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obce Bělkovice-Lašťany
SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení a milí čtenáři,
do rukou se Vám dostalo další číslo našeho
(vašeho) obecního zpravodaje, ve kterém se
dočtete různé zajímavosti z obce včetně informací z obecního úřadu, činnosti organizací
a spolků, pravidelných rubrik a dalších.
Probíhající podzimní dny nám již potvrzují, že
prázdniny a léto jsou již definitivně za námi
a období pouštění draků a opékání brambor tak za nedlouho vystřídá mráz a led,
či dokonce pravidelný předvánoční shon,
po kterém se rozloučíme s rokem 2017.
Je tedy pravý čas k rekapitulaci proběhlých,
či ještě probíhajících investičních akcí, které

snad přispějí ke zkvalitnění života v obci.
Investice do oblasti modernizace vzdělávání
našich dětí jsou jednou z nejdůležitějších
oblastí, kterou se současné vedení obce intenzivně zabývá. Zcela zásadní proměnou
prochází budova mateřské školy, dříve
označovaná jako „německá škola“. Mnozí jste
již jistě zaznamenali nový žlutý plášť budovy
včetně plastových oken a střechy. V rámci

stavebních prací je mimo zateplení budovy,
výměnu oken a dveří realizována také nová
vzduchotechnika včetně rekuperace (výměna vzduchu vně a vevnitř budovy), která je
již nutnou součástí všech nově realizovaných
projektů zateplení veřejných školních budov.
Energetický průkaz budovy naší školky byl
před realizací projektu ve stupni energetické
úspory označené písmenem „D“, což jsme
chtěli změnit. Umístěním vzduchotechnické
jednotky (dále jen „VZT“) s rekuperací uvnitř
budovy sice dochází k úpravám, které možná
zpočátku mohou ovlivnit vnímání prostoru
v jednotlivých třídách v budově, avšak právě
využití VZT s rekuperací zajistí dětem a personálu mateřské školy dostatečný přísun
čistého vzduchu a tím i pokles CO2 v místnostech. Touto technologií při řízeném větrání
s rekuperací dochází ke kontinuální výměně
vzduchu zevnitř za čerstvý a čistý vzduch
zvenku. Přiváděný vzduch získává od vzduchu odváděného převážnou část jeho tepla,
je tedy tepelně optimalizován a díky použité
filtraci také zbaven prachu, pylu a alergenů.
Jednoduše všeho, co byste při větrání okny
rádi nechali venku. Předpokládáme, že tyto
stavební úpravy budou přínosem především
pro zdraví našich dětí.
Všechny tyto úpravy jsou podpořeny
získanou dotací z Operačního programu životního prostředí ve výši 1,43 mil. Kč. Celkové
náklady stavby se vyšplhaly k částce 5,3 mil.
Kč. Energeticky úsporná opatření mateřské
školy ovlivní také budoucí snížení výdajů na
energie ve školních budovách, a tedy výdaje
z rozpočtu obce. Při čtení těchto řádků je celé
dílo již dokončeno a čeká se pouze na kolaudaci stavby a vyúčtování přislíbené dotace.
Stavební práce začaly počátkem prázdnin.
Objem prací byl náročný a mnohdy docházelo k zásahům, které nebyly úplně jednoduché.
Od září omezovaly některé činnosti i obvyklý
provoz budovy a tím i samotný režim dětí.
Na místě je třeba poděkovat všem občanům
a dalším osobám za jejich trpělivost se stavebním ruchem při rekonstrukci budovy školky.
Nerozsáhlejší akcí zahájenou a realizovanou v obci jak do výše investic, tak do rozsahu a délky, je „III/44436 Bělkovice-Lašťany
– průtah“. Silnice třetí třídy, tzv. „kostková“,
která spadá do majetku Olomouckého kraje, bude na základě zpracované projektové
dokumentace upravena na povrch s novou
živičnou vrstvou. Součástí projektu je rovněž
oprava dešťové kanalizace v celé délce komunikace, vybudování nových parkovacích stání,
bezbarierových chodníků podél komunikace
včetně nového kruhového objezdu před
budovou základní školy. V rámci stavby do-

jde k úpravám dvou autobusových zastávek
u základní školy a k opravě části Mlýnského
náhonu pod budoucím novým chodníkem.
Tato část chodníku rozdělí pěší a cyklisty,
a to směrem od památníku padlých ve světové
válce k odbočce směrem na Dolany.
Stavbu provádí stavební společnost STRABAG a.s., a to na základě výběru dodavatele
stavby, který provedl Olomoucký kraj. Náklady
celé akce se vyšplhají k částce 50 mil. Kč, kdy
z rozpočtu obce bude hrazeno necelých
20 mil. Kč. Rozpočtové výdaje obce zatíží
především nová parkovací stání (budou realizována ze stávajících žulových kostek,
které obec musí koupit od Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.), nové bezbarierové
chodníky podél celého úseku komunikace
a ½ nákladů spojených s opravou dešťové kanalizace. Obec bude dále hradit přeložky telekomunikačního vedení a uložení chránícího
potrubí pro budoucí vedení kabelů veřejného
osvětlení. Projekt stavby předpokládá snížení
hlučnosti a prašnosti při pohybu vozů po této
komunikaci, zejména vozů nákladní dopravy,
jež jsou využívány společnostmi pro přepravu
kamene z nedalekého lomu.
Tato velmi rozsáhlá stavba byla zahájena v září 2017 s termínem dokončení v říjnu
2018. Během realizace bude docházet (a již
dochází) k uzavírkám a omezení průjezdu
stavbou. Všechna dopravní omezení budou
v dostatečném časovém předstihu zveřejněna a občané budou informováni. Informace
budou distribuovány na webu obce, obecních
vývěskách, či v rozhlasu.
Od 2.10.2017 do 15.12.2017 bude zcela
neprůjezdná výše uvedená komunikace, a to
z důvodu provedení úprav povrchu v nejužším
místě silnice, tedy od parčíku za sokolovnou
po odbočení směrem „Na Kamení“ vlevo
(k parkovišti u obecního úřadu). V tomto úseku se uloží podkladní vrstvy asfaltu, obrubníky
a štěrkový podklad pod budoucími chodníky.
Po realizaci tohoto uvedeného úseku se celá
komunikace opět zprůjezdní, a to až do zahájení dalších prací v jarních měsících.
Před zahájením prací v roce 2018 bude
opět stanoveno dopravní značení a omezení,
dle harmonogramu dalších prací. Vzhledem
k postupu při rekonstrukci komunikace se
předpokládá, že právě dokončený úsek v nejužším místě silnice (do dne 15.12.2017) bude
poté ihned možné projíždět osobními vozidly včetně dopravní obsluhy. Po celou dobu
uzavírek páteřní komunikace je možné při
přesunu z Lašťan do Bělkovic využívat také
místní komunikaci směřující od Kaple Panny
Marie Čenstochovské (kaplička u komunikace
směr na Dolany) kolem bývalé česačky chmele.
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Stavební práce spočívají v uložení kanalizačního potrubí dešťové kanalizace a připojení na ni těch, kteří byli připojeni k původní, staré kanalizační stoce. Další „dopojení“
občanů na dešťovou kanalizaci, především
těch, kteří nemají zabezpečeny svody ze
svých střech, ať už vsakem na svém pozemku
nebo jiným způsobem, nebude možné realizovat. Podmínky projektu neumožňují nové
napojení občanů, a to vzhledem ke striktním
podmínkám Povodí Moravy s.p. a Odboru
životního prostředí Olomouc. Dle vyhlášky
o vypouštění odpadních vod není přípustné
vypouštění dešťových vod na komunikaci,
či jiný pozemek než na ten, který je majetkem
vlastníka předmětného svodu ze střech. Upozorňuji proto vlastníky sousedních nemovitostí, aby si včas zajistili odvody ze svých střech
mimo komunikaci nebo chodníky. Předejde

se tak situacím komplikujícím stavbu průtahu
a případným uzavřením těchto svodů ze
střech. Tyto informace byly již sděleny
občanům bydlícím u „kostkové“ na jaře roku
2016, i přesto však ještě někteří doposud
neučinili tolik potřebné kroky. Dovoluji si tak
poděkovat těm občanům, kteří již potřebná
opatření činili. Další informace k investiční
akci je možné získat na obecním úřadě.
Z dalších projektů, které se uskutečnily
v letním období, musím vyzdvihnout projekt
workoutového hřiště umístěného na Brodku.
Mimo cvičební prvky k protažení těla jako jsou
bradla, hrazda, žebřiny, ručkovadlo a lezecká
stěna, slouží především mladším dětem dvě
trampolíny. Všechny tyto prvky z akátového
dřeva jsou od svého vzniku hojně navštěvovanou atrakcí zejména našimi juniory, kteří
zde tráví celá odpoledne. Pořízení výše uve-

dených prvků včetně kolotoče na koupališti
a dvou lanových prvků v zahradě mateřské
školy stálo obec celkem 563 tis. Kč, z toho
383 tis. bude hrazeno dotovanou částkou
z Ministerstva pro místní rozvoj. Bonusem
této získané dotace zůstává příspěvek
ve formě aktivního zapojení mládeže naší
obce do sportovních disciplín včetně cviků
se svým tělem.
Dalším nedávným úspěšným a snad i atraktivním počinem vedení obce je umístění
dvou akátových altánů na pozemcích obce
s označením: místo pasivního odpočinku.
První se nachází na začátku cyklostezky na
Bohuňovice a druhé u rybníka v Lašťanech.
Altány jsou z akátového a dubového dřeva
a měly by sloužit k pasivnímu odpočinku jak
občanů, tak návštěvníků obce. V blízkosti altánů byly umístěny rovněž odpadkové koše
a také stojan na kola. Altány byly pořízeny z dotace Ministerstva zemědělství. Investice obce
v rozsahu 215 tis. Kč se ponížila o 70 % ceny,
kterou dotovalo výše uvedené ministerstvo.
Nově zrealizované projekty z posledního období jsou již viditelnou součástí naší obce.
Pevně doufám, že i v příštím zpravodaji se
s Vámi podělím o podobně optimistické
zprávy o získaných dotacích a podporách
projektů vytvořených vedením obce. Ne vždy
se podaří získat finanční podporu na všechny
připravované záměry, ale kdo je připraven,
není zaskočen. Příjemné podzimní dny
všem a u rozsvícení vánočního stromu před
sokolovnou dne 1. 12. 2017 na viděnou.
S úctou
Tomáš Němčic, starosta obce

