Brodku), které
mělo být provedeno v roce 2012, kdy byly
dokončeny práce na kanalizaci a vodovodu.
Poté mělo dojít k propojení dvou částí plynovodu. Propojení měla iniciovat obec, tedy
vedení obce. Naštěstí společně s plynárnami
se nám podařilo přinutit zainteresované firmy,
které své práce měly již zaplaceny, k dílu. Tyto
práce snad během července budou konečně
dokončeny. Dalšími podněty uloženými ve
skříních obecního úřadu se zabýváme a nezbývá než věřit, že jich bude rychle ubývat.
Jsou případy, které se daly vyřešit poměrně
jednoduše a dále tu jsou takové, že jejich vyřešení zabere spoustu sil a energie.
Po čase, který uplynul od voleb do zastupitelstva obce v roce 2014 k dnešním dnům,
mám pocit, že se kus práce udělal a ještě větší
kus práce se udělat může, protože nové projekty jsou zpracovány, další se tvoří a některé
čekají na přidělení dotací.
Krátce Vám nyní představím některé z těchto projektů uskutečněných v 1. polovině letošního roku.

Významný projekt, který ovlivní všechny
obyvatele obce včetně celého chatoviště,
je již dokončen, a to od května 2017. Projekt „Protipovodňová opatření obce Bělkovice-Lašťany“, který v sobě pod tímto názvem
skrývá realizaci bezdrátových rozhlasů, digitálního povodňového plánu, vodoměrné
latě a výstražného varovného systému, což
jednoduše řečeno znamená, že díky tomuto
projektu, který byl z 85 % podpořen dotací
z Operačního programu životního prostředí,
dostala obec jiný rozměr, co se týká zabezpečení a ochrany obyvatel před povodněmi,
rozlivy a dalšími přírodními katastrofami.
Nové hlásiče rozhlasu jsou rozmístěny v obci
tak, aby byly slyšet v co nejlepší kvalitě a byly
dostupné pro co možná nejvíce lidí, kteří by
tak mohli být v budoucnu varováni před
přírodními živly. Systém nových rozhlasů nám
umožnil zbavit se původních, ve větší míře
nefunkčních hlásičů, včetně zajištění nového
ústředí pro hlášení. Systém umožňuje hlášení
na dálku ve zvolených časech a přijímá bezpečnostní hlášení týkající se výstrah. Je
propojený s Hasičským záchranným sborem
Olomouckého kraje. Díky projektu máme nyní
nejen příjemnější poslech i větší míru ochrany
před různými nástrahami přírodních živlů atd.
K tomuto máme v obci také zcela nový digitální povodňový plán a lokální výstražný varovný
systém. Digitální povodňový plán je k dispozici také na webu obce. Na webu naleznete
i odkaz na hladinoměr v potoce. Tento je
umístěn u betonového mostu za chatovištěm
směrem ke kamenolomu (viz foto č. 1). Z něj
jsou brány údaje o stavu a výšce hladiny toku
a jeho případném zvýšení. Celkové náklady
na realizaci projektu byly 3 140 024 Kč. Z toho
z obecního rozpočtu byly zajištěny finanční
prostředky ve výši 942 007,-Kč. Dotace z Evropské unie a státního rozpočtu je ve výši
2 198 016,-Kč. Protipovodňová opatření jsou
součástí moderního přístupu k rozvoji obce
a základním měřítkem pro dostupnost informací pro občany obce ve vztahu k ochraně
zdraví a majetku. Pro ty, co si to dostatečně
neuvědomují, tak obecní rozhlas je jedním
z pilířů informovanosti lidí v obcích.
Dalším velkým projektem, který se nám
v poslední době podařil dotáhnout, je „Oprava místní komunikace k mateřské škole“
(viz foto č. 3). Více než roční snažení (od zpracování projektu) přineslo úspěch v podobě
zkvalitnění povrchu příjezdu k MŠ a dále ke
sběrovému dvoru. Vzhledem k tomu, že se
jedná o jednu z nejvytíženějších místních
komunikací, která je pravidelně užívána místními občany, rozhodli jsme se pro řešení, které
můžete nyní sami shlédnout a vyzkoušet si při
jízdě k mateřské škole a sběrovému dvoru.
V rámci oprav komunikace byla nově vybudována i dešťová kanalizace pro odvodnění
této komunikace. Z důvodu legislativních
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změn nemohli být napojeni na dešťovou kanalizaci občané, kteří bydlí v její blízkosti, neboť není v současnosti umožněno přímé napojení svodů ze střech do dešťové kanalizace,
která je vyústěna v potoce. V rámci úprav
povrchu cesty došlo také k opravě schodiště
u mateřské školy, která je nyní přístupna bezbariérově, což je dle mého názoru velkým
posunem vpřed. Na opravu komunikace se
podařilo získat dokonce finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme
v prosinci 2016 podávali žádost o příspěvek.
Nyní se vyřizuje rozhodnutí o přidělení dotace, které by se mělo každým dnem objevit
na obecním úřadě. Projektové předpokládané
náklady se vyšplhaly ke 4,5 mil. Kč. Po soutěži
na podzim roku 2016 se uzavřela smlouva
pro realizaci za cenu 2,9 mil. Kč. Vzhledem k
úspěšné žádosti o dotaci se náklady obce
poníží o 1 mil. Kč. Celkem tedy tento úsek
místní komunikace včetně dešťové kanalizace
bude obec stát přibližně 1,9 mil. Kč.
Ve výčtu projektů a získaných budoucích
finančních prostředků (tyto budou zaplaceny po realizaci akce) nemohu nevzpomenout projekt „Energeticky úsporná opatření
mateřské školy č. p. 194“, kde se zahájila realizace začátkem července. Budova dřívější
„Německé školy“ dnes školky dostane nové
vzezření, a to za finanční spoluúčasti z Operačního programu životního prostředí. Výše
dotace bude přibližně 1,6 mil. Kč, když celkové
investiční náklady budou ve výši 5,1 mil. Kč.
Budova bude mít nová okna, dveře, střechu
a v neposlední řadě také nové vnitřní rozvody
vzduchotechnické a rekuperační jednotky.
Takto dojde k přívodu venkovního čerstvého vzduchu přes rekuperační výměník, do
kterého z druhé strany vstoupí teplý odpadní vzduch z místností objektu. Rekuperační
výměníky dosahují účinnosti předání tepla
běžně kolem 90 %. V podmínkách získání
této dotace bylo právě zavedení rekuperace

Foto 2: Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště

v budově MŠ. Nově tímto budova získá to, co
bude v budoucnu pravděpodobně povinné
pro všechny objekty škol a školek.
Jedním z dalších projektů, který se podařil
uskutečnit během jarních měsíců, je „Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště“ u koupaliště. Ačkoli jsme 2x žádali na Ministerstvo
školství o dotaci na rekonstrukci povrchu
hřiště, rozhodnutí o spolufinancování z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy jsme
neobdrželi. Za finanční podpory obce ve výši
cca 1,5 mil. Kč bylo hřiště začátkem června otevřeno. U nového hřiště jsou usazeny stožáry
s novým LED osvětlením. Hřiště je vhodné
především pro malou kopanou a tréninky
fotbalistů v méně příznivém počasí. Nastavil
se provozní řád, kde jsou vymezena pravidla
pro vstup na hřiště. Pro občany obce a místní
spolky a organizace je vstup bezplatný s tím,
že jsou dle časového rozvrhu vymezeny ter-
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míny pro možný trénink našich fotbalistů.
V případě, že by někdo chtěl a plánoval celodenní akci nebo chtěl mít v určitou hodinu
hřiště rezervováno pro své aktivity, je dále
vše zpoplatněno, stejně jako pro přespolní.
Na chod hřiště dohlíží kamerový systém se
záznamem.
Dále pro zklidnění dopravy byly vybudovány v obci 3 kusy zpomalovacích prahů ze
žulových kostek, a to na asfaltové komunikaci
v Bělkovicích, která je souběžná s tzv. „kostkovou“. V minulosti zde nepomohlo rozmístění
dopravních značek s omezením rychlosti pro
projíždějící obyvatele, a proto obec zajistila
tento typ zpomalení dopravy. Výše investic
obce byla cca 135 tis. Kč.
Z dalších projektů a záměrů mohu zmínit
chystané vybudování nového tzv. „Workoutového hřiště“ na Brodku včetně umístění
hracích prvků v zahradě mateřské školy a prvku (kolotoče) na koupališti, a to do konce letních prázdnin. Na všechny prvky obec získala
dotaci ve výši 70 % z Ministerstva pro místní
rozvoj, kdy celkové náklady jsou přibližně
580 tis. Kč. Dalším úspěšným projektem je
očekávané získání dotace na „lesní techniku
pro obec“, v našem případě na malotraktor
s navijákem na dřevo a nakladačem, jehož
celkové náklady jsou cca 720 tis. Kč a dotační
podpora z Ministerstva zemědělství bude ve
výši cca 250 tis. Kč.
Rozpracovaných projektů a záměrů máme
pro letošní rok ještě více, např. na obnovu
kamenných křížů v obci, kde očekáváme
dotační podporu z Ministerstva zemědělství
ve výši 70 %. Jedná se o opravu kříže u rybníka
v Lašťanech a obnovu doposud nabouraného
kříže z roku 2004, který stál dříve vpravo při
komunikaci směrem na Šternberk (na Kocandě). Tento rozbitý kříž hodláme umístit
na travnatou plochu za hřiště při místní komunikaci u zpomalovacího prahu z kostek.
Dalšími záměry jsou vybudování 2 pasivních
odpočinkových míst (altánů), a to u cyklostezky směrem na Bohuňovice a dále u rybníka
v Lašťanech, tyto projekty se uskuteční pouze
v případě podpory z Ministerstva zemědělství, opět s dotační podporou ve výši 70 %.
V současné době zajišťujeme stavební povolení pro projekty místních komunikací (od
kapličky u lip k rybníku a od garáží ke hřišti)
a bezbarierových chodníků (od kapličky směr
Dolany na konec obce a od kapličky u lip ke
konci obce vlevo), na které budeme žádat
o dotace v příštím roce. Dalším významným

