ZPRAVODAJ

Červen 2016
č. 4

obce Bělkovice-Lašťany
Revitalizace autobusových zastávek
Vážení občané,
od 13. června 2016 máme v obci nové, moderní autobusové zastávky a současně upravený prostor u bývalého hostince Parlament, kde
v předchozích letech hrozilo nebezpečí nehod
při pohybu chodců v komunikaci. Záměr revitalizace autobusových zastávek a zřízení bezpečnostních prvků pro chodce v komunikaci čekal
na svoji realizaci už několik let. Již v předvolebním klání z roku 2014 jsme hovořili o opravách
autobusových zastávek v obci a jsme rádi, že se
povedlo tento slib splnit. Projektové řešení předmětného prostoru zpracoval Ing. Vrba již v roce
2009. Z projektu vyplývala realizace 4 autobusových zastávek, na které bylo vyřízeno i stavební
povolení. V roce 2010 vzniklo první autobusové
nástupiště v Bělkovicích u ZŠ, a proto zůstalo stavební povolení pro 4 zastávky platné až doposud.
Vybudování autobusové zastávky v roce 2010
se nesetkalo kvůli celkové ceně za realizaci
(v ceně 1 186 000,- Kč bez DPH) s příliš kladným
ohlasem veřejnosti. Vzhledem k tomu, že tento

zpracovaný projekt čtyř autobusových zastávek
v obci byl jediným projektem, který byl na obci
připraven a tedy způsobilý pro bezprostřední realizaci (platné stavební povolení), rozhodli jsme
již koncem roku 2015 zahájit úkony spojené s realizací projektu. Autobusové zastávky a prostor
kolem Parlamentu by měly být bezpečné především pro chodce a přehledné i pro řidiče.
Předpokládaná cena díla dvou zastávek
u Parlamentu, kterou stanovil projektant, činila
2 370 000,- Kč bez DPH. Ve výběrovém řízení se
podařilo vysoutěžit dodavatele za částku nižší,
a to 1 393 000,- Kč bez DPH, čímž došlo k úspoře
finančních prostředků obce ve výši 977 000,- Kč
bez DPH. Veřejné soutěže se zúčastnilo 6 uchazečů a z těchto pak nejvýhodnější nabídku (nejnižší
cenu) podala společnost Draplstav group s. r. o.
Samotná realizace trvala přesně 6 týdnů, po
které byl provoz omezen pouze na 1 den, a to při
pokládce živičného povrchu. Skutečná cena za
provedené dílo, s ohledem na úspory při řešení
stavby (méně práce) a za přispění technického
dozoru investora, odpovídala celkové částce
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o cca 50 000,-Kč nižší. Při vzpomínce na rok 2010,
výslednou cenu za realizaci 1 autobusové zastávky a v porovnání s navýšením cen za stavební
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práce do roku 2016 je pro obecní kasu pozitivní,
že se podařilo provést realizaci dvou autobusových zastávek v nižších nákladech.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali občanům a účastníkům provozu za trpělivost při
realizaci stavby autobusových zastávek. Všem
cestujícím veřejné dopravy pak přejeme bezpečnou cestu domů, do práce či do škol. Nové chodníky také zajistí všem cestujícím a procházejícím,
bezpečnější, příjemnější a pohodlnější chůzi, než
tomu bylo doposud.
Na závěr nám dovolte ještě upozornit na další
záměr obce, a to opravu chodníků od Parlamentu
ke kapličce v Lašťanech, který bude probíhat v průběhu léta 2016. Snad se nám podaří postupně zajistit, a to především pro děti školou povinné, bezpečnou chůzi kolem hlavních komunikací v obci.
Ing. Tomáš Němčic, starosta obce

Jednání zastupitelstva obce Bělkovice − Lašťany
Od posledního čísla našeho zpravodaje byla
svolána dvě zastupitelstva obce, a to ve dnech
25. února a 28. dubna 2016.
V zastupitelstvu obce 1/2016 byly projednány tyto podstatné záležitosti:
• ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu na poskytování dotací z rozpočtu obce – viz příloha
• č. 1. ZO vzalo na vědomí vzor veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bělkovice-Lašťany dle upraveného znění pro
poskytnutí dotací z rozpočtu obce.
• ZO schválilo prodej části pozemku parcelní
č. 117/1 a pozemku parcelní č. 116 v k. ú.
Bělkovice manželům Miroslavu a Mileně
Přikrylovým za cenu 100,- Kč/m2.
• ZO schválilo prodej části pozemku parcelní
č. 117/1 a pozemku parcelní č. 104/2 v k. ú.
Bělkovice paní Pavlíně Stejskalové za cenu
100,- Kč/m2.
• ZO schválilo prodej části pozemku parcelní
č. 117/ 1 a pozemku parcelní č. 104/3 v k. ú.
Bělkovice paní Janě Bobkové, a to za cenu
100,- Kč/m2.
• ZO jmenovalo: předsedou finančního výboru
paní Mgr. Janu Mayrwögerovou a člena
finan-čního výboru paní Dagmar Čapkovou.

• ZO vzalo na vědomí informace
starosty obce o podaných dotacích
na Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR (dále jen MMR) a Ministerstvo mládeže
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
MŠMT), které zahrnovaly oblasti podpory na
opravu místní komunikace k mateřské škole
(MMR), workautové hřiště „na Brodku“ (MMR),
opravu rozbitého kříže z „Kocandy“ (MMR)
a opravu víceúčelového hřiště u koupaliště
(MŠMT).
Bohužel k dnešnímu datu evidujeme, že tři
žádosti z MMR nevyšly. Žádost na MŠMT není
ještě vyhodnocena.
Z dotací, o které obec žádala a které již byly
akceptovány poskytovatelem, evidujeme
„Rozšíření kapacity sběrového dvora“ (váha
a několik kontejnerů, které doposud chyběly)
a dále „Protipovodňové opatření BělkoviceLašťany“ (bezdrátové rozhlasy v celé obci,
digitální povodňový plán, vodoměrná lať
a měřící přístroje) z Operačního programu
životního