Stručný výtah z jednání rady obce (dále jen „RO“) konaných dne:
RO č. 16/2017 ze dne 18.07.2017
RO č. 17/2017 ze dne 31.07.2017

RO č. 18/2017 ze dne 16.08.2017
RO č. 19/2017 ze dne 31.08.2017

RO č. 20/2017 ze dne 11.09.2017
RO č. 21/2017 ze dne 27.09.2017

• RO schválila a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „III/4436 Bělkovice - Lašťany – průtah“, podané účastníkem STRABAG
a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ: 60838744, uzavřela smlouvu s vítězným uchazečem a pověřila starostu obce podpisem
smlouvy o dílo za cenu 16 322 311,00,- Kč bez DPH.
• RO schválila a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané účastníkem Tiputapas s.r.o., se sídlem Český Těšín, Jablunkovská 853/46, PSČ
737 01, IČ: 055 30 237 na akci „Workoutové a dětské hřiště v obci Bělkovice-Lašťany“, uzavřela smlouvu s vítězným uchazečem a pověřila starostu
obce podpisem smlouvy o dílo za cenu 563 860,- Kč včetně DPH.
• RO schválila uzavření dodatku č. 1 na akci „Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Bělkovice-Lašťany“ se
společností ENVIPARTNER, s.r.o. IČ: 283 58 589 z důvodu změny názvu projektu a pověřila starostu podpisem Dodatku č. .1
• RO schválila uzavření Dodatku č. 1 na akci“ Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany a dobudování splaškové kanalizace“ se společností Sweco
Hydroprojekt a.s. IČ: 264 75 081 z důvodu prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace a pověřila starostu obce podepsat Dodatek
č. 1.
• RO schválila uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú. Dolany u Olomouce s panem jménem Mark Allen Bruner, IČ:
047 13 681 za účelem rozšíření provozu restaurace v Podskalí č.p. 142 dle zákresu v katastrální mapě a pověřila starostu obce podpisem nájemní
smlouvy.
• RO vzala na vědomí nabídky na zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení ve 3 neosvětlených částech obce (ulicích) a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se zpracovatelem projektové dokumentace společností MKK lightservis, s.r.o. IČ: 052 31 582 za cenu 21 500,-Kč bez DPH.
• RO vzala na vědomí nabídky na zpracování žádosti o dotaci, výběrového řízení a zajištění administrace dotace na akci „Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany a dobudování splaškové kanalizace“, schválila uzavření smlouvy o dílo se společností RENARDS, dotační s.r.o. IČ: 28337361 za
částku 99 000,-Kč bez DPH, kdy tyto náklady budou uznatelné v žádosti o dotaci, a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
• RO rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané účastníkem Tiputapas s.r.o., se sídlem Český Těšín, Jablunkovská 853/46, PSČ 737 01, IČ:
055 30 237, schválila uzavření smlouvy s vítězným uchazečem a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo za cenu 215 380,- Kč včetně
DPH, a to po schválení dotace Ministerstvem zemědělství – viz příloha č. 1.
• RO vzala na vědomí nabídky na TDI stavby „III/44436 Bělkovice-Lašťany - průtah“ a schválila uzavření příkazní smlouvy na technický dozor
investora s panem Miroslavem Tandlerem IČ: 66191084 za cenu 96 000,- Kč bez DPH
• RO souhlasila s pořádáním minimálně dvou filmových představení letního kina u rybníka v Lašťanech ve dnech 11.8.2017 a 25.8.2017, které
zajistí Komise kultury a sportu.
• RO schválila uzavření darovací smlouvy s Českomoravským štěrkem a.s., přijímá peněžní prostředky v hodnotě 20 000,-Kč na uspořádání kulturních akcí v obci Bělkovice-Lašťany a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
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• RO schválila uzavření dodatku č. 2 k SOD na akci „Energeticky úsporná opatření Mateřské školy Bělkovice-Lašťany č.p. 194“ se společností
PROFISTAV PŘEROV a.s., IČ: 25395653, z důvodu změn při probíhající stavbě.
• RO vzala na vědomí nabídky dodavatelů motorové stříkačky pro JSDH Bělkovice-Lašťany, schválila uzavření kupní smlouvy se společností
Pavliš a Hartmann, spol. s r.o., IČ: 609 34 000 za cenu 121 490,30 Kč bez DPH a pověřila starostu obce podpisem kupní smlouvy.
• RO souhlasila s uspořádáním akce „Dětský den nejen se složkami ISZ“ dne 16. 9. 2017 od 13:00 hodin do 20:00 hodin a schvaluje:
• a) zapůjčení areálu i hřiště v „akátí“ pozemek parc. č. 943/1 v k. ú. Bělkovice,
• b) dodání 2 ks mobilních WC,
• c) dodání několika lavic z areálu hřiště, popřípadě stolů a židlí z budovy č.p. 248,
• d) nákup cen pro účastníky a občerstvení pro pořadatele včetně materiálního zabezpečení do maximální výše 7 000,- Kč,
• a neschválila zapůjčení stanu, který obec nevlastní.
• RO vzala na vědomí informace starosty obce o získaných dotacích z Ministerstva zemědělství na zřízení dvou pasivních míst odpočinku a
nákup lesní techniky (traktoru) pro obec Bělkovice-Lašťany a doporučila zastupitelstvu obce schválit přijetí dotací.
• RO vzala na vědomí nabídku na provedení auditu obce týkajícího se nakládání s osobními údaji a prověření směrem k nové směrnici na GDPR
a schválila uzavření smlouvy o dílo se společností 2K Consulting s.r.o. IČ: 294 51 990 na zajištění provedení auditu obce k problematice GDPR a
IT technologií za cenu 36 000,- Kč včetně DPH.
• RO schválila program zastupitelstva obce dne 14. 9. 2017.
• RO vzala na vědomí nabídku reklamní agentury KOMPAKT spol. s r.o. týkající se příspěvku na obnovu vozového parku Charity Šternberk, která
zajišťuje péči o občany obce, a to formou zaplacení reklamního polepu nového vozu a schválila uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy na
sociální automobil se společností KOMPAKT spol. s r.o. IČ: 495 51 027 za cenu 6 000,- Kč bez DPH.
• RO vzala na vědomí žádost o pořádání 3 ročníku projížďky mopedů v obci dne 7. 10. 2017 s využitím areálu hřiště a schválila konání předmětné projížďky mopedů za podmínek zabezpečení vstupu do trasy závodu, zajištění bezpečnosti místního provozu a ukončení hudební produkce
do 22:00 hodin v areálu hřiště, a to vše s odpovědností pořadatelů za průběh celé akce.
• RO schválila odkup dlažebních kostek (cca 400 tun) od Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. za cenu 1200,-Kč/ 1 tuna bez DPH, pro využití při
stavbě průtahu obce, jako podkladního materiálu podélných parkovacích stání a pověřila starostu obce podpisem kupní smlouvy.
• RO schválila uzavření dodatku č. 3 k SOD na akci „Energeticky úsporná opatření mateřské školy Bělkovice-Lašťany č.p. 194“ se společností
PROFISTAV PŘEROV a.s., IČ: 25395653, z důvodu změn při probíhající stavbě a posunutí termínu dokončení na 16.10.2017 a pověřila starostu
obce podpisem dodatku č. 2.
• RO schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-037956 mezi obcí Bělkovice-Lašťany jako budoucí obtížený a
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. IČ: 00546178 jako budoucí oprávněný na pozemcích parc. č. 712 , 1243/3, 276, 267/1, 279/1 a 328 vše
v k.ú. Lašťany při akci investora obce Bělkovice-Lašťany „Úpravy místních komunikací“, a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
• RO schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. SAP 11010-066097 mezi obcí Bělkovice-Lašťany jako budoucí obtížená osoba a Česká telekomunikační infrastruktura a. s. IČ: 00546178 v zastoupení MULTINET s.r.o. IČ: 607 76 978 jako budoucí oprávněná
osoba na pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Lašťany při akci uložení optického kabelu a rozvodů v el. zařízení, a pověřila starostu obce podpisem
smlouvy.
• RO schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. SAP 11010-068365 mezi obcí Bělkovice-Lašťany jako budoucí obtížená osoba a Česká telekomunikační infrastruktura a. s. IČ: 00546178 v zastoupení MULTINET s.r.o. IČ: 607 76 978 jako budoucí oprávněná osoba na pozemku parc. č. 68/1 v k.ú. Lašťany při akci uložení optického kabelu a rozvodů v el. zařízení, a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
• RO schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. SAP 11010-070239 mezi obcí Bělkovice-Lašťany jako budoucí obtížená osoba a Česká telekomunikační infrastruktura a. s. IČ: 00546178 v zastoupení MULTINET s.r.o. IČ: 607 76 978 jako budoucí oprávněná
osoba na pozemcích parc. č. 1029 v k.ú. Lašťany a 1014/1 a 1014/3 vše v k.ú. Bělkovice při akci uložení optického kabelu a rozvodů v el. zařízení,
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
• RO schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. SAP 11010-071098 mezi obcí Bělkovice-Lašťany jako budoucí obtížená
osoba a Česká telekomunikační infrastruktura a. s. IČ: 00546178 v zastoupení MULTINET s.r.o. IČ: 607 76 978 jako budoucí oprávněná osoba na
pozemku parc. č. 346/1 v k.ú. Bělkovice při akci uložení optického kabelu a rozvodů v el. zařízení, a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
• RO vzala na vědomí nabídku na zpracování studie a následně i projektu na revitalizaci rybníka v Lašťanech pro podání žádosti o dotaci z MZE
(OPŽP) a schválila uzavření smlouvy o poskytování odborných služeb č. 110620/2017 na zajištění zpracování projektu a podání žádosti o dotaci
z MZE (OPŽP) od společnosti AXIOM engineering s.r.o. IČ: 288 55 230 za cenu 79 000,-Kč bez DPH a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
• RO vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření objektu
mateřské školy, Bělkovice-Lašťany č.p. 194“ ve výši 1 434 359,83Kč a doporučila zastupitelstvu obce schválit přijetí dotace.
• RO jmenovala komise pro veřejné zakázky „Oprava kamenných křížů v obci Bělkovice-Lašťany“ a „Bezbarierové chodníky v obci Bělkovice-Lašťany“.
• RO vzala na vědomí informaci starosty, že ke dni 15. 9. 2017 se vzdal mandátu člena zastupitelstva obce pan David Berka v souladu s § 56
odst. 1) zákona volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb. v platném znění, tak bude osloven náhradník pan Václav Zrůstek, popřípadě další
náhradník, který nahradí ve funkci odstupujícího člena zastupitelstva.
• RO schválila provedením prací na novém hromosvodu na budově mateřské školy pana Petra Brykse IČ: 436 12 652 za cenu 70 783,-Kč bez DPH
a pověřila objednáním prací starostu obce.