Foto 3: Oprava komunikace k MŠ

projektem je rekonstrukce ZŠ Lašťany se vznikem nových učeben a bezbariérovým přístupem, který leží nyní na stavebním úřadě,
kdy na tento máme podánu žádost o dotaci z IROP ve výši cca 90 %. Předpokládané
náklady by měly vystoupat asi ke 40 mil. Kč.
Tento projekt je nejvýznamnějším pro naše
školství za posledních 60 let, neboť v takovém
rozsahu se nerekonstruovala žádná z budov
základních škol. Z významných projektů, které
hodláme dále realizovat, mohu zmínit intenzifikaci čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“).
ČOV zvýší kapacitu na 2600 ekvivalentních
obyvatel ze současných 2000 a dále budou
dokončeny i některé části kanalizace, kde
doposud chybí. Žádost o dotaci na tuto akci
bude podána snad do konce roku 2017. Nyní
se připravuje projektová dokumentace.
Mezi zajímavé záměry vedení obce lze zařadit rovněž vybudování rybníků a mokřadu
na tzv. „béčí louce“ za hřištěm, a to pouze za
předpokladu získání dotace blížící se 100 %.
Velký posun vedení obce zaznamenalo ve vytvoření strategie toho, kam směřovat své investice. V současné době se zpracovává strategický plán obce, v němž budou zahrnuty
možná řešení rozvoje pro obec, stejně tak pro
kontinuitu a naplnění záměrů dalšího volebního období. Předpokládá se, že během roku
2017 se tato strategie schválí.
V neposlední řadě musím zmínit stav projednávání Územního plánu obce, který se blíží
konečně ke svému závěru. V současné chvíli
se zahajují společná jednání s orgány státní
správy a následně by mělo dojít k veřejnému
projednání, které bude pravděpodobně před
koncem roku 2017.
Snad jsem svým úvodním slovem
dostatečně naznačil a připomenul, že vedení obce pracuje, přemýšlí o rozvoji obce,
a hlavně nezahálí a hledá možnosti, jak zlepšit
současný stav rozvoje obce. Přesto mám pocit, a to především při zasedání zastupitelstva
obce, že někteří zastupitelé obce by byli snad
raději, pokud by se nic moc nového nebudovalo a nerealizovalo, neboť se tu dozvídáme,
že děláme plno věcí špatně, nevhodně a nedostatečně. Z mé strany mohu k tomuto pouze sdělit, že se snažím o to, co jsem psal výše,
tedy o vylepšení kreditu obce.
Závěrem si vám dovolím popřát příjemné
trávení letních dní u vody, nebo také tam, kde
si rádi odpočinete od všedních dnů a starostí,
které nás obklopují každodenně.
S úctou
Tomáš Němčic, starosta obce
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Stručný výtah z jednání rady obce (dále jen „RO“) konaných dne:
RO č. 6/2017 ze dne 16.03.2017
RO č. 7/2017 ze dne 29.03.2017
RO č. 8/2017 ze dne 10.04.2017
RO č. 9/2017 ze dne 13.04.2017

RO č. 10/2017 ze dne 26.04.2017
RO č. 11/2017 ze dne 10.05.2017
RO č. 12/2017 ze dne 31.05.2017
RO č. 13/2017 ze dne 08.06.2017

RO č. 14/2017 ze dne 19.06.2017
RO č. 15/2017 ze dne 28.06.2017

• RO schválila pronájem nebytových prostor budovy č.p. 139 (prodejna – řeznictví –164,5 m2) fyzické osobě paní Haně Bubelové, IČ: 646 36 691
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy do termínu 24.3.2017.
• RO schválila pronájem nebytových prostor budovy č.p. 509 (kancelář č. 123 - 12 m2) včetně společných prostor společnosti ADMITECH consulting s.r.o., IČ: 058 13 921 a pověřila starostu obce podpisem smlouvy do termínu 24.3.2017.
• RO schválila výpůjčku nebytových prostor budovy č.p. 509, a to zasedací místnosti č. 117 o rozměru 56 m2 a klubovnu č. 112 o rozměru 26
m2 včetně užití společných prostor, organizaci Junák – český skaut, sředisko Bělkovice-Lašťany, z.s. a pověřila starostu obce podpisem smlouvy
o výpůjčce do termínu 31.3.2017.
• RO schválila záměr pronájmu KIOSKU na koupališti Bělkovice-Lašťany na části pozemku parc. č. 330/10 v k.ú. Lašťany pro prodej občerstvení
v letním období dle stanovených podmínek.
• RO stanovila ceny za uložení stavebního odpadu ve sběrovém dvoru Bělkovice-Lašťany dle vyhlášky č. 3/2016 čl. bod 4 od 1. 4. 2017:		
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. s limitem uložení stavebního odpadu do 4 000 kg na číslo popisné nebo evidenční
nemovitosti nacházející se na území obce za kalendářní rok.
• RO schválila finanční dar ve výši 4 000,- Kč panu P. G*** pro uspořádání kulturní akce dne 24. 3. 2017 a pověřila starostu obce podepsat darovací
smlouvu
• RO schválila uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 381/1 v k. ú. Bohuňovice o celkové výměře 4 m2 mezi obcí Bělkovice-Lašťany
jako pronajímatel a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státní příspěvková organizace jako nájemce, za cenu dle Výměru Ministerstva financí č. 01/2017
ze dne 26. 11. 2016 ve výši 20 Kč/1m2 a pověřila starostu obce podpisem smlouvy
• RO vzala na vědomí výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany, příspěvkové organizace za rok 2016
• RO schválila návrh řešení projektu cyklotrasy ve směru na Dolany jako účelové komunikace s možností omezení vjezdu vozidel pro bezpečnost
cyklistů.
• RO schválila uzavření Dodatku č. 2 k SOD na zpracování PD na akci „Bělkovice–Lašťany – silnice III/44436, průtah obcí - rekonstrukce dešťové
kanalizace“ se společností VISSO s.r.o. IČ: 25893173 z důvodu doplnění PD o trasu části Mlýnského náhonu a pověřila starostu obce podepsat
dodatek č. 2.
• RO vzala na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci „Projektová dokumentace: Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany a dobudování splaškové kanalizace“ a schvaluje výběr a uzavření smlouvy o dílo se zpracovatelem, společností Sweco Hydroprojekt a.s. IČ: 264 75 081
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo za cenu 1 389 000,- Kč bez DPH.
• RO vzala na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci „Projektová dokumentace: Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany a dobudování splaškové kanalizace“ a vylučuje uchazeče ze zadávacího řízení: a) Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. IČ: 15053695, 			
b) AQUA - STYL spol. s.r.o. IČ:16367758 z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení a pověřuje starostu obce podpisem dokumentů.
• RO schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 1108/2 v k. ú. Lašťany o velikosti 409 m2.
• RO schválila odpisový plán Základní školy a Mateřské školy příspěvková organizace
• RO schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „III/44436 – Bělkovice-Lašťany – průtah“, kterou zajišťuje Olomoucký kraj
• RO schválila účetní uzávěrku MŠ a ZŠ Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace
• RO schválila přijetí dotace dle rozhodnutí č. OL 007/17 o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu péče o krajinu v roce 2017 ve výši
25 500,- Kč.
• RO vzala na vědomí upřesnění pravidel hlášení rozhlasu v obci a souhlasila s dobou hlášení v pracovní dny v 16:30 hodin a krátkým uvítacím
tónem při zahájení hlášení rozhlasu.
• RO vzala na vědomí informaci o provedené elektronické aukci na dodavatele elektrické energie pro obec ze dne 16.03.2017 a schválila výběr
dodavatele s nejlepší nabídkovou cenou (úspora 38% oproti stávajícímu ceníku dominantního dodavatele) a uzavření kupní smlouvy se
společností Amper Market, a.s. a pověřila starostu obce podpisem smlouvy
• RO vzala na vědomí informaci o provedené elektronické aukci na dodavatele zemního plynu pro obec ze dne 09.03.2017 a schválila výběr
dodavatele s nejlepší nabídkovou cenou (úspora 49,3% oproti stávajícímu ceníku dominantního dodavatele) a uzavření kupní smlouvy se
společností Pražská plynárenská, a.s. a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
• RO vzala na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci „Energeticky úsporná opatření na objektu mateřské školy Bělkovice –
Lašťany, č.p.194“ a schválila výběr a uzavření smlouvy se zhotovitelem, společností PROFISTAV PŘEROV a.s., IČ: 253 95 653, a pověřila starostu
obce podpisem smlouvy o dílo za cenu 4 171 746,- Kč bez DPH.
• RO vzala na vědomí uzavření Mateřské školy Bělkovice-Lašťany v době letních prázdnin od 3. 7. 2017 do pátku 25. 8. 2017, a to především
z důvodu stavebních prací na zateplení mateřské školy.
• RO vzala na vědomí informaci starosty, že ke dni 28. 4. 2017 se vzdala mandátu člena zastupitelstva obce paní J. M***. V souladu s § 56 odst. 1)
zákona volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb. v platném znění, tak nastupuje náhradník paní P. J***.
• RO vzala na vědomí informaci starosty obce o již druhém pochybení předchozího vedení obce, aktuálně v rámci dotačního titulu u projektu
z Operačního programu Životního prostředí 2007-2013 CZ.1.02/3.2.00/13.20666 „Dům služeb – Bělkovice-Lašťany (zateplení a výměna oken
a dveří)“ z důvodu pozdního provedení kolaudace v roce 2014 a povinnosti uhradit částku 11 171,82 Kč z rozpočtu obce.
• RO uložila místostarostovi obce splnit úkoly dle níže uvedených zadání a termínů: 							
a) Zajistit úklid a sečení trávy v areálu fotbalového hřiště parc. č. 334 v k.ú. Lašťany a připravit podmínky pro konání Jarního festivalu hudby.
Termín do 17. 5. 2017, 													
b) Dokončit úklid po kácení stromů při komunikaci na Dolany do termínu 19. 5. 2017, 						
c) Zajistit pravidelné čištění Mlýnského náhonu u domu č.p. 195 každý týden v pátek. Termín je trvalý,					
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d) Zajistit přesný stav a počet připojených občanů na kanalizační řád a nastavit postup (harmonogram) připojení občanů. Termín plnění do
30. 6. 2017,														
e) Zpracovat analýzu všech obecních budov se zajištěním úpravy nájemních smluv, smluv o výpůjčkách, včetně nastavení provozního řádu
budovy parlamentu. Termín plnění do 31. 5. 2017.
RO schválila záměr pronájmu nebytových prostor pro cukrářskou výrobu po panu Miroslavu Kráčmarovi č.p. 248 v Lašťanech na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a snížením plochy pronájmu o část dvora.
RO schválila uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Bělkovice-Lašťany (nájemce, budoucí
oprávněný) a Povodí Moravy, s.p. (pronajímatel, budoucí povinný) o budoucím provedení a umístění stavby na pozemku parc. č. 1071 v k. ú. Bělkovice (dočasný zábor 125 m2) při realizaci akce „Bělkovice–Lašťany – silnice III/44436, průtah obcí – rekonstrukce dešťové kanalizace“, a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 2.
RO souhlasila s prodloužením vodovodního řadu a připojením vodovodu k objektu ČSPH Eurobit-Bohuňovice v k. ú. Bohuňovice dle projektové
dokumentace zpracované společností PROJEKTMONT s.r.o. z 03/2016, a to pro účely zásobování pitnou vodou.
RO vzala na vědomí informaci o získané dotaci z Olomouckého kraje na podporu a rozšíření kvalitních a hodnotných typů kulturních aktivit
v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje a schválila finanční dotaci ve výši 30 000,- Kč na úhradu výdajů na
„Ježíšovy matičky v obci Bělkovice-Lašťany 2017“, a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
RO vzala na vědomí informaci o získané dotaci z Olomouckého kraje ve výši 71 000,- Kč na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Olomouckém kraji na částečnou úhradu výdajů na motorovou stříkačku s příslušenstvím a doporučila zastupitelstvu obce
Bělkovice-Lašťany schválit přijetí dotace pro jednotku SDH Bělkovice-Lašťany.
RO schválila cenu vstupného na rok 2017 beze změn ve výši vstupného na koupališti v Bělkovicích-Lašťanech dle roku 2016:
celodenní Dospělí 60 Kč
Zlevněné (po 17 hod.) Dospělí 30 Kč
Děti
30 Kč		
Děti
15 Kč
10 vstupů Dospělí 460 Kč		
Děti
230 Kč
5 vstupů
Dospělí 240 Kč
Děti
120 Kč
RO udělila souhlas JSDH Bělkovice-Lašťany s účastí v anketě „Dobráci roku 2017“.
RO vzala na vědomí jedinou došlou nabídku na pronájem a provozování KIOSKU na koupališti k datu 19. 5. 2017 a schválila uzavření Smlouvy
o pronájmu KIOSKU s panem Miloslavem Niesnerem IČ: 646 24 196 za cenu 35 000,- Kč/ rok včetně DPH a pověřila starostu obce podpisem
smlouvy
RO vzala na vědomí závěrečný účet za rok 2016 dle přílohy, včetně inventarizace a provedení přezkoumání hospodaření obce. Doporučila
zastupitelstvu schválit závěrečný účet s výhradou. Přijala opatření k nápravě do 15. 6. 2017.
Uložila místostarostovi obce splnit úkol dle níže uvedeného zadání a termínu: 							
a) Zajistit sečení trávy v obci a zpracovat plán sečení, tak aby bylo sečeno od středu obce směrem do vnějších částí – termín trvalý.		
b) Zajistit postřik plevele v celé obci – termín trvalý.
RO vzala na vědomí žádost pana M.V*** o bezplatné užívání hřiště s umělým povrchem v rámci „Letní fotbalové školy“ (dále jen „LFŠ“) a bezplatný vstup na koupaliště po dobu trvání LFŠ a souhlasila s bezplatným užíváním hřiště v termínu konání LFŠ a platbou 50% ceny vstupného
pro účastníky LFŠ na koupališti v Bělkovicích-Lašťanech.
RO schválila uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Bělkovice-Lašťany (nájemce, budoucí
oprávněný) a Olomouckým krajem v zastoupení Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací (pronajímatel, budoucí povinný) na
provedení stavby „Bělkovice–Lašťany – silnice III/44436, průtah obcí – rekonstrukce dešťové kanalizace“ na pozemcích parc. č. 1018/1 a 1019 vše
v k. ú. Bělkovice a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
RO vzala na vědomí nabídku na zpracování pasportu veřejného osvětlení v obci a schválila provedením společnost MKK lightservis s.r.o. IČ:
052 31 582 za cenu 21 185,- Kč bez DPH.
RO schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú. Dolany u Olomouce pro předzahrádku a kulturní vyžití.
RO vzala na vědomí žádost pana L*** o ořezání porostu, který zasahuje do cesty na pozemcích parc. č. 998, 1044 a 1239 v k. ú. Lašťany a uložila
místostarostovi obce, aby zajistil potřebné úkony ve spolupráci se správcem Lesů České republiky panem Ing. S*** v termínu do konce roku
2017.
RO uložila místostarostovi obce následující úkoly:										
a/u kanalizačních přípojek k rodinným domům prověřit všechny smlouvy o připojení dle roků kdy se budovala kanalizace. Sporné nebo nejasné
osobně prověřit na místě. Na místě pak otevřít domovní šachtu a nafotit skutečný stav. Nepřipojené vyzvat – termín plnění do 31.12.2017
b/zkontrolovat vypůjčené kompostéry a jejich využívání po dvou letech – termín plnění do 31.10.2017					
c/zajistit kontrolu nájmů pozemků v obci tzn. kontrolu předzahrádek a jiných travnatých ploch a s uživateli uzavřít smlouvy o pachtu, pronájmu
apod. - do 30.4.2018													
d/provést pasport zeleně a vytvořit harmonogram sečení a průběžné údržby dle důležitosti do 31. 8. 2017				
e/zajistit v souladu se zápisem kontrolního výboru a prověřit pronájmy orné půdy (dle výstupu z kontrolního výboru) a vyzvat ty uživatele, kteří
nemají s obcí uzavřenu smlouvu o nájmu nebo pachtu – trvale do 30.6.2018.
RO schválila uzavření smlouvy o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti práce na akci “ Energeticky úsporná opatření na objektu MŠ Bělkovice-Lašťany“ s koordinátorem bezpečnosti Ing. Petrem Niklem IČ: 744 60 030 a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
RO souhlasila s bezplatným vstupem na koupaliště pro děti do 15 let s povinnou školní docházkou ve dnech 30.6.2017 a 31.8.2017.
RO schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku s paní V. T*** na pozemku parc. č. 1108/2 v k. ú. Lašťany o rozloze 409 m2 za cenu 10/Kč/m2/
rok a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.

Letní prázdninová kina u rybníka v Lašťanech se budou konat 11. a 25. srpna.
Program bude upřesněn.

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

5

Od posledního čísla našeho Zpravodaje bylo svoláno dvakrát
zastupitelstvo obce, a to ve dnech 27. 04. 2016 a 20. 06. 2017.
V zastupitelstvu obce č. 2/2017 byly projednány tyto podstatné záležitosti:

• ZO schválilo přijetí dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace na akci “Rozšíření kapacity sběrového dvora” pod č. CZ.
05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000520.
• ZO schválilo přijetí dle rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace na akci “Obnova programového vybavení knihovny Bělkovice-Lašťany.
• ZO schválilo uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi obcí Bělkovice-Lašťany a Olomouckým krajem, jejímž předmětem bude bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 117/1 o výměře cca 1 m2, parc. č. 252 o výměře cca 81 m2, parc. č. 291 o výměře cca 81 m2, parc. č. 346/1
o výměře cca 268 m2 a parc. č. 1068/1 o výměře cca 1 m2, vše v katastrálním území Bělkovice, obec Bělkovice - Lašťany a pověřilo starostu obce
podpisem smlouvy.
• ZO schválilo
• a) dotaci z rozpočtu obce pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany ve výši 72 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
• b) dotaci z rozpočtu obce pro Tělocvičnou jednotu Sokol Bělkovice-Lašťany, z. s. ve výši 120 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• c) dotaci z rozpočtu obce pro Junák – Český skaut, středisko Bělkovice-Lašťany, z. s. ve výši 48 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• d) dotaci z rozpočtu obce pro SK Bělkovice-Lašťany z. s. ve výši 120 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• f ) dotaci z rozpočtu obce pro Šipkovou partu poslanci, z. s. ve výši 19 200,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• g) dotaci z rozpočtu obce pro Český rybářský svaz, z. s. MO Domašov nad Bystřicí ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy - viz příloha č. 6 g).
• h) dotaci z rozpočtu obce pro Myslivecké sdružení Bělkovice-Lašťany, z.s. ve výši 16 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní
smlouvy.
• ch) dotaci z rozpočtu obce pro HC Bělkovice-Lašťany, z. s. ve výši 12 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• e) dotaci z rozpočtu obce pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Bělkovice-Lašťany ve výši 24 800,- Kč a pověřuje starostu obce
podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• ZO neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 47 v k. ú. Lašťany.
• ZO schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 1124/1 v k. ú. Lašťany za část pozemku par. č. 1116 v k. ú. Lašťany a doplacení rozdílu výměr za
cenu 300 Kč/m2 dle přiloženého zaměření.
• ZO uložilo osobě pověřené projednáváním územního plánu se zpracovatelem zajistit ponechání využití pozemků dle stávajícího územního
plánu tzn. jako zemědělský půdní fond v lokalitě “Za vrchním mlýnem” mezi polními cestami par. č. 1039/1 a par. č. 1050 v k.ú. Bělkovice.
• ZO schválilo dotaci pro TJ Sokol Bělkovice-Lašťany ve výši 100 000,- Kč na nákup stolů a židlí.
• ZO schválilo dotaci pro paní M*** S*** ve výši 10 000,- Kč dle přiložené žádosti.
• ZO vzalo na vědomí informace starosty obce o stavu realizace projektu silnice č. III/44436 - průtah obce.
• ZO vzalo na vědomí informace starosty obce o přípravě realizace projektu “Přístavba a nástavba ZŠ Lašťany”.
• ZO vzalo na vědomí sdělení starosty obce k realizaci retardérů na místní komunikaci 21b.
• ZO uložilo starostovi obce zajistit na příští zastupitelstvo hlasování o předsedovi finančního výboru a jeho doplnění. Výsledky projednávání,
které byly zamítnuty
• ZO schválilo, že nesouhlasí s návrhem dotace na nákup stolů a židlí pro TJ Sokol Bělkovice-Lašťany, ale souhlasí s nákupem stolů a židlí pro vybavení obecních budov v částce do 150 000,- Kč a pověřilo radu obce zajištěním nákupu pro potřeby obce a jiných spolků.
• ZO schválilo dotaci dle žádosti paní M*** S*** ve výši 8 000,- Kč.
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V zastupitelstvu obce č. 3/2017 byly projednány tyto podstatné záležitosti:

ZO schválilo
a) účetní závěrku obce Bělkovice-Lašťany k 31.12.2016.
b) závěrečný účet obce Bělkovice-Lašťany za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce s výhradou.
ZO schválilo
a) přijetí dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017 dle účelu
použití uvedeného v čl. II. odst. 1 smlouvy,
b) uzavření a znění smlouvy s Olomouckým krajem na částku 71 000,- Kč pro pořízení motorové
stříkačky s příslušenstvím,
c) spolufinancování obce dle smlouvy čl. II. odst. 2. smlouvy.
ZO schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1070/2 v k. ú. Bělkovice vyznačený v příloze.
ZO zvolilo paní P. J*** jako předsedu finančního výboru obce Bělkovice-Lašťany.
ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu s paní M. S*** na zajištění tábora pro děti.
3ZO/17/11 Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje a) dotaci pro Charitu Šternberk o. s. ve výši 10.000,- Kč, b) veřejnoprávní smlouvu.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty
ZO vzalo na vědomí 3 c) odprezentovaný protinávrh místostarosty obce:
opatření z přezkoumání hospodaření obce o přijatých nápravných opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016, které bude součástí závěrečného účtu 2016.
ZO vzalo na vědomí 3 c) opatření z přezkoumání hospodaření obce o přijatých nápravných opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných při
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, které bude součástí závěrečného účtu 2016 - viz příloha č. 3c).
ZO delegovalo na Radu obce Bělkovice-Lašťany rozhodovat o neočekávaných finančních transakcích z rozpočtu obce: platba za finanční vypořádání (sankce) předchozích rozpočtových období.
ZO revokovalo usnesení ZO č. 2/2017 bod 12 ze dne 27. 4. 2017.
více na www.belkovice-lastany.cz
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Informace o stavu přípravy realizace projektu
„III/44436 Bělkovice-Lašťany, průtah“
Poslední informace k dnešnímu dni jsou
následující.
Realizace akce „III/Bělkovice-Lašťany, průtah“ tzv. „kostkové silnice“ se
blíží, neboť již od poloviny měsíce srpna 2017
zahájí zhotovitel díla svou činnost. V těchto
dnech se ukončuje zadávací řízení, které zajišťoval Olomoucký kraj. V současné chvíli je
těsně před podpisem smlouvy o dílo.
Realizace bude probíhat ve dvou velkých
etapách. První etapa proběhne v roce 2017

a druhá etapa v roce 2018. Zahájení je
plánováno u napojení na místní komunikaci za sokolovnou a dále se bude postupovat
východním směrem až ke křižovatce na Vésku. V rámci stavby dojde k opravě dešťové kanalizace, odebrání žulových kostek a uložení
nové asfaltové komunikace, k výstavbě
parkovacích stání ze žulových kostek a vybudování nových bezbariérových chodníků,
včetně uložení chráničky pro veřejné osvětle-

ní. Etapa, která se bude v letošním roce realizovat, bude ukončena křižovatkou směr Véska. Další etapa by měla být realizována v roce
2018 se začátkem u vjezdu do Bělkovic (U
Dočkalů). Jednotlivé úseky budou převážně
zcela uzavřeny. Dle dopravního značení, které
bude rozmístěno v obci, budete informováni
o možnostech průjezdů a objížděk.

ČR účinněji organizovat pomoc v zahraničí,
na dobrovolném základě, sdělením informací
o jejich plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel na MZV-ČR vyplněním jednoduchého formuláře, skládající se

ze 4 částí. Bližší viz na http//drozd.mzv.cz.
Informace zjištěna 6. 7. 2017.
Ing. Milan Motl

Tomáš Němčic,
starosta obce

Drozd
Projekt “Dobrovolná registrace občanů
ČR při cestách do zahraničí” ať již s cestovní
kanceláří či individuálně, připravilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR pod názvem
DROZD. Tento projekt umožňuje občanům

Chraňme vzácné stromy- Jinan dvoulaločný-Ginkgo
Tento strom je živoucí zkamenělina, jak
praví botanikové. Byly nalezeny zkamenělé
listy ginkgo digitata staré 270 mil. let. Jinany
překonaly i zásadní změny biosféry. V současnosti je jinan dvoulaločný posledním žijícím
zástupcem kdysi běžné a rozšířené čeledi.
V jihovýchodní Číně bylo objeveno místo
kde před více jak 2000 léty rostl a divoce roste
divoce. V těchto oblastech se stal jinan symbolem měst, krajů i států.
Jde o strom dlouhověký, nejstarší se nachází v Číně v provincii Guirkon. I u nás jsou
tyto stromy i 200 let staré. Jinan se za miliony
let své existence stal velmi odolným. Nenechá

se obtěžovat žádnými škůdci, chorobami, má
naprostou imunitu, netrpí parazity, neškodí
mu houby ani viry. Jde také o výbornou léčivku.
V naší obci spolu se žáky místní školy byl
také jinan zasazen. Važme si těchto exemplářů, mějme k nim úctu a dbejme o jejich
rozšiřování.
Jiří Skarupský
jednatel ZO-ČZS Bělkovice-Lašťany

Vzpomínka na Františka Římského.
Je jaro, všude nádherně kvetou skalky. Tu
nelze, abychom nevzpomněli na nadšeného
zahrádkáře, skalničkáře a funkcionáře
Českého zahrádkářského svazu v Bělkovicích-Lašťanech.
Dne 9. února jsme vzpomněli na 80. výročí
narození přítele Františka Římského. Před
deseti lety, v době jeho sedmdesátin, byl
v časopise Zahrádkář uveřejněn obsáhlý
článek o tomto výjimečném zahrádkáři
a skalničkáři od ing. Jana Stanzela.
Přítel František Římský, ač povoláním zedník, od roku 1966 člen ZO ČZS BělkoviceLašťany, měl již od útlého mládí k přírodě velmi blízký vztah a mimořádné estetické cítění.

Toto uplatňoval jednak při svém povolání, ale
také při budování jeho překrásné skalky.
Tuto skalku obdivovalo mnoho lidí.
Například připomínám Rudolfa Cortéze, Milana Chladila, mnoho sportovců.- zejména atleti
a cyklisté, kteří byli účastníky a návštěvníky
sportovních akcí, jež se v obci pořádaly
a pořádají s mezinárodní účastí. Byli to sportovci z Austrálie, Nového Zélandu, Afriky (Keňa,
Etiopie), Brazilie, Argentiny, USA, Kanady, dále
značná část evropských sportovců a někdy
i olympioniků. Dále je nutné připomenout
mnoho zájezdů z celé Československé republiky. Jak již bylo zmíněno, tuto skalku navštívil
i sám šéfredaktor časopisu ,,Zahrádkář” přítel

ing. Jan Stanzel, který byl doslova unešen,
když ji viděl.
Žel uprostřed své práce příteli Františkovi
vypovědělo jeho srdce službu a přítel František odešel do zahrádkářského nebe. Přesto
jeho skalka stále kvete, o jeho dílo se stará
jeho manželka Marie, syn František a dcera
Liduška. František je tu s námi stále, i když jen
ve vzpomínkách. Čest jeho památce.
Za ZO ČZS Bělkovice - Lašťany
Jiří Skarupský, jednatel ZO ČZS
Květen 2017

Název měsíce červenec je odvozen podle červánků. Po bouřkách je obloha zbarvená
do červena jako by se styděla za blesky a hromy.
Srpen má svůj název podle srpu, kterým se sklízela úroda.
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Oprava soklu sokolovny Bělkovice-Lašťany.
Sokolovna v naší obci, byla postavena
v letech 1921-1922. K její stavbě byl ve velké
míře využit kámen z lomu Tepenec. Sokl budovy byl vyzděn výhradně z kamene. Zbývající obvodové zdivo je smíšené z kamene
a cihel. Fasáda tak nepůsobila esteticky. Proto
se výbor Sokola v roce 1965 rozhodl provést
na budově břízolitovou omítku a to včetně
soklu. U soklu došlo ke zlepšení estetického
vzhledu, ale cementovou omítkou se zdivo
uzavřelo včetně vlhkosti v něm a tím došlo
k negativním důsledkům zduření a následně
opadávání omítky. Venkovní vzhled se tím
postupně zhoršoval.