Od posledního čísla našeho Zpravodaje bylo svoláno pouze jednou zastupitelstvo obce, a to dne 14.09.2017.
Výtah ze zastupitelstva obce č. 4/2017:

• ZO schválilo přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci “Oprava místní komunikace k mateřské škole v obci Bělkovice-Lašťany” ve
výši 1 000 000,- Kč.
• ZO schválilo přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci “Workoutové a dětské hřiště v obci Bělkovice-Lašťany” ve výši 383 521,- Kč.
• ZO schválilo přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na akci “Pasivní místo odpočinku v obci Bělkovice-Lašťany 2017” ve výši 150 766,- Kč.
• ZO schválilo přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na akci “Oprava kamenných křížů Bělkovice-Lašťany” ve výši 183 400,- Kč.
• ZO schválilo přijetí dotace z programu rozvoje venkova ČR ze Státního zemědělského intervenčního fondu na akci “Lesní technika pro obec
Bělkovice- Lašťany” ve výši 250 000,- Kč.
• ZO schválilo směnu pozemku části pozemku parc. č. 1116 v k.ú. Lašťany o výměře 7 m2 za část pozemku parc. č. 1124/1 v k.ú. Lašťany o výměře
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7 m 2 a prodej zbývající části pozemku parc. č. 1124/1 v k.ú. Lašťany o výměře 164 m2 za cenu 300,- Kč/m2 dle geometrického plánu č. 66228/2017 panu T*** V*** a Mgr. Z*** M*** oba bytem Bělkovice-Lašťany ***, 783 16 Dolany u Olomouce a pověřilo starostu obce podpisem
smlouvy.
ZO schválilo uzavření dodatku č. 1 s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 725
56 064 a pověřilo starostu obce podpisem dodatku č. 1.
ZO vzalo na vědomí informace o průběhu realizace stavby III/44436 Bělkovice-Lašťany - průtah.
ZO schválilo uzavření dohody o změně hranic obcí mezi obcí Bohuňovice a obcí Bělkovice-Lašťany a pověřilo starostu obce podpisem dohody.
ZO schválilo uzavření smlouvy č. 1004991721 o bezúplatném převodu pozemku (části pozemku parc. č. 1093/3 v k.ú. Bělkovice) od Česká republika - Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774 dle přiloženého GP a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce ve výši 10 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Dolany u Olomouce IČ: 630 28 433 a uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
ZO schválilo a uložilo RO připravit na příští ZO novou OZV o stanovení školského obvodu spádové školy v rámci povinného předškolního
vzdělávání.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty.
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty.

ZO neschválilo doplnění přílohy k bodu 5 c “Protinávrh přijatých nápravných opatření” předchozího zápisu ZO.
ZO neschválilo do programu nový bod č. 21 Rozdělení kompetencí starosty a místostarosty.
ZO neschválilo nový bod do programu ZO a to: č. 21 Pověření místostarosty
obce kontrolou nákladů stavby “III/44436 Bělkovice-Lašťany - průtah”, dle jednotlivých etap 1-4, včetně podávání zpráv ZO.
ZO neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1116 v kú. Lašťany za cenu 1000 Kč/m2 dle zaměření v příloze č. 9.
ZO neschválilo právo rozhodovat zastupitelstvu obce o schvalování investičních záměrů obce na konkrétní rok.
více na www.belkovice-lastany.cz

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konané ve dnech 20.10. - 21.10.2017 v obci Bělkovice-Lašťany
Strana
Název

Číslo
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Platný počet hlasů
celkem
v%

Občanská demokratická strana
Řád národa - Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Česká str.sociálně demokrat.
Radostné Česko
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islam.-Obran.domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

Voliči
v seznamu
1801

Vydané
obálky
1079

Volební
účast v %
59,91

97
0
0
83
1
44
81
18
6
15
1
1
104
0
32
333
1
2
75
0
6
8
1
153
7

Odevzdané
obálky
1078

Platné
hlasy
1069

9,07
0
0
7,76
0,09
4,11
7,57
1,68
0,56
1,40
0,09
0,09
9,72
0,00
2,99
31,15
0,09
0,18
7,01
0,00
0,56
0,74
0,09
14,31
0,65

% platných
hlasů
99,17
Zdroj - Český statistický úřad
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Upozornění pro občany
Informace pro občany a
všechny vlastníky nemovitostí v katastru naší obce

Formou veřejné vyhlášky je na úředních
deskách obecního úřadu zveřejněna informace o Návrhu Územního plánu Bělkovice-Lašťany, který je předmětem společného
jednání. Návrh územního plánu je v listinné
podobě vystaven k nahlédnutí u pořizovatele na Magistrátu města Olomouce, Odboru
koncepce a rozvoje, ulice Hynaisova 34/10,
Olomouc a u nás na Obecním úřadě Bělkovice-Lašťany. V elektronické podobě na
internetové adrese http://www.olomouc.
eu/o-meste/uzemniplanovani/orp-olomouc/
projednavani-upd.
Každý může uplatnit připomínky ke zveřejněnému návrhu územního plánu ve lhůtě
do 20. listopadu 2017. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží. Připomínky se
uplatňují písemně u Magistrátu města Olomouce, Odboru koncepce a rozvoje a musí
být opatřeny identifikačními údaji a pod-

pisem osoby, která je uplatňuje. Návrh
územního plánu upravený na základě výsledků společného jednání bude předmětem
následujícího veřejného projednání, které
bude rovněž oznámeno veřejnou vyhláškou.

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce, a.s., si dovoluje upozornit
vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede
nadzemní vedení distribuční soustavy, nebo
na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s..
Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu. Nebude-li zásah proveden
do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování
zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s.,
oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za
účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená

užitková dřevní hmota bude uložena v celých
délkách do jednotlivých hromad na okraji
ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m
od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud
již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak
je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení nízkého napětí
a vysokého napětí zachována dle upozornění
ČEZ Distribuce, a.s., které je zveřejněno na
úředních deskách obecního úřadu. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno
nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při
neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna
sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny
náklady související s likvidací vzniklé škody.
V zákonem vymezených případech musí
vlastníci nebo uživatelé pozemku před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací
povinnost, popřípadě si vyžádat povolení dle
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Společenská kronika
Za období od 01.06.2017 do 31.08.2017 se
do obce:
přihlásilo k trvalému pobytu
11 občanů
odhlásilo se z trvalého pobytu 24 občanů
Narodili se:
Červenec: Filip Parma
Srpen:

Vojtěch Machů
Vítek Dvořák
Natálie Čepková

Jubilanti 01.06.2017 - 31.08.2017
V uvedeném období dosáhla věku 80 let:
Červenec: Marie Melichárková
Jindřich Kouřil
Srpen:
Libuše Kráčmarová
V uvedeném období dosáhl věku 85 let:
Srpen:
Drahomíra Brodacká

Z našich řad odešli:
Červen: Věra Hrubá
Ludmila Röderová
Marie Königová
Jana Fuchsová
Červenec: Karel Komínek
Srpen:

Štěpánka Obšilová

†

V uvedeném období dosáhla věku 90 let:
Červenec: Anežka Švestková

Bělkovická dvacítka
Dne 22.července proběhl běžecký závod 1.
ročník Bělkovické dvacítky. Ta se v minulosti běžela a bylo již 30 ročníků. Obnovení tohoto závodu leželo na srdci mnohým lidem
v naší obci i členům ligy stovkařů. Ten, kdo
hodlá pořádat závody, musí obětovat mnoho
času a obrnit se trpělivostí.
Chci touto cestou poděkovat Davidu
Pelíškovi za to ,že se toho ujal a vzal na sebe
velkou odpovědnost za organizací tohoto
závodu. Trať závodu je odlišná od původní,
ale je taková, která se nabízí, to je příroda.
Les, kopce, ale i seběhy, polní i lesní cesty. David se rozhodl vytvořit dva okruhy po
10ti km, a tak se nabízela možnost závodu
s jedním okruhem pro starší a méně zdatné. Jsem přesvědčen, že se mu to podařilo
a odezva účastníků běhu byla velice kladná.
Podle mého posouzení zaslouží vyzvednout
výkon Magdalény Čermákové, která se umístila mezi ženami na druhém místě , běžela 20 km.
Děkuji za všechny běžce Davidovi i těm, kteří
mu pomáhali, ,hasičům, kteří nám zajišťovali bezpečí na silnicích, dívkám, které nám
podávaly pití v lese za Komolou, členům SK