Výbor Sokola se proto v letošním roce
rozhodl k radikálnímu řešení.
Abychom neopakovali chyby předchozí generace, využili jsme modernějších
možností a po poradě s odborníky rozhodli
pro provedení soklu provětrávaného. Tento provětrávaný sokl představuje v našem
případě ideální řešení, neboť neuzavře zdivo
a po odstranění staré omítky se může vlhkost
ze spár zdiva volně vytrácet. Vzhledem k blízkosti frekventované komunikace lze povrch
nového soklu ukončený omyvatelnou omítkou dle potřeby smýt.
Odvětrávaný systém spočívá v tom, že na

hliníkový rošt ukotvený ke zdivu soklu budou
přichyceny sádrovláknité desky firmy „FERMACELL“, které zaručují výbornou pevnost
a protipožární odolnost. Jsou napuštěny
voděodolným penetračním lakem. Celá plocha bude vyztužená tkaninou Vertex R 131
a přestěrkována tmelem. Poslední vrstva
bude provedena dekorativní omítkou WEBER marmolit. Horní část soklu bude překryta eloxovaným plechem sladěným s barvou
omítky. Odvětrání celého soklu je zajištěno
přirozeným prouděním vzduch od okapové
lišty přes větrací mřížky, osazené v horní části
soklu.
Na základě zhodnocení nabídek a doporučení byla vybrána výborem Sokola k realizaci našeho záměru firma KEYRES s.r.o. Olomouc.
Práce na opravě soklu již probíhají.
Za spolufinancování akce formou dotací
potřebných pro zrealizování opravy soklu
výbor Sokola děkuje OÚ Bělkovice-Lašťany,
Župě Olomoucké-Smrčkově a Krajskému
úřadu Olomouc. Bez této finanční pomoci by
se tato akce nemohla zrealizovat.
Za výbor TJ SOKOL Bělkovice-Lašťany
Jiří Steiger, Libor Dobeš

Vážení občané,
dovolujeme si Vám oznámit provozní dobu Řeznictví – uzenářství v Bělkovicích,
které se nachází vedle prodejny potravin a Obecního úřadu.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

ZAVŘENO
7-17 hodin
7-17 hodin
7-17 hodin
7-17 hodin
7-17 hodin

Provozovatelé – Řeznictví Bohuňovice, Hana a Pavel Bubelovi
Tel: 608439892 nebo 776103668
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Veslaři z Bělkovic-Lašťan

Veslařský klub Olomouc se o víkendu 10.
a 11.června zúčastnil veslařské regaty Mistrovství Moravy v Brně na brněnské přehradě
a v našem zpravodaji jistě stojí za zmínku,
že z 11-ti titulů se o 5 zlatých medailí, jednu
stříbrnou a jednu bronzovou zasloužili mladí
veslaři z naší obce. Eva Slepičková vybojova-

la 2 zlaté medaile kat. skif mladší žačky a kat.
čtverka s kormidelníkem mladší žačky, Filip
Snášel - 2 zlaté v kat. skif starší žáci a čtverka
s kormidelníkem starší žáci a Jana Slepičková
- zlatá v kategorii čtverka s kormidelníkem
starší žačky, a druhé místo v kat. dvojskif.
Dalším veslařským borcem z naší vesnice byl

Jan Paták který vybojoval třetí místo v kategorii čtverka s kormidelníkem mladší žáci.
Všichni tito borci se nominovali na Mistrovství republiky v Račicích, konané 25. – 25. 6. 2017.
Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů.
Pavla Jemelková

Meziobecní olympiáda 2017
Krásné slunečné počasí a chuť obhájit naše
loňské celkové vítězství přilákaly na dolanský
atletický stadion téměř 50 sportovců z naší
obce. Soupeřilo se v disciplínách jako běh
na 50,60, 200 a 2000m, skoku do výšky a do
dálky, hodu koulí, volejbalu a nohejbalu.
A že se opravdu dařilo, dokazuje nejenom 20
zlatých, 14 stříbrných a 14 bronzových medailí, ale i nejvyšší počet dosažených bodů
v celkovém součtu.
O to, že je putovní Olympijský pohár pro
příští rok opět vystaven na našem obecním
úřadě se zasloužili Jakub Stanislav, Romanka
Biernacká, Denisa Rychlá, Eva Ulmová,Honza
Odstrčil,Sára Králová,Veronika Kršová, Anna
Rožnovská, David a Daniela Dědkovi, Ondra
Polák, Veronika Zdařilová, Jana Kráčmarová,
Karel Bryks, Jan Bryks, Jiří Kráčmar, František
Doseděl, Adéla Poláková, Tomáš Arbeit, Alena
Marchovská, Michaela Tošovská, Jakub Gold
, Michaela Koňaříková, Vendula Zdařilová,

Jana Spáčilová, Jiří Polák, Petr Bryks, Tomáš
Zeiska, Pavel Spěvák, Michal Štěpán, J. Kraus
a spousta dalších, kteří sice medaile nezískali,

ale přispěli ke skvělé atmosféře a dokázali, že
není až tak potřeba vyhrát, ale hlavně se bavit.
Pavla Jemelková
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ZŠ a MŠ Bělkovice – Lašťany
Výlet do Prahy
Letos navštívily čtvrté ročníky naše hlavní
město Prahu. Tento výlet je již několik let
součástí výuky vlastivědy. Dětem se návštěva
Prahy většinou velice líbí.
Tentokrát jsme vybrali program, který
zahrnoval návštěvu Karlova muzea, projížďku

lodí po Vltavě a procházku po Starém městě.
Největší úspěch zaznamenal u dětí kladkostroj v Karlově muzeu, kterým v 15. století
zvedali kameníci kameny na stavbě Karlova
mostu. Dále se dětem líbilo Klementinum,
ve kterém probíhají pravidelná meteorologická pozorování, která zde začala v polovině
18. století a systematicky jsou zaznamenává-

na od roku 1775, což je nejdelší souvislá řada
pozorování ve střední Evropě.
Samozřejmě nechyběla dobrá nálada
hlavně ve vlaku firmy Regio Jet. Děti přijely zdravě unavené a již dnes se těší na další
výlet se školou. Doprovod zajistili D. Krausová,
J. Danielová a L. Sklenář.
Renata Soldánová

Výlet do Moravského krasu
Ve středu 24. května se žáci naší školy vydali na školní výlet do Moravského krasu. Ze
Skalního mlýna se vydali krátkou procházkou do Punkevních jeskyní, kde si samotné
jeskyně s průvodcem prohlédli a v závěru si
vyzkoušeli dobrodružnou plavbu na říčce
Punkvě. Po prohlídce jeskyní se lanovkou
svezli k Hornímu můstku propasti Macocha,
kde se všem tajil dech nad hloubkou této
propasti. Zde proběhla občerstvovací pauza
a také nákup suvenýrů. Po dni plném zážitků
se všichni spokojeně vraceli domů.
Renata Soldánová

Sportovní výlet 5. třídy
Ve dnech 5. a 6. června jeli naši žáci pátého
ročníku na sportovní adrenalinový výlet do
Starého města – Ždárský potok, chata Relaxa. Strávili jsme zde 2 dny se sportovní
tematikou, děti si vyzkoušely například vysoká lana, trampolíny, horolezeckou stěnu,
army game nebo lukostřelbu. Program byl
doplněn o zábavné pohybové hry, ohňovou
show a večerní diskotéku. Výlet se všem velmi líbil. SRPDŠ školy nám přispělo částkou
500,- Kč na žáka třídy. Doprovod zajišťovali
učitelé R. Soldánová, L. Sklenář a B. Theimerová.
Renata Soldánová

Spolek Tvořeníčko Bělkovice-Lašťany Vás 5. 8. 2017 zve na výlet na kole Litovelským
Pomoravím. Přesné informace najdete týden před akcí na plakátu v Parlamentu.
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Školní družina v červnu„Celé Česko čte dětem“
I letos se naše školní družina zapojila do
akce „Celé Česko čte dětem“. Dobrovolníci
postupně četli ukázky z knížek pro děti (Zlatá
jablka, Láry Fáry, Deník malého poseroutky,

Dinosaurus, Máša a medvěd). V pondělí- paní
knihovnice Vlková, v úterý- paní Traganová,
ve středu- pan ředitel Sklenář, ve čtvrtek-paní
Theimerová a v pátek paní Vidrmanová. Děkujeme všem účinkujícím za ochotu a krásné
odpoledne.
Renata Soldánová

Dětský den v MŠ
V pátek 26. května se konal již tradiční Dětský den v MŠ. Začali jsme slavit již ve středu
projížďkou na koních paní Němečkové.
V pátek dopoledne jsme si užili skákání na
velkém nafukovacím hradu i s dětmi ze ZŠ.
Odpoledne jsme již soutěžili na pohádkových
stanovištích, na chvíli jsme se stali malými
hrnčíři, nahlédli jsme pod kapotu hasičské
techniky a vyhrávali ceny v tombole. Po celé
odpoledne bylo pro všechny připraveno bohaté občerstvení. Poděkování patří všem, kteří
se podíleli na přípravě a realizaci letošního
Dětského dne. Odměnou jim byly spokojené
dětské tváře.
Petra Martínková

SK bělkovice-lašťany OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU 2016/2017
Letošní fotbalová sezóna se z pohledu
celého klubu velmi vydařila. Většina našich
týmů se umístila v horní polovině tabulky,
někteří obsadili její přední příčky, jeden tým se
stal mistrem okresního přeboru. Zúročil se tak
čas, věnovaný naší mládeži. V uplynulé sezóně
bělkovické týmy odehrály téměř stopadesát
mistrovských utkání, pod vedením svých
trenérů absolvovali několikrát týdně tréninky
a to v jakémkoliv počasí a někteří nadšenci
neodložili fotbalové míče ani ve svém volném
čase. A právě kvalitní příprava, možná i trochu
fotbalové srdce našich fotbalistů se odrazily
na konečném umístění našich fotbalistů.
Přestože všechny mládežnické týmy zaznamenaly veliké úspěchy, jinak tomu bylo
u kategorie mužů. Ti se pod vedením Michala a Oldřicha Sklenářových umístili na 12.
místě tabulky. Na letošní smolné sezóně to-

hoto týmu se podepsala „široká marodka“
zraněných hráčů, jejichž absence byla znát
napříč celým rokem. Nakonec hráči museli bojovat o udržení v I. A třídě krajského přeboru.
K tomu dopomohl i bělkovický rodák, trenér
prvoligové FK Dukly Praha, Jaroslav Hynek,
který nastoupil v základní sestavě na poslední zápas proti FC Dubicku. Velmi si tohoto
krásného gesta vážíme a děkujeme. Zhodnocení sezóny tohoto týmu si můžete přečíst
o pár řádků níže, přímo od trenéra Michala
Sklenáře.
Dorostenci, svěřenci trenéra Romana Theimera, obsadili čtvrté místo a od bronzové
příčky je dělí pouze horší skóre. Od vítěze
okresního přeboru Doubravy Haňovice (64
b) je dělí 16 bodů. K výbornému výsledku
přispěl kanonýr Tomáš Zajíček, který v sezóně

nastřílel 38 branek a pyšní se titulem lídra tabulky střelců. Za zmínku stojí i střelci Jan Frýba
a Josef Adam Vystrčil, oba se dostali mezi patnáct nejlepších kanonýrů v okrese. Jan Frýba
společně s Jiřím Kráčmarem, Jaroslavem
Horčičákem a Michalem Kovářem končí letošní sezónu v dorostech a od příští posílí tým
mužů.
U starších žáků došlo v letošní sezóně
ke změně bodovacího systému. Na konci dubna se týmy dle umístění rozdělily na
dvě skupiny - finálovou a skupinu o udržení.
Družstvo trenéra Josefa Hanuše hladce postoupilo do finálové skupiny z prvního místa
tabulky. V nástavbovém kole zaznamenali
tři prohry a tento výsledek znamenal třetí
místo okresního přeboru. Lepší byli už jen
TJ Granitol Moravský Beroun a SK Chválkov-
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ice. I v této kategorii zaznamenaly Bělkovice
první místo v tabulce střelců. Téměř polovinu
všech vstřelených gólů dopravil do soupeřovy
branky Josef Adam Vystrčil. Společně s góly
vstřelenými za dorosty umístil do soupeřovy
brány 62 střel. Starší žáci mají nejednoho
výborného střelce, do dvaceti nejlepších
z okresu se ještě probojovali Ondřej Zeman,
Daniel Orlet a Vojtěch Paták.
Mladší žáci, vedení Zdeňkem Hekelem, se
umístili na krásné druhé příčce s 54 body a na
první TJ Tršice ztratili pouze čtyři body. V tabulce domácích zápasů jsou na místě prvním,
kdy vyhráli všech 11 domácích utkání. Za
mladší žáky se nejvýrazněji gólově prosadil
Ondřej Zeman, který je stejně jako jeho tým
na druhém místě tabulky střelců okresního
přeboru. Po součtu vstřelených gólů jak za
mladší, tak i za starší žáky, se Ondřej Zeman
stal nejlepším střelcem všech bělkovických
týmů. Tento nadějný mladý fotbalista touto
sezónou končí u mladších žáků a na podzim
už nastoupí v starší kategorii.
Starší benjamínci zaznamenali letos
obrovský úspěch. Svěřenci Zdeňka Svrčiny
a Romana Malasky stoupali tabulkou všechny čtyři kola výš a výš, až se stali vítězi OFS
Olomouc v kategorii benjamínci ročník
2006. Mladší benjamínci poslední kolo turnajů zakončili druhým místem ve skupině,
v konečném pořadí se pak umístili na
20. místě. Trenérem mladších benjamínků je
Michal Arbeit a Pavel Janšta.
Pro lepší přípravu hráčů do dalších sezón
došlo v areálu SK Bělkovice-Lašťany k úpravám
a v současné době se buduje tréninkové
hřiště, díky němu nebude hlavní trávník tolik
zatěžován. Zároveň došlo v naší obci k renovaci hřiště vedle koupaliště, kde vznikla nová
hrací plocha s umělým trávníkem, kterou
budou moci hráči využívat zejména k zimní
přípravě, kterou museli v minulých letech absolvovat v okolních obcích.
Suma sumárum jsme na konci a tak je
na místě vyjádřit úctu a poděkovat všem
trenérům, kteří se ve svém volném čase věnují
našim dětem. A i přes malé klopýtnutí je vidět,
Družstvo
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že svou práci odvádějí dobře, bělkovické týmy
se umisťují na předních příčkách a máme tak
velký potenciál do budoucích sezón.
Velké díky patří předsedovi klubu, panu
Lubomíru Sklenářovi, dále Josefovi Hanušovi, Davidu Lehnertovi a Antonínu Vidrmanovi, kteří vzorně pečují o hrací plochu a všem,
kteří se celý rok starají o to, aby náš fotbal byl
na takové úrovni, na které se momentálně nachází. A při vyjadřování díků nesmím zapomenout ani na naše fanoušky, kteří při našem
klubu stojí, i když se nedaří.
Všem přeji pěkné prosluněné léto
a nezapomeňte, v srpnu startujeme nanovo!
Jana Theimerová

Hodnocení sezóny 2016/2017
- MUŽI

Mám radost, že se nám podařilo udržet 1. A
třídu i přes hororový scénář vývoje tohoto
ročníku. Velmi jsme omladili tým a absence
zkušeností se projevovala zejména na hřištích
soupeře. Doma jsme na podzim soupeře
přehrávali a 6x zvítězili, zatímco venku jsme
vždy prohráli.
Přezimovali jsme na sedmém místě. Vstup
do jarní části soutěže nám vůbec nevyšel.
Čtyřikrát v řadě jsme prohráli. Kvůli vážnému
zranění chyběli Miroslav Sklenář a Lukáš Arbeit. Toto citelné ofenzivní oslabení (vždyť tito
dva spolu na jaře 2016 vstřelili 20 branek) se
nám nepodařilo nahradit. K tomu se přidalo
pracovní nasazení Kamila Forejta (v loňském
ročníku přidal dalších 10 branek), jenž se letos
objevil pouze ve 12 zápasech, v nichž střelil 3
branky a tudíž týmu, zejména v útočné fázi,
citelně scházel.
V průběhu jara jsme počítali zraněné, kteří
nám na hřišti již nemohli pomoct. Po dlouhém zranění se vrátili na hřiště Martin Krecl
a Marcel Svrčina, ale zdraví je pustilo pouze
do dvou utkání. Na marodku postupně přibyli
Vít Zdráhal, Ondřej Vrána, Pavel Gaťařík a Pavel Dittrich. Po delším zranění se do hry vrátil
Luboš Vlasák a svými 4 brankami výrazně
pomohl k záchraně. Na poslední tři zápasy
se uzdravil i Miroslav Sklenář, jenž přidal dva

důležité góly. Radost nám udělal
i návrat Pavla
Krzyžánka, jenž
vynechal většinu
sezony
kvůli
pracovnímu nasazení. Na pár
zápasů vypomohl i Jiří Theimer,
jenž už před sezonou avizoval konec kariéry. Během dubna
jsme posílili realizační tým o trenéra Oldřicha
Sklenáře, jenž přinesl do mladého týmu energii a vzbudil v hráčích víru a chuť na sobě
pracovat a bojovat o záchranu až do konce.
Sestava se tvořila velmi složitě a každý týden
jsme museli udělat 4-5 vynucených změn. To
vedlo k tomu, že jsme se ani nemohli sehrát.
Na jaře jsme vyhráli s Berounem,
v Haňovicích a s Maletínem, remizovali ve
Štěpánově a poslední bod jsme získali v posledním kole s velmi silným Dubickem, díky
čemuž jsme mohli “slavit” záchranu. V posledním zápase se jistým výkonem rozloučil
s kariérou Pavel Zeman a po více než deseti letech se do sestavy vrátil náš odchovanec, nyní
trenér ligové Dukly Praha Jaroslav Hynek. Ve
41 letech předvedl výborný výkon a výrazně
pomohl k cennému výsledku. Mezi stálice
a tahouny s příkladným přístupem celou sezonou patřili Axmann, Hložánka, Marek Vinkler, Tomáš Sklenář a Michal Sklenář. Během
sezony do hry nastoupilo 27 hráčů!
Pozitivní je zapojení vlastních odchovanců,
na kterých můžeme v budoucnu stavět. Zejména Tomáš Vinkler se prosadil do základní
sestavy a přidal dvě pěkné branky. Jan Pavlita
ve své první sezoně v mužské kategorii vstřelil
6 branek a spolu s Miroslavem Sklenářem se
stali nejlepšími střelci týmu. Přeji všem, aby si
přes léto odpočinuli, uzdravili se a v půli července se těším na viděnou. Tímto bych chtěl
poděkovat i všem lidem, kteří se o chod klubu
a hřiště starají a taky poděkovat divákům za
přízeň, důvěru a fandění i v době, kdy se nám
nedařilo!
Michal Sklenář, trenér A týmu
http://misk11.blogspot.cz/

Záp.