Bělkovice za občerstvení po závodě. Poděkování patří obci ,za příspěvek na pořádání
tohoto závodu i občanům za fandění.
David se v poslední době věnuje více dálkovým horským běhům. Vyhrál dva poslední ročníky Jesenického maratonu z Ramzové
na Skřítek,16.9.se zúčastnil dálkového běhu

v Handlové na Slovensku s délkou 107 km
a převýšením téměř 4000 metrů a tento závod
vyhrál ještě s jedním borcem. Tož takového
borce rodáka máme mezi námi.
Davide, dík, jen tak dál a takto si užívej života.
Přeje Pavel Jašek

6

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

Kam se poděla Jantarová komnata aneb tajemství
bělkovických lomů
Geologická historie našeho kraje předurčila
jeho význam nejen pro stavbu cest, ale stala se
doslova pokladnicí pro budování pravěkých
opevnění i pozdějších středověkých tvrzí
a hradů v celém blízkém okolí. Kde asi brali
měšťané a církev v Olomouci kámen a dřevo
na městské opevnění , na kláštery a kostely ?
Vždyť kolem té jedné skalní homole, kde dnes
je arcibiskupství a univerzita, byly jen bažiny.
A u nás byla modrá břidlice, říční kámen,
moravská droba a kámen lomový.A že je jeho
kvalita stále uznávaná ,nemusím žádného
z nás přesvědčovat ani dnes.
Troufám si tedy tvrdit, že když vyjdu na
věž Michalského kostela , či olomouckého arcibiskupství ,Dómu anebo i univerzitních budov, dotýkám se „šutrů“ a trámů , které jsou od
nás , z našich lomů a z našich lesů.
Význam a důležitost pro jakékoliv stavby
dal těmto lomům a jejich vlastníkům možnost
pro živobytí.
Druhá světová válka , nástup fašismu
a vznik Protektorátu Čech a Moravy poměry
změnily a veškeré lomy v Bělkovickém údolí
připadly pod samosprávu Deutches Reich Německé říše.
Kámen nachází uplatnění jak při opevňovacích pracích, tak i na stavby dálnic.
Po roce 1944 se ale poměry na frontě, zvláště pak té východní, začínají měnit.
Útok Sovětské armády byl tak invazivní, že
nebylo možné čekat jen na příkazy hlavního
velení německé armády. Nastává aktuální problém - co s nakradeným majetkem
a s archívy gestapa? Němce však myšlenka „Es
kommt der Tag!“ stále neopouští.
Věří, že jednoho dne se vrátí, a tak na mno-

ha místech naší republiky využívají právě
lomů k tomu, aby v nich „svůj poklad“ ukryli
na vhodnější dobu.
Ani naše bělkovické lomy nebyly výjimkou .
Od svého kamaráda Zdenu Žádníka se mi
dostaly do rukou kopie dokumentů z archívu
Ministerstva vnitra z roku 1964 , které byly po
mnoha letech odtajněné.Otevírají svědectví
doby po druhé světové válce….. svědectví
našich občanů o posledním působení nacistických vojsk v našem kraji.
I když se dnes píše rok 2017, přece jen pro
diskrétnost a zbytečné jitření starých věcí,
nebudu uvádět plná jména svědků události.
Použité zkratky jsou smyšlené.
Záznam vojenské kontrarozvědky
Dne 15.6.1964 mi důvěrník A.A. sdělil poznatky
týkající se ukrytí neznámých beden v lomě,které
získal od svého švagra B.B. Koncem války jel B.B
pro dřevo z Lašťan do Těšíkovského lesa kolem
břidlicového lomu,kde byl zastaven německým
strážným. Po delší debatě byl propuštěn dál i se
svým druhem C.C., rovněž z Lašťan.
Při průjezdu viděli na cestě kolonu aut wermachtu,ze kterých vykládali bedny a odnášeli
do lomu. V tomto lomu jsou čtyři chodby desítky
metrů dlouhé. Po uskladnění byly všechny chodby zavaleny.
O těchto skutečnostech snad nikdo neví.
Tolik ve stručnosti z prvních zápisů. Rozjíždí
se velké vyšetřování, které přebírá olomoucké
oddělení státní bezpečnosti , a všichni svědci
jsou opětovně k věci vyslýcháni. Vyšetřují se
osoby další , s využitím agenturních zpráv z let
1954-55 od starousedlíků, a o výsledcích šetření
je informován přímo sekretariát ministra vnitra.
…..získané informace byly zpravodajsky za-

jímavé a skutečně nasvědčovaly,že nacisté využili přirozených možností – štol v opuštěných
lomech v bývalých tzv. Sudetech- k ukrytí zatím
blíže neidentifikovatelných materiálů a k zakrytí
nebo pozměnění místa určitou destrukcí…..
K případu měla být zpracována dokonce i technická dokumentace – foto a náčrtky se zákresem
do katastrální mapy. Ty ale bohužel nemáme. Nicméně v Předběžném závěru se dále uvádí :
… skutečností je, že v závěru války prováděla nacistická jednotka nějakou utajovanou
operaci,jejíž charakter nelze vnějším šetřením
ověřit. Utajování,poloha místa,uzávěra cest,destrukce téměř vylučují ,že by šlo o zakládání arsenálů pro tehdejší Wehrwolf. Uvedené faktory
naznačují ukrytí materiálu takového charakteru, u nějž byl zájem, aby nebyl vůbec objeven.
A to se Němcům nejspíš podařilo. Už v sedmdesátých letech bylo konstatováno, že z důvodů
technické náročnosti a s tím spojenými náklady
je odkrytí místa úložiště obtížné.
...Po prohlídce lomu ženijními odborníky bylo
od úmyslu z těchže důvodů upuštěno….
Tajemství z období druhé světové války v našem
kraji tak dodnes zůstává našim očím skryté.
A nejspíš na dlouhá desetiletí, možná
i staletí zůstane skryto v lůně hory , až jednou
...kdo ví?
A tak dál můžeme žít v představách, že tam
někde, nedaleko našich obydlí se ve štolách
břidlicového lomu skrývá ta věčně hledaná
Jantarová komnata, či zlaté šperky a vzácná
umělecká díla, nakradená Němci za 2.sv.války,
anebo , a to si myslím já, archív písemností
a dokumentů gestapa pro něž je lépe, aby
zůstaly nadále zavaleny.
Bobeš

V Bělkovicích proběhl první ročník Letní
fotbalové školy
Srpen byl v Bělkovicích – Lašťanech ve znamení Letní fotbalové školy, která se zde konala vůbec poprvé. Během dvou turnusů se na
fotbalovém hřišti vystřídalo celkem 54 dětí.
V průběhu obou týdnů se o děti starali čtyři
trenéři s mnoha zkušenostmi z podobných
kempů. „Jedná se příměstský fotbalový tábor,
kdy děti rodiče v osm ráno přivedou a ve čtyři
odpoledne zase vyzvednou, během celého
dne mají zajištěný program,“ vysvětluje David
Kubenz, jeden z organizátorů celé akce.
Děti byly rozděleny do skupin podle věku
a během celého kempu mezi sebou soutěžily o hodnotné ceny, mimo jiné se jednalo
například o podepsané kartičky Vladimíra
Daridy, Petra Čecha, Davida Lafaty a celou
řadu upomínkových předmětů z pražské Dukly, kde v roli hlavního trenéra působí Jaroslav
Hynek, rodák z Bělkovic-Lašťan.
Velmi zajímavým bodem programu byla
návštěva trenérů z Volf Soccer Academy, kteří
dětem ukázali svůj speciální trénink zaměřený
na dovednosti s míčem. „Tento specifický typ

tréninku byl pro kluky skvělým zpestřením,
protože si mohli vyzkoušet s míčem plno
nových věcí. Všichni byli z dopoledního
tréninku nadšení,“ uvedl na adresu Volf Soccer
Academy jeden z organizátorů Marek Vinkler.
Ve čtvrtek přišla na řadu pro všechny účastníky asi nejlepší část kempu, kdy na návštěvu
do Bělkovic dorazili hráči SK Sigma Olomouc,
a to konkrétně Tomáš Chorý a Jakub Plšek.
Oba velmi ochotně odpovídali na dotazy
trenérů i dětí a poté následovala autogramiáda společně s focením.
Během obou turnusů zavítaly děti společně
s trenéry do nedaleké Vésky, kde si v hotelu
Sport zahrály bowling, vyzkoušely tělocvičnu
a ve druhém turnusu se také zregenerovaly
v hotelovém wellness.
Na závěr celého týdne uspořádali trenéři
turnaj, na který dorazilo i plno rodičů, aby se
přesvědčili, co nového se jejich děti za celý
týden naučily. Během slavnostního zakončení
byly rozdány odměny nejšikovnějším fotbalistům a nejlepším týmům závěrečného turnaje.