V

VP

PP

P

Skóre

Body

Body pravdy

1.

Slovan Černovír

26

19

2

2

3

89:33

63

21

2.

FC Dubicko

26

18

2

2

4

76:45

60

15

3.

FK Bohuňovice

26

15

2

0

9

58:48

49

4

4.

SK Paseka

26

15

0

3

8

54:38

48

0

5.

Doubrava Haňovice

26

11

4

1

10

42:52

42

-3

6.

TJ Maletín

26

12

2

1

11

75:61

41

-7

7.

TJ Tatran Litovel

26

10

3

2

11

44:51

38

-7

8.

FK Hlubočky

26

10

3

1

12

54:52

37

-11

9.

SK Řetězárna Česká Ves

26

9

2

4

11

64:63

35

-10

10.

TJ Granitol Mor. Beroun

26

9

2

3

12

58:62

34

-14

11.

FK Bohdíkov

26

10

0

1

15

41:46

31

-11

12.

SK Bělkovice

26

8

1

2

15

41:67

28

-14

13.

SK Loštice

26

8

0

4

14

44:56

28

-14

14.

TJ Štěpánov

26

1

4

1

20

28:93

12

-30
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zdarma

Odkládejte

elektrospotřebiče

• Můžete je odevzdat
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na
• Využijte
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na

www.elektrowin.cz

díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

HC Bělkovice Lašťany
Nedávno pro nás skončila další sezona v Olomoucké amatérské hokejové lize. A můžeme
říct, že úspěšně. Po několika slabších ročnících,
kdy jsme se pohybovali v dolní polovině tabulky, se nám podařilo sehnat několik posil
a vyšvihnout se nahoru. S 26 body jsme
v těžké konkurenci obsadili krásné šesté místo. Hlavně příchod Tomáše Zemana, který se
díky svému výkonu dostal mezi pět nejlepších
hráčů celé soutěže nám pomohl.Celkově nasbíral 64 kanadských bodů (45 gólů a 19 asistencí). Velkým bodovým přínosem bylo i 45
bodů Martina Šurkala a 32 bodů Jirky Suchého. Poděkování patří i oběma gólmanům
(Luboš Opluštil a Martin Bielský), kteří vše
jistili zezadu. Další pochvala patří Aldovi Hanusovi, který má na starosti celý chod klubu,
včetně neoblíbeného papírování a financí. Ale
poplácání po ramenou si zaslouží celý tým,

který poctivě odedřel celou sezonu.
Ale abychom neusnuli na vavřínech a potvrdili výborný výsledek, vyhlížeme červenec,

kdy opět obujeme brusle a začnou nám pravidelné tréninky.
Za HC – Havran-Michal Štepán

Společenská kronika
Za období od 01.03.2017 do 31.05.2017 se
do obce:
přihlásilo k trvalému pobytu 27 občanů
odhlásili se z trvalého pobytu 2 občané
Jubilanti 01.03.2017 - 31.05.2017
V uvedeném období dosáhla věku 80 let:
Květen: Eva Králová
Jaruška Zemanová

Narodili se:
Březen: Štěpán Buček
Miroslav Ditrich
Anna Klimková
Ema Vysloužilová
Kateřina Krhovská
Duben:

V uvedeném období dosáhl věku 91 let:
Březen: Čestmír Anděl
V uvedeném období dosáhla věku 92 let:
Duben: Vlastislava Housírková

Květen:

Laura Frycová
Klára Zemanová
Zita Opletalová
David Sokola
Jindřich Babica
Dominik Urban

Z našich řad odešli:
Duben: Petr Jorda
Květen: Pavel Janíček
Jana Přindišová
František Vinkler

†

V neděli 28. května 2017 se konalo vitání
nových občánků do svazku naší obce.
Bylo pozváno celkem 12 dětí. Máme velkou
radost, že se všichni pozvaní rodiče se svými
dětmi na tuto slavnostní akci dostavili.

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany
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jarní hudební festival
No, uznejte, jaké by to bylo jaro bez pořádné porce dobré muziky! A tak jsme si mohli i letos užít další ročník Jarního hudebního festivalu. Pravda, slunko na nás ten den
udělalo dlouhý žlutý nos a že prý si dá pauzičku... nicméně, nakonec nás to neodfouklo ani
neofouklo a úderem 14 hodiny se v sobotu
20. května rozezněly areálem fotbalového
hřiště v Lašťanech první tóny...
Na pódiu to rozbalila kapela Courage z Brna
a hned bylo jasné, že rčení - co Čech, to muzikant - pořád platí! Ve vzduchu vířil folk/rock
a také lákavé vůně z bufetu - po makrelách
se zaprášilo! Pivo teklo proudem! A zákusky,
hmmm, tak to bylo blaho! Naše děti se ten
den postupně měnily v pohádkové bytůstky
- na obličej si nechávaly malovat víly a motýly
a pak, hurá na nafukovací klouzačku, hurá na
cukrovou vatu, hurá na limču!
Skvěle to šlapalo i chlapíkům z Cvykru přivezli nám z Brna pořádný nášup bluegrassu! A v pět odpoledne se na pódium vměstnalo rekordní množství hudebníků a zpěváků
- vlastně - všichni se tam nevešli a tak někteří museli stát i pod pódiem. Dove singers
a James Evans nás parádně gospelově převálcovali! Zvukaři si sice mákli, protože nazvučit
tohleto big těleso, to je už trošku oříšek., ale
pak už si jen spokojeně pobrukovali, protože

kdo umí, ten umí a Dove singers fakt váleli!
Od olomouckých Brzdařů jsme dostali nejen pěkných pár country a trampských
hitů, ale i recept na domácí repelent proti
klíšťatům. Katka Dostálová a True colors pak
rozpumpovala náladu v publiku ve vteřině,
takže všem hned bylo jasné, proč má přezdívku Sweet rocket.
A kdo třetí ročník Jarního hudebního festivalu uzavřel? Byli to olomoučtí rock´n´rolloví
čtveráci - kapela Hot Dogs´ Revenge! To byl

nářez! Kdo nevěří, ať tam běží... zase na jaře,
ve stejném čase, na stejném místě... těšíme se
na vás!
PS - veliké poděkování patří všem, kdo se
nezdráhali přiložit ruku k dílu a nosili lavice,
stoly, stavěli stánky i stany, prodávali, čepovali, opékali, grilovali, organizovali, zvučili, hráli
a zpívali, plánovali, nakupovali, pekli, uklízeli, čistili wc, chystali a sklízeli a také se dobře
bavili... bez vás by to nešlo! Tak zase za rok!
Katka Traganová

Léto a dusík do půdy-jaké množství?
Zvláště zeleniny vyžadují plné hnojení a tím
zajištění dokonalé výživy. Kdo by chtěl pěstovat zeleniny bez minerálních živin, dopouští se
chyb, poněvadž vápník, fosfor, draslík, železo
a jiné důležité prvky chybějí v zelenině a tudíž
i v našem těle. V létě, kdy je plný sluneční svit,
dostatečně vysoké teplota a kdy můžeme na
zahradách řídit závlahou požadavky rostlin
na vodu, je v rostlinách rychlá přeměna minerálních živin až v látky živé protoplazmy.
Proto není potřeba tak velké opatrnosti při
hnojení rostlin minerálními hnojivy, zvláště

pak dusíkatými. To ovšem neznamená, že lze
hnojit bez znalostí a opatrnosti.
Zásadně hnojíme tak, aby dusík ve formě
dusičnanů/ledek a směsná hnojiva, kde je
ledková i amonná forma dusíku/ nebyl dán
do půdy v kratší době než jeden měsíc před
sklizní zeleniny. Hnojíme-li amonnými solemi
, pak by to mělo být nejméně 6 týdnů před
sklizní a u močoviny 2 měsíce před sklizní.
Je-li třeba přihnojit během vegetace, pozorujeme-li slabší růst, dáváme malé dávky ledku
nebo slabý roztok zákvasu. Nejlepší metodou

je ovšem přihnojení dobrým kompostem do
řádku k rostlinám. Takový kompost musí být
předem obohacen /nejméně 1 měsíc v letním období/ o 4až 6kg průmyslového kombinovaného hnojiva na 1m³ kompostu. Pak
můžeme hnojit bez obav, poněvadž jsou
živiny v biologické vazbě a jejich uvolnění
pro rostliny se děje mikrobiální cestou a ta
je shodná s požadavky rostlin na jednotlivé
živiny. Při jednom hnojení by celková dávka živin pro zeleniny neměla přestoupit 1kg
čistých živin na 100m².
Zahrádkáři Bělkovice-Lašťany

Jak se chovat v lese
Nebudu moralizovat ani vyjmenovávat paragrafy zákona o myslivosti, co se smí a nesmí
v lese. Chci Vás jen seznámit s tím, co Vás na
procházce nejen lesem může potkat. V tomto čase je dobré omezit vycházky a chovat se
při procházkách lesem obezřetně, zejména
při venčení svých čtyřnohých kamarádů. Ti
snadno navětří stopu zvěře a pokud nejsou
na vodítku, pustí se za ní. Což samozřejmě
není pro zvěř nikterak příjemné, zvláště pak
pro jejich mláďata. Proto by pes v lese na
volno běhat neměl, je to nebezpečné pro něj

a nezřídka i pro jeho pána. Je proto dobré se
vyhýbat hustým mladým porostům i plochám
s hustou vegetací a polím s plodinami vyššího vzrůstu. Zde mohou být zalehnuta selata prasete divokého, která jsou střežena
vodící bachyní, nezřídka vážící přes sto kilo. Ta
v případě vyrušení, když nemůže bezpečně selata odvést, zaútočí i na člověka. Proto pokud
uvidíte někde proužkované sele, snažte se
v klidu tento prostor urychleně opustit. V žádném případě se k jakémukoliv mláděti nepřibližujte a již vůbec na něj nesahejte, bachyně

je vždy nablízku. To platí pro všechna mláďata
všeobecně. Divočáci v našem revíru jsou, ale
nejsou přemnoženi jako v Čechách. Setkat
se s nimi v ranních nebo večerních hodinách
můžete. Jinak se jedná o plachou zvěř, která
žije ve skrytu. Červen je měsíc myslivosti,
měsíc mláďat. Spatřit můžete srnčata, liščata,
koloucha jelena evropského, koloucha jelena siky, daňčata daňka skvrnitého i bažantí
kuřata a třeba i rodinku tchoře stepního. Toť
v krátkosti vše, co jsem Vám chtěl sdělit, než
půjdete na vycházku do lesa a polí.
Rudolf Krč

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
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Myslivecká vývěska
Od závěru loňského roku je pravidelně
obměňována Myslivecká vývěska u místní
pošty. Zde myslivci zdejšího Mysliveckého
spolku Bělkovice Lašťany pravidelně informují nemysliveckou veřejnost a přátele myslivosti a přírody o své činnosti. A v okénku pro
mládež a děti se snaží v dětech písemnou
a obraznou formou vytvářet kladný vztah
k přírodě a zvěří žijící v jejich okolí. Informují
mládež, jak se v přírodě chovat a co je možné
v přírodě v jednotlivých měsících pozorovat.
Tak pokud půjdete okolo, podívejte se je zde
i nabídka různých akcí pořádaných ČMMJ Olomouc pro veřejnost.
Rudolf Krč

koupaliště bělkovice-lašťany
Otevírací doba: od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017
Vstupné
Dospělí
Děti

pondělí - neděle 10:00-19:00 hodin

celodenní
60,30,-

5 denní
240,20,-

10 denní
460,230,-

od 17 hodin
30,15,-

V areálu je k dispozici občerstvení s točenou
zmrzlinou, 2 hřiště s umělým povrchem
pro fotbal a tenis, možnost zapůjčení míčů
a lehátek, trezor na cennosti, parkování kol
v areálu, houpadla.
Těšíme se na Vaši návštěvu

letní limonádové osvěžení
Léto, teplo, sluníčko, to přímo vyžaduje
zvýšený pitný režim. I když by jeho většinu
měla tvořit čistá voda, klidně si léto můžeme
zpříjemnit báječnými domácími limonádami.
Při přípravě limonád využijte sezonní ovoce,
velmi osvěžující je meloun, který drinkům
dodá skvělou chuť a lehkou sladkost. Samozřejmě nemůže chybět svěží citron nebo voňavé
maliny. A v neposlední řadě v horkých letních
dnech můžete žízeň zahnat úplně obyčejnou
slabě ochucenou vodou. Můžete kombinovat
vaše oblíbené chutě a současně likvidovat
bylinkové přebytky ze zahrádky. Přidejte do
vody něco, co ji příjemně ozvláštní. Určitě
znáte kombinaci máty s několika plátky citronu nebo limetky. Stejně tak dobře ale funguje
i meduňka. V našem letním zpravodaji vám
nabídneme několik receptů na letní limonády,
takže na zdraví a užívejte si léta!
Jana Theimerová

Citronová limonáda

Suroviny: citron 6 ks, limeta 4 ks, pomeranč
1 ks, cukr krupice 400 g, voda na vaření 0,5 l,
perlivá voda 1,5 l, led, meduňka.

Postup: Citrony omyjeme a kůru nastrouháme na jemném struhadle. Vymačkáme
šťávu z citronů, limetek a pomeranče. Citronovou kůru povaříme s cukrem v 0,5 l vody.
Necháme zchladit a poté přecedíme přes
síto do džbánu. Do džbánu dále přidáme vymačkanou šťávu, dolijeme vychlazenou perlivou vodou a promícháme. Do sklenice dáme
led, natrhané lístky meduňky a nalijeme limonádu. Zdobíme plátky citronu, limetky
a lístky meduňky.

Malinovo-melounová limonáda

Suroviny: mražené maliny 170 g, máta
6 snítek, dužina z melounu 500 g, cukr.
Postup: Do skleničky vložte lístky máty
a dvě lžičky cukru. Spolu s odpeckovanou
dužinou melounu a malinami rozdrťte. Limonádu promíchejte a podávejte s ledem.

Levandulová limonáda

Suroviny: voda na vaření 250 ml, vychlazená voda 1 l, lžíce sušených levandulových
květů, citronová šťáva 200 ml.
Postup: Do hrnce nalijte vodu, přidejte cukr,
levandulové květy a přiveďte k varu. Vařte asi

čtyři minuty a nechte vychladnout. Přeceďte,
přilijte citronovou
šťávu
a
dolijte
studenou
vodou s
ledem.

Jahodové lassi

Lassi je indický nápoj, který připomíná
mléčný ovocný koktejl. Spotřebovat do něj
můžete jakékoli čerstvé ovoce, které se snadno rozmixuje. Velmi oblíbené je také mangové
lassi. Můžete do směsi přidat pár kostek ledu.
Suroviny: jahody 100 g, bílý jogurt 100 g,
voda 100 ml, lžíce medu, šťáva z 1/8 citronu.
Postup: Do mixéru vložte očištěné ovoce a
jogurt, ochuťte medem a citronem. Přilijte 100
ml studené vody a vhoďte 3 kostky ledu. Rozmixujte dohladka a ihned podávejte.
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tajenka pro zábavu

1. Kaplička u rybníka v Lašťanech je zasvěcena svatému……..
2. Úspěšný fotbalista, rodák z B-L, v souč. hrající za FK Jablonec se
jmenuje Martin ……..
3. Kontejner na tříděný odpad - na barevné sklo - je barvy………
4. Budova školky byla v minulosti………škola.
5. U kovárny roste velký ………
6. Senior klub se schází každé druhé ………
7. Bývalý zájezdní hostinec na cestě na Jedovou se jmenoval…..
8. Třetí místo v letošní Meziob.olympiádě získala obec…….
9. Autor regionálních historických studií z naší obce se jmenoval
František …….
10. Hanácky „hubený“ se řekne……..
11. Bývalé mlékárně //prostory souč.knihovny // se před lety říkalo
„u …….“.
12. Vesnice u Štarnova, zaniklá za švéd.válek se jmenovala……..
Pavla Jemelková

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
Tajuplný ostrov

• Věk: 4 – 7, 8 – 14 let
• Kde: Srub Líheň
Bělkovice-Lašťany
• Cena: 1300 Kč
• Co cena zahrnuje:
➢ Strava 3x denně
(svačiny, oběd)
➢ Pitný režim
➢ Pobyt kolem
srubu a v okolí
obce
➢ Spoustu zábavy,
her
➢ Převzetí a
vyzvednutí u
Flachsů

31. 7. – 4. 8. 2017
Každý den 7–17 hod.
Více info na tel. čísle 605515555 David Hemala,
nebo na emailu hemala.david@seznam.cz
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SK Bělkovice-Lašťany & Racing Team Pája pořádají

Termín: září 2017
bude upřesněn

občerstvení
slosování o ceny

PROGRAM:

hudební doprovod

11:30-12:30 prezentace jezdců,

večerní ohňostroj

technická přejímka
12:50-13:00 rozprava s jezdci
13:10

start závodu

Závodu se mohou účastnit pouze jezdci na strojích typu Moped Stadion, Jaweta, Pionýr a letos také Babeta; a to bez viditelných úprav a s platným řidičským oprávněním. Povinnou výbavou každého jezdce je přilba.
Účast na vlastní nebezpečí!
Předběžné přihlášky a info: Pavel PŘINDIŠ, tel: 605 970 082.

Obec Bělkovice-Lašťany Vás zve na 1. ročník

BĚLKOVICKÉ DVACÍTKY

Závod je součástí XXXVII. ročníku Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje pro rok 2017
Sponzoři:

Termín: Sobota 22. července 2017 v 10:00 hodin

Prezentace:
od 8:00 v areálu fotbalového hřiště SK Bělkovice-Lašťany
Startovné:
100 Kč (v ceně: účast na tombole, občerstvení)
Trať:
muži (A-C) + ženy (F, G) - 20 km; muži (D, E) + ženy (H) - 10 km; Smíšený povrch (asfalt cca 30%); (jeden okruh -10 km/
převýšení + 270 m)
Občerstvení na trati zajištěno voda a iontový nápoj. Pro příchozí běh na 3 km.
Kategorie:

muži A do 39 let, muži B 40-49 let, muži C 50-59 let, muži D 60-69 let,
muži E 70 let a více, ženy F do 39 let, ženy G 40-49 let, ženy H 50 let a více
Časový pořad: 08:00 - 9:45 - prezentace
10:15 - příchozí 3 km
10:00 - start hlavního závodu muži a ženy
13:00 - vyhlášení výsledků			
Šatny:
v areálu fotbalového hřiště
Ceny:
Diplomy a ceny dle možností pořadatele pro absolutní vítěze a první tři v každé kategorii.
V závodě pro příchozí drobná cena pro první tři závodníky.
Upozornění: Každý závodník odpovídá za svůj zdravotní stav a běží na vlastní nebezpečí. Pořadatelé neodpovídají za žádné ztráty a škody
vzniklé účastníkům při této akci.
!!!Po závodě možnost návštěvy místního koupaliště!!!
Informace: David Pelíšek 731 944 967; email: pelisekdavid@seznam.cz
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