„Celá akce dopadla velice dobře, ze stran
rodičů i dětí máme samé pozitivní ohlasy,“ říká
hlavní trenér Marek Vinkler.
Kompletní fotogalerii z celého kempu si
můžete prohlédnout pod tímto odkazem:
https://flic.kr/s/aHsm1deb5J
Marek Vinkler
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DĚTSKÝ DEN NEJEN SE SLOŽKAMI IZS
V neděli 8. října 2017 proběhl na hřišti “V
akátí”„Dětský den nejen se složkami IZS“,
který pořádal Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice - Lašťany ve spolupráci s obcí Bělkovice-Lašťany. Tento den byl určen nejen dětem,
ale i dospělým.
Program byl opravdu pestrý. Děti po
přihlášení absolvovaly jízdu zručnosti

s ověřením znalostí dopravního provozu a
následně byly odměněny nejen perníkovou
medailí, ale i dalšími drobnostmi. Díky účasti
profesionálních hasičů ze stanice Šternberk se
bylo možno podívat na zásahový vůz a jeho
vybavení. Hasiči nejen předváděli vybavení,
ale i odpovídali často na dotazy. Dalším účastníkem byla Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, která v sanitce předváděla
resuscitaci nejen na dospělé figuríně, ale i na
figuríně dítěte. Tuto resuscitaci a její správný
postup si vyzkoušelo mnoho dětí i dospělých.
Nedílnou součástí akce byla Městská policie
Olomouc, která odpovídala na dotazy, bylo
možné si vyzkoušet střelbu na laserové střelnici a skládání nábojů. BESIP na akci přispěl opileckými brýlemi, které si lidé nasadili a museli
projet na šlapacích autech vytyčenou dráhu.
Výborné bylo i zázemí a občerstvení.

Ač počasí moc nepřálo, zúčastnilo se této
akce přes padesát dětí a mnoho dospělých
z naší obce i okolí. Jsme rádi, že akce byla nejen zpestřením víkendu, ale snad i prevencí
a přispěla tak ke zvýšení bezpečnosti chování lidí v silničním provozu i v životě. Určitě
se budeme snažit takovou akci zopakovat i
v příštím roce a už teď se moc těšíme na vaši
účast. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem složkám, které se této akce účastnily.

LIGA MLADÝCH HASIČŮ A 45.VÝROČÍ HRY PLAMEN
V neděli 24.9.2017 se na Horním náměstí
v Olomouci konalo slavnostní vyhlášení Ligy
mladých hasičů za tento rok. V mladší kategorii se účastnilo vyhlášení 34 družstev
a u starších 30 družstev. Podmínkou je se
účastnit minimálně šesti závodů v Lize. Naši
mladší žáci se umístili na překrásném 3. místě,
jen tak dál a gratulujeme. Starší žáky trápila absence, což se podepsalo na umístění

na 19. Místě. Fandíme dál a příští rok to dáte
na bednu. Zároveň s vyhlášením se uskutečnilo i ocenění ke 45. výročí hry Plamen. Pamětní
list a odznak dostala naše Zasloužilá hasička
Marie Balutová, která byla u zrodu hry Plamen
v Olomouckém kraji. Pamětní list a odznak
dostala i Miloslava Stanislavová za 15 let jako
vedoucí mládeže.
SDH Bělkovice-Lašťany

NETRADIČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ, ŽEN A DĚTÍ
V sobotu 9.9.2017 se v Bělkovicí-Lašťanech
pořádal již desátý ročník naší soutěže Setkání
hasičů pod názvem “NETRADIČNÍ HASIČSKÁ
SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR MAS ŠTERNBERSKO” Letošního ročníku se účastnilo 10
družstev mužů a 6 družstev žen. V kategorii
mužů se na prvním místě umístilo domácí

MLADŠÍ
1 místo Véska A čas 1:41
2 místo Trusovice čas 1:50
3 místo Příkazy čas 1,57
4 místo Bělkovice-Lašťany A 2:00
5 místo Horka nad Moravou 2:02
6 místo Véska B 2,13
7 místo Bělkovice-Lašťany B 2,38
STARŠÍ
1.místo Příkazy čas 1:30
2.místo Trusovice čas 1:38
3.místo Bělkovice-Lašťany čas 1:43
4.místo Majetín 1:44
5.místo Hlubočky čas 1:45
6. místo Dolany čas 1:47
Co na děti čekalo? Popis provedení útoku :
Nářadí potřebné k požárnímu útoku si družstva nachystají na základnu na povel rozhodčího.

družstvo v čase 4:33, na druhém místě Doltus
seniors v čase 4:58 a na třetím místě Topolany v čase 5:07. V kategorii žen se na prvním
místě umístilo domácí družstvo v čase 6:17,
na druhém místě družstvo Štěpánova v čase
6:43 a na třetím místě Horka nad Moravou v
čase 6:46.
V dětských kategoriích soutěže se účastnilo
7 družstev mladších žáků a 6 družstev starších
žáků.Poprvé si děti vyzkoušely stejnou trať
jako dospělí.

U kategorie mladší s chystáním na základnu
mohou pomáhat dva vedoucí a obsluhu stroje
provede osoba starší 18 let. U kategorie starší
pomáhá jeden vedoucí na základně. Družstva
budou startovat nachystaná v raftu s vestou
a pádlem. Nadél přepádlují bazén a přivážou
raft. Dojde k vylodění, svlečení a odložení vest
a pádel na vymezené místo. Pokud se vesta,
nebo pádlo bude nacházet mimo vyznačené
místo, nebo se dotýkat země, bude uděleno
10 trestných sekund. Družstvo doběhne k
základně a následuje klasický požární útok
s překážkami, se sáním z přírodní nádrže (koupaliště) za použití ventilového lanka. Na trati je
nutno překonat tři překážky : průlez tunelem
pro všechny členy, podtažení B vedení pod
„kolejemi“ a průlez tunelem pro proudaře. Po
sestříknutí terčů je pokus ukončen.
Děkujeme všem družstvům za jejich účast
a doufáme, že se jim u nás líbilo a příští rok
opět přijedou. Akce je podpořena SCLLD MAS
Šternbersko. Soutěž finančně podpořil Olomoucký kraj. Akce se koná za podpory obce
Bělkovice-Lašťany.
Dále děkujeme Martinovi Zatloukalovi za
půjčení raftů, pádel a vest od Vodák Sport a
za ozvučení a komentář Haničce Kubíčkové a
Mirovi Mašláňovi z Sdh Rataje. Velké díky patří
i všem členům našeho sboru, kteří se na této
akci podíleli.
Miloslava Stanislavová

8

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

3. ročník závodu mopedů o Chlašťanský pohár
Třetí ročník závodu O chlašťanský pohár proběhl v první říjnovou sobotu.
Zúčastnilo se jej přes šedesát závodníků, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Letos poprvé se závodu zúčastnili jezdci na strojích Babeta. Další dvě kategorie byly shodné jako
v předchozích ročnících, tj. Moped a Pionýr.

Pro závodníky byl připraven asi tříkilometrový okruh s různou kvalitou povrchu, od
asfaltu až po šotolinu, a jezdci těmto podmínkám museli přizpůsobit styl své jízdy.
Oproti minulým ročníkům došlo ke změně
počtu okruhů závodu. „Nejslabší“ kategorie
Babet odstartovala závod jako první, krátce
po 13. hodině. Tato kategorie si připravenou
trasu obkroužila třikrát. Jezdci druhé kategorie na stojích typu Pionýr, trasu absolvovali čtyřikrát. Stejný počet kol čekal i na jezdce
mopedů, ti však startovali dvakrát po dvou

kolech. A to z toho důvodu, že v této kategorii
se měřil jak výsledný čas pro všechna čtyři
kola, tak i rozdíl časů.
I přes nepřízeň počasí se akce opět těšila vysoké
návštěvnosti diváků, kteří přišli ať už povzbudit své
favority nebo si jen užít tento motozávod.
V roce 2015 si nikdo z pořadatelů ani nepomyslel, že tato akce bude natolik úspěšná.
Zvyšující se počet přihlášených závodníků je
hnacím motorem pro budoucí ročníky. Proto
neváhejte, oprašte své veterány ze stodoly a
příští rok se potkáme na startu!

Výsledky:
Kategorie Babeta:
1. Vojta Bryks (Bělkovice), čas 14:07:22
2. Martina Čtvrtlíková (Olomouc), čas 14:12:62
3. Jakub Gold (Bělkovice), čas 14:27:75
Kategorie Pionýr:
1. Pavel Vaca (Kožušany), čas 12:49:77
2. Jakub Smejkal (Dolany), čas 12:57:96
3. Květoslav Svozil (Bělkovice), čas 13:29:49
Kategorie Moped:
1. Ladislav Drábek (Litovel), čas 14:52
2. Jaromír Filip (Litovel), čas 15:21
3. David Mánek (Bělkovice), čas 16:34
1. Horymír Telíšek (Bělkovice), čas 0:02:09
2. Zdeněk Klos (Olomouc), čas 0:02:14
3. Roman Stratil (Radíkov), čas 0:02:46
Jana Theimerová

ZŠ A MŠ BĚLKOVICE-LAŠŤANY
4. září 2017 - První školní den
Letos nám přálo počasí,
proto přivítání nových
prvňáčků proběhlo mezi
školou a sokolovnou
v Bělkovicích. Po přivítání
od místostarosty obce
Ing. Josefa Zouly a zástupce zahrádkářů pana
Jiřího Skarupského čekal na prvňáčky nezvyklý úkol, hned první den se pořádně srovnat
do latě! Úkolu se zhostili pan ředitel školy Mgr.
Lubomír Sklenář s třídními učitelkami Mgr. Renatou Soldánovou a Ludmilou Juráňovou. Po-

tom se noví školáci odebrali do svých tříd, kde
na ně čekaly lavice plné učebnic a pomůcek.

Druháci byli pasováni na čtenáře a nejstarší
páťáci šli podle tradice zasadit své stromy.

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

Školní družina není jen
úschovna dětí.
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v měsíci říjnu drakiáda, poznávání přírody,
podzimní mňamkování a hodiny pohybu
navíc pod vedením učitelů Petra Reicha, Den-

isy Krausové a Lubomíra Sklenáře. Začínají
také fungovat kroužky pro všechny děti ZŠ.
Vladimíra Holčáková

Program pro děti je velmi pestrý, od her
v přírodě po návštěvy zajímavých lokalit
a lidí z vesnice, kteří nám nabízejí příjemné
prostředí svých zahrad, rančů nebo stájí koní.
Děkujeme paní Haluzové za příležitost podívat se ke koním v jejich stájích. Teď nás čeká

Podzim v mateřské škole
Pojďme se společně podívat, co čeká děti na
podzim v mateřské škole. A na co se vlastně mohou těšit? Ve dnech 9. a 12. října navštívil naši
MŠ logopedický pracovník SPC Olomouc, čímž
chceme apelovat na rodiče, aby nenechávali
nápravu řeči svých dětí na poslední chvíli.
Každý měsíc čeká na děti divadelní představení s pohádkou, z kterého si odnesou moudrost a ponaučení. Již tradičně se uskutečnila
podzimní zahradní slavnost Uspávání broučků.
Nově se posadíme ve zrekonstruovaném
a přistavěném altánku pro děti. Nezapomene
se podívat na zahrádkářskou výstavu, kterou
obohatíme i my svými výrobky. Podnikneme
dopolední návštěvu lesa s dalekohledem
a začneme pomalu připravovat adventní vyrábění s rodiči. Mezi tím vším ochutnáváme
ovoce a zeleninu, abychom měli dost síly
a zvládli podzim s úsměvem.
Petra Martínková

Uspávání broučků
v mateřské škole
Nastal podzim, čas kdy příroda hýří paletou barev
a kdy se vše živé začíná připravovat na příchod zimy.
Jako každý rok, tak i letos, děti z MŠ Bělkovice-Lašťany pomohly broučkům s ukládáním k zimnímu
spánku. Letos byli broučci pilní a spoustu věcí si
připravili sami. Děti jim jen posvítily na jejich poslední procházce kolem potoku, zazpívaly jim podzimní
ukolébavky a s pomocí Křemílka a Vochomůrky je
uložily do pařezové chaloupky.

A to, že se zapojili kromě dětí i rodiče, mohl
vidět každý, kdo se přišel podívat v pátek 20.
října na školní zahrádku MŠ. Po každé dobře
vykonané práci následuje odměna a tou nám
bylo dobré občerstvení, společná setkání
a zklidnění, které stejně postupně nastává
kolem nás. Závěr patřil vyhlášení soutěže
o nejoriginálněji vyřezanou dýní. První tři
vítězové byli odměněni a ostatním patří velké
díky, že svými krásnými výtvory podtrhli atmosféru celého večera.
Petra Martínková

Více informací na www.skolabelkovice.cz a na Facebooku
www.facebook.com/skolabelkovice/.
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TJ SOKOL BĚLKOVICE-LAŠŤANY
Cvičenci Sokola Bělkovice-Lašťany pod
vedením MUDr. Zuzany Sadílkové zahájili nácvik sletové skladby určené pro
rodiče a děti nazvanou “Medvídci”. Nácviku se účastní 4 páry rodičů a jejich dětí.
Tato hravá, veselá a optimistická skladba je
určena pro XVI. Všesokolský slet který se bude
konat v květnu a červnu 2018. Naše jednota
nechyběla na žádném sletu ani spartakiádě
a nebude to ani tentokrát, i když tak malé
děti můžou vystupovat jen na sletech v okolí
a samozřejmě v naší sokolovně, ale do Prahy
ještě nepojedou.

Cvičencům a jejich cvičitelce přejeme hodně zdaru v nácviku a samé úspěchy ve vystoupeních.

Eva Slepičková

SK Bělkovice-Lašťany
Pomalu se blíží konec
podzimní sezóny. Všechny
týmy mají před sebou poslední zápasy a pak je čeká zimní
přestávka a čas na aktivní
přípravu. Letos poprvé k ní mohou využít
nové hřiště s umělou trávou a osvětlením.
Muži jsou v druhé polovině tabulky s 15
body, kdy mají k dobru odložený zápas proti
Bohuňovicím. Zatím si připisují čtyři výhry,
dvě remízy. O výsledku musel rozhodnout až
penaltový rozstřel a pět proher. Na aktuálním
výsledku se zrcadlí odchod matadorů do fotbalového důchodu a zároveň průběžné zapracování dorostenců mezi muže.
Za zmínku stojí zásluhy Josefa Hanuše, který
trénuje současně dorost i starší žáky. I přes časovou
náročnost se oběma týmům podařilo vybojovat
třetí místo tabulky ve své kategorii. Starší benjamínci
po druhé části podzimních kol skončili na posledním,

čtvrtém místě, ve skupině.
A protože se blíží konec sezóny, tak za
pár týdnů, až se sundají fotbalové sítě,
se hřiště tradičně zahalí do vánoční atmosféry

a budeme očekávat příchod Mikuláše s čertem a anděly (sobota 2. 12. 2017). Následující
týden se pak fotbalovým areálem rozvoní vánoční
punč. Všichni jste na obě akce srdečně zváni.

(Výsledky platné k 27. 10. 2017, foto: Bělkovice - Náměšť na Hané 3:2)

( POZOR ) - Začíná lovecká sezona.
Začíná lovecká sezona, proto si musí dávat
pozor houbaři i turisté, kteří chodí do lesa
na procházky. Málokdo z Vás možná ví, že za
vstup do lesa v době honu hrozí pokuta až
10 tisíc korun. Neznalost však houbaře a turisty před pokutou a případným zraněním
neochrání. Proto z důvodu bezpečnosti zveře-

jňujeme termíny honů. V naší honitbě se letos
koná první naháňka 18. listopadu a druhá 9.
prosince. V uvedené dny Vás žádáme, omezte
vycházky do lesa. Na loveckou sezonu se
myslivci připravují celý rok, jednak celoroční
péčí o zvěř, stavbou krmných zařízení, přípravou krmiva na zimu a ochranou zvěře proti

predátorům. Pro nás myslivce je lovecká sezona taková odměna za celoroční práci v honitbě a v jistém slova smyslu i slavností. Dbejte
proto, prosím, naší výzvy a omezte v uvedené
dny lesní procházky.

Snímek z archivu ukazuje slavnostní výřad po jednom honu a předávání úlomků úspěšným střelcům.

Rudolf Krč

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany
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Na co nemáme v zimě zapomenout?
V prvé řadě na včasné zazimování těch druhů, které vyžadují přihrnutí půdy nebo zahrnutí korun. To se týká hlavně růží a mladých
výsadeb révy vinné. Opomeneme-li zahrnutí
v době, kdy je již půda zamrzlá, musíme krýt
rostliny nasypáním rašeliny nebo suchých listů
a přikrýt suchou hmotu polyetylenem. Jinak
dojde k přemokření, a zvláště u listů, slámy
a podobných materiálů k zahnívání, je-li občas
teplota nad nulou. Máme-li dostatek chvojí,

přikryjeme i zimní salát , polníček a případně
i podzimní výsevy cibule a karotky. Bezsněžné
zimy jsou většinou velmi nebezpečné rychlým
vymrzáním půdní vody, takže rostliny pak silně trpí suchem a hynou nikoliv mrazem, ale
nedostatkem vláhy. Sníh je pro naši zahradu
a celou přírodu dobrodiním. Škodit může jen
větší vrstva sněhu polámáním větví stromů
a keřů. Na zahradách musíme chránit i rododendrony, vyšší jehličnany s rozloženými vět-

vemi, ale i jehlancovité typy. U rododendronů
stavíme pod větve oporu ze dřeva, podobně
u druhů jehličnanů s rozloženými větvemi.
Jehlancovité typy svazujeme, případně
přivazujeme k podpůrné tyči. Náhle napadaný
sníh na větve ve větší vrstvě setřásáme. Sníh
je však ochranou před silnými mrazy, a proto
stromům neškodí ani námrazy, pokud nejde o tak
velkou váhu , která by způsobila zlomení větví.
Zahrádkáři z Bělkovic-Lašťan

Rozvrh cvičení pro rok 2017-2018.T.J.SOKOL Bělkovice-Lašťany VELKÝ SÁL
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

ZŠ Bělkovice-Lašťany

ZŠ Bělkovice-Lašťany

ZŠ Bělkovice-Lašťany

ZŠ Bělkovice-Lašťany

ZŠ Bělkovice-Lašťany

17:00 - 20:00
Stolní tenis
Jiří Steiger

16:30 - 17:30
Rodiče a děti
Zuzana Sadílková

Cvičení T.J.SOKOL B.-L.

19:00 - 20:00
Badminton

18:30-19:30
Intervalový tréning
Ženy, muži
Jana Mayrwögerová

Libor Dobeš, Zbyněk
Paták

Rozvrh cvičení pro rok 2017-18.T.J.SOKOL Bělkovice-Lašťany MALÝ SÁL
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

ZŠ Bělkovice-Lašťany

ZŠ Bělkovice-Lašťany

ZŠ Bělkovice-Lašťany

ZŠ Bělkovice-Lašťany

ZŠ Bělkovice-Lašťany

Cvičení T.J.SOKOL B.-L.
17:30 - 18:30
Předškolní děti
Jana Orletová
18:30 - 19:30
Posilovací cvičení
Dorostenky,ženy
Jana Mayrwögerová

18:30 - 19:30
Gymbaly, strečink
Cvičení ženy
Eva Slepičková

sběrný dvůr
Otevírací doba sběrného dvora za MŠ v Bělkovicích od 1.12.2017 do března 2018
každou sobotu mimo svátek dle kalendáře
od 8:00 -12:00 hodin

Otevírací doba malého sběrného dvora (bioodpad) vedle autodílny v Lašťanech od 1.11.2017
od 1.11.2017 do 30.11.2017 každou sobotu
od 8:00 -10:00 hodin
od prosince zcela uzavřeno
Další informace naleznete na www.belkovice-lastany.cz a dále aktuálně v hlášení rozhlasu.
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Tepenec …
Bylo už tma, když starý vetešník ,zvaný „Šlapka“ , utrmácený rozbředlými úvozy se svým
vozem konečně toho večera dorazil až k tepenecké spodní bráně. Vůz nechal hned na prvním
nádvoří a celý promáčený zběsile běžel rovnou
do komnat svého pána.
„Musím za purkrabím!“ domáhal se hlasitě,
když vtom se dveře rozlétly a ve vchodě stál sám
Jiří z Nevojic a rozlíceně na něj : „ Kdo si to dovoluje v tuhle dobu mě u večeře rušit ?!“
„Odpusťte mi pane, ale musím, vracím se
právě ze Šternberka. Vyhandloval jsem zas nějaké to potřebné a i u toho prťáka na Prlově jsem
se zastavil , jak jste přikázal, a vaše boty jsou zas
jako nové. Ale v Bělkovicích .. zajíkajíc se , v Bělkovicích u fojtovýho Filipa jsou „ryšavci“ z Uher!
A s nima stovky žoldáků, prý od hejtmana
Jakuba Štěněte .Táhnou od Brna, jak jsem zvěděl.
Roztáhli stany, ohně dělají, po stodolách koně
mají a další vojska pána Helfštýnskýho prý čekají, aby na nás pak společně vypálili!“
„Ta horda Zikmundových smradů?!“ zařval
rozzuřeně.“Jen ať to zkusí! A sám jim vypálím znak Prokopův na čela , aby věděli zač
je toho loket, upírat nám právo na náš majetek!Zaprodanci jedni zrzaví!“ Zuřivost a hrubé
láteření pána probralo za chvíli i podhradí.
Uběhlo ještě několik dnů od první zprávy
a napětí na hradě nepolevovalo. Ani vyslaní
zvědové nepřicházeli s nějakým povzbuzením.
Purkrabí Jiřík mezi tím nashromáždil na hrad
posily a zásoby jídla i zbraní z celého okolí.
Byl natolik přesvědčený o pevnosti hradu po
posledních opravách vnějšího i vnitřního opevnění,stejně jako o loajalitě okolních vsí, že nějakou porážku si ani nepřipouštěl.
….. Když se pak ale v půli března toho roku
čtrnáctistého , pod hradem u Trusovického potoka
objevili první žoldáci a poté i ze strany od Jívové se
k valům sjížděla vojska s praporci Zikmunda, Jakuba Štěněte z Bělin i pána z Kravař- Lacka Helfštýnského , začal se naplňovat kalich hořkosti.
Nad předhradím začalyaprolétat první mračna šípů a když zazněly výstřely z houfnic, koně
se začali plašit a celý hrad se najednou stal dějištěm hrozného zmatku.
„U kováře hoří !“ Ale jak pod palbou hasit, a tak
se plameny nelítostně šířily dál, až počaly olizovat
samotnou zbrojnici. Zkáza byla dovršena! Odvaha
obránců se v krvavé řeži počala rychle vytrácet.
Proti takové převaze už není žádná šance se ubránit.
Ještě dva dny stoupal z dálky viditelný kouř
nad lesem , kde se ještě nedávno ozýval zvuk
kovářova kladiva zvonícího o kovadlinu a jásot
rozpustilých děcek.
Jako když duše poznenáhlu opouští své tělo.
V tratolišti krve, mezi mnoha dalšími, pod
ohořelým trámovím leželo i tělo purkrabího
Jiřího, pána z Nevojic.
„Hoďte ho psům!“ přikázal hejtman Jakub.
Na spáleništi a troskách, které zůstaly, už nebyl ani důvod pro jmenování nového správce.
Po nějakém čase pijáctví a patřičného rabování
na oslavu vítězství se vojska Lacka z Kravař vrátila na svůj hrad Helfštýn , zatímco Jakub Štěně dál
postupoval na sever, aby ve jménu nové spravedlnosti , ve jménu budoucího krále českého Zik-

munda Lucemburského vybojovával a upevňoval moc nad nově dobytým majetkem.
A takový byl tedy osud a konec kdysi
královského hradu Tepenec.
Období konce čtrnáctého a počátky patnáctého
století byly poznamenané neustálými spory o ma-

U dřevěného polního stolce a v jeho okolí
posedává hlouček lidí, unavených už jen tím vedrem.
Sama vedoucí archeologického výzkumu
doktorka Vránová se dnes vžila do role kuchařky
a na ukončení letošní sezony uvařila „ všem svým
věrným poddaným“ guláš. A ten vám ale byl!

jetek mezi potomky lucemburského rodu, markrabaty moravskými - Joštem a Prokopem.
Soudní právo se stalo nevymahatelným
a kraj byl sužován neustálými lokálními rozbroji.
Nestabilní situace jak na Moravě tak
v Čechách nakonec využil ve svůj prospěch
sám Zikmund Lucemburský ,když po bitvách
v Horních Uhrách vpadl i na Moravu.
A právě tato léta kolem roku 1400 se stávají tím
nejkritičtějším obdobím i pro náš hrad Tepenec,
kdy byl opětovně dobýván a zničen natolik, že již
nikdo neměl tolik prostředků, aby jej obnovil.
Polemickou otázkou také může být, zda byl
vůbec nějaký politický zájem o jeho obnovu.
S přibývajícími léty tak trosky hradu postupně přerůstá lesní porost , ze sazenic se zvednou nové kmeny stromů, aby svými korunami přikryly do stínu minulost tohoto místa.
Uběhne první desetiletí,pak století, druhé,až jednoho dne - dlouhých pět století po
těchto rušných událostech u úpatí mocného
skaliska zazní děsivá a ohromující rána. To
první dynamitová rozbuška vyrvala ze srdce
hory první kámen! V jejím nejbližším okolí
přibývají buldozery,bagry,nákladní auta , staví
se přepravní pásy…. den za dnem v hluku
a prachu člověk začal těžit to nejdražší.
Započala poslední etapa života této tak tragicky poznamenané hory. Hory , která v dávných
dobách byla kolébkou a útočištěm našich
pravěkých předků již před třemi tisíci lety.
Je krásné letní poledne 31.srpna 2017.
Před malou chvílí dozněl poslední škrabot
špachtlí a motyček .Jedou poslední kolečka
s vydolovanou sutí, pamatující pravěké osídlení
této lokality i největší slávu středověkého
hradu stejně jako jeho tragický konec.

Kdybych měl svoji misku, i domů bych si vzal!
Atmosféra v kolektivu byla ale i přes toto
obohacení pro mne něčím zvláštní.
Byla to několikaměsíční těžká a úmorná dřina
v těch vedrech. Kolik kamenů a suti, abychom
mohli nakouknout do historie. Jaké byly osudy
těch lidí, kteří nám po sobě nechali střepiny
rozbitých nádob? Kdo držel to ouško hrníčku
a komu ukončil život ten ohromný bodec píky
či kovový hrot šípu, co tu staletí ležel jako tichý
svědek těžkých bojů? Bojů na život a na smrt.
Není se tedy co divit, že i po tolika staletích
se v nás probouzejí zvláštní pocity tímto
místem vyvolané.
Skupina dobrovolníků se pomalu loučí
a rozjíždí do svých domovů, aby opět žili svůj
každodenní život 21.století.
Na opuštěných haldách a sutinách se za
pár dnů opět uchytí první navátá semínka
okolních travin, vzrostou nové trsy malin
a na nějaký čas překryjí svým polštářem tu obnaženou minulost.
Tentokrát však jen na chvíli , než zazní další rána
,baldachýn prachu se zvedne a stroje začnou
ukrajovat poslední zbytky hory, jejíž kámen se
pro svoji kvalitu stal obětí stavebního zájmu.
Po jkrálovském hradu a jeho hoře Tepenci tak zůstane jen místní název a nalezené
artefakty uložené v depozitářích. Paní doktorka Vránová dokončí svoji vědeckou práci
a napíše jistě ještě jednu knihu … asi to bude
skutečně ta poslední…
Tak trošku najednou i na mě přichází zvláštní
pocit nostalgie … po něčem zašlém a ztraceném.
A něco mi v duši říká, že já se na ta místa
ještě někdy vrátím.
Květoslav Bobeš Koudelný
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VÍTE ŽE .....

.....na tvar sněhové vločky má zásadní vliv teplota, při níž se voda mění v ledové krystaly? Čím nižší je teplota
pod nulou, tím je vločka jednodušší. Nejčastější šestiramenné vločky vznikají při teplotách mezi 0–4 °C, pětiramenné vločky mezi -4-6 °C a že na světě nejsou dvě stejné, protože každá vzniká za jiných podmínek.

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

Starosta SDH Bělkovice-Lašťany je ing. …….?
Kostel v Dolanech nese jméno……?
Poplatek ze psů v B-L činí…….?
Nejbližší lékařská pohotovost je ve městě ……..?
Těšíkovská kyselka je bohatá na ……..?
Žáci místní školy chodí u příležitosti zahájení školního roku
sázet ……….?
7. Dětská lékařka v Dolanech se jmenuje Mudr. ……?
8. Hanácky „náušnice“……?
9. Market Hruška byl kdysi postaven jako prodejna …….?
10. Na podzim je vhodné, aby nás doma „navštívil“…….?
11. Básnířka, rodačka z B-L Anděla…………? // psali jsme o ní v jednom
z loňských vydání//

12. V domě v horní části Fatkova , u kontejnerů na tř.odpad byla
kdysi…………?
13. Letos 7.října se konal na hřišti třetí roční závodu nazvaného………..?
14. Kříž na Fatkově nechali postavit manželé………..?
15. Patron myslivců je …….?
16. 2.listopadu jsou…….?
17. Místní části obce, na pravé straně potoka za mostem směrem na cyklostezku
na Bohuňovice se říká……?
18. Oranžové plody podzimu, bohaté na vit.C, kyselinu jablečnou,
flavonoidy , železo, vápník a jód se jmenují…… ?
Pavla Jemelková

…….alkohol vás v zimě nezahřeje, ale naopak? Pocit zahřátí způsobuje jen proudění krve do pokožky.
Krev však proudí pryč od vnitřních orgánů, takže vnitřní teplota těla ve skutečnosti klesá. Navíc alkohol
narušuje schopnost těla třást se a vytvářet tak teplo navíc.
…i když se rýmě, ucpanému nosu a bolestem v krku říká nachlazení, zima jako taková tyto nepříjemnosti nezpůsobuje? Způsobují je viry a naopak studený vzduch při nachlazení pomáhá, protože počet buněk
zápasících s infekcí se při pobytu v chladnu zvyšuje. Naopak virům způsobujícím ono „nachlazení“ se nejlépe
„daří“ při teplotách okolo 32st.
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Podzim patří dýním-RECEPTY
Dýně neodmyslitelně patří k podzimu, často se používá k přípravě hutných
polévek. Dýně je skvělým vylepšením suchých moučníků, například perníku, makovce
nebo bábovky nebo je výborná v kompotu.
Dýni se nedají upřít ani její blahodárné léčivé
účinky: výrazně posiluje imunitní systém, uklidňuje nervy, napomáhá správné činnosti
srdce, snižuje hladinu tuků v krvi, podporuje
správnou funkci slinivky, působí močopudně, ulevuje chorobám ledvin a detoxikuje organismus.
Při nákupu vybírejte těžké plody se stopkou. Čím je dýně těžší, tím více dužniny obsahuje. Stopka brání jejímu vysychání a hnití. V
temnu a suchu vydrží neporušené dýně klidně i půl roku.
Rozeznáváme několik druhů dýní, mezi ty
nejznámější patří Hokaido, která je výrazné,
nasládlé chuti. Její slupka se neloupe, je totiž
natolik tenká a lahodná, že ji stačí povařit. Je
využívána především pro přípravu polévek,
pyré, koláčů, džemů nebo kompotů.
Dalším druhem je máslová dýně, tu
poznáte velice snadno, má typický hruškovitý
tvar. Dužina máslové dýně má velmi jemnou
nasládlou chuť připomínající chuť lískových
oříšků. Máslová dýně je vhodná k restování
a grilování nebo jako příloha k červenému
masu. Dále se využívá k přípravě omáček,
nádivek, pyré anebo krémových dýňových
polévek. Vhodná je také k zapékaní, ať už
na sladký způsob nebo na slaný způsob –
zapečená s masem.
Špagetová dýně má oválný tvar, barva slupky je žlutá až žluto-oranžová. Slupka špagetové dýně se nemusí loupat, opět ji stačí
pouze povařit. Její dužnina je specifická tím,
že vytváří špagetová vlákna, pokud je dýně
zralá. Špagetová vlákna od sebe oddělíme
tak, že dýni povaříme (vcelku a neloupanou).
Špagety pak můžeme využít jako plnohodnotnou náhradu těstovin, ale je vhodná i k
zapékání a restování.
Dýní je celá řada, za zmínku však ještě stojí
muškátová dýně, ta má velice výrazné že-

brování a může dorůstat až do hmotnosti 1020 kg. Muškátovou dýni rozhodně doporučuji
oloupat, její slupku nelze povařit. Muškátová
dýně je vhodná pro přípravu polévek, pyré
anebo koláčů.

Krémová dýňová polévka

Ingredience: dýně, smetana (33%), 0,5 l
vývaru, 2-3 stroužky česneku, sůl, pepř.
Postup: Do vývaru vložíme dýni nakrájenou na kostky a zvolna vaříme do změknutí
dužniny (cca 20 min). Rozmixujeme, dosolíme, je-li třeba, přidáme česnek, pepř a
ještě krátce velmi zlehka povaříme (5-10 min).
Přidáme smetanu, důkladně promícháme a
necháme ještě chvíli na plotně, už nevaříme.
Můžeme podávat se lžící zakysané smetany a
opraženými dýňovými semínky.

Dýně Hokaido

Dýňový kompot

Ingredience: voda, 1 kg očištěné dýně,
200 g krystalového cukru, 2 citrony (jeden na
šťávu, druhý nakrájet), 2 hvězdičky badyánu, 2
svitky skořice, 6 hřebíčků.
Postup: Přiměřené množství vody
ochutíme cukrem, citronovou šťávou,
přidáme nakrájený citron na plátky, koření a
chvíli povaříme. Do rozvaru přidáme dýni nakrájenou na kostky o velikosti 2 x 2 cm, vaříme

Dýně máslová

chvilku, až je dýně na skus. Nesmí se nám rozvařit. Kompot odstavíme a necháme dobře
vychladit.

Dýňový koláč

Ingredience: 1 středně velká máslová
dýně, 100 g moučkového cukru, 100 g másla
+ na vymazání formy, 2 vejce, 200 g mletých
mandlí, 1 vrchovatá lžička prášku do pečiva,
šlehačka k podávání.
Postup: Dýni oloupeme a nakrájíme na
centimetrové kostky, uvaříme doměkka (nejlépe v napařovacím hrnci anebo v cedníku či pařáčku nad hrncem s vroucí vodou).
Trvá to asi 10–15 minut. Uvařenou dýni
osušíme a rozmixujeme na pyré, necháme
vychladit. Předehřejeme troubu na 180 ºC.
Utřeme máslo s cukrem na hladkou nadýchanou pěnu, přidáme vejce, dvě lžíce mletých
mandlí, prášek do pečiva a znovu důkladně
promícháme, na závěr přidáme dýňové pyré.
Vmícháme zbytek mletých mandlí. Pokud
bude těsto příliš tuhé, rozřeďte ho po lžičkách
trochou vychladlé tekutiny, nad kterou jste
dýni napařovali nebo mlékem. Vymažeme kulatou dortovou formu o průměru 22 cm a do
ní rovnoměrně rozprostřeme těsto. Pečeme
asi 45 minut. Pokud začne koláč příliš rychle
hnědnout, zakryjeme ho alobalem. Podáváme
s kopečkem šlehačky.

Dýně Muškátová
Za ochutnání také stojí velice jednoduchý
recept, a to pečená dýně s parmazánem.
Kromě skvělých receptů si za pomoci dýní
můžeme vykouzlit krásnou podzimní výzdobu. Stačí využít malých okrasných dýní nebo
společně s dětmi vytvořit halloweenský
zubatý úsměv.
Jana Theimerová

Pozvánky z farnosti Dolany
Farnost Dolany zve všechny malé i velké na
následující akce a aktivity:
1. Pozvánka do náboženství
Děti prvních až čtvrtých tříd základních škol jsou srdečně zvány do hodin
náboženství. Vyučování náboženství bude
bývat každé úterý od 16:30 do 17:30 h ve
Farním centru v Dolanech. Skupinu dětí
1.-2. tříd povede Jana Tichá, skupinu dětí 3.4. třída povede Vierka Žalúdeková. Pokud
chcete přihlásit svoje dítě do náboženství
v novém školním roce nebo ještě před přihlášením potřebujete zodpovědět jakékoliv
dotazy, kontaktujte prosím Vierku Žalúdekovou, tel. 732 435 398, mail: viera.kristina@
yahoo.com.

2. Pozvánka na kurzy Alfa
Farnost Dolany zve všechny dospělé bez
ohledu na věk na kurzy Alfa. Kurzy Alfa jsou
určeny pro ty z Vás, kteří se chcete o víře
dozvědět něco více; pro pokřtěné i dosud
nepokřtěné; pro ty z Vás, kteří máte různé
otázky týkající se Boha a víry a dosud jste na
ně nenašli nebo nedostali odpovědi. Desetitýdenní cyklus setkání začíná vždy společnou
večeří, následuje přednáška a poté diskuse a
sdílení ve skupinkách. Témata promluv jsou
např.: Jde v životě ještě o víc?, Kdo je to Ježíš?,
Jak získat víru?, Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?, Jak odolat zlému? nebo např.
Uzdravuje Bůh i dnes? První setkání se uskuteční ve středu 10. ledna 2018 v 19 hod

ve Farním centru
v Dolanech. Těšíme
se na Vás. Koordinátorkou kurzu je
Vierka Žalúdeková,
tel. 732 435 398,
mail: viera.kristina@yahoo.com.
O farnosti: Římskokatolická farnost
sv. Matouše Dolany, 783 16 Dolany 24.
Farář: P. Vojtěch K. Koukal (administrátor
farnosti), P. Tomasz G. Przeczewski (kaplan)
Pravidelné mše svaté: neděle v 10 h, pondělí a
čtvrtek v 18,30 h.
E-mail: farnostdolany@gmail.com;
www.farnostdolany.cz.
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Tělocvičná jednota SOKOL Bělkovice-Lašťany Vás zvou na:

Na romantickou vánoční prohlídku hradu BOUZOV
určenou pro děti a jejich doprovod,
která se bude konat

v sobotu dne 27.12.2017,
začátek prohlídky v 15:00 hod.
odjezd autobusem v 13:00 hod.
z autobusových zastávek
Lašťany garáž, Lašťany Parlament, Bělkovice

Cena zájezdu: dospělí 200,-Kč za osobu, děti 150,-Kč
Objednávka i úhrada zájezdu možná
u Evy Slepičkové na telefonním čísle 602 577 386
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VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vaší obci

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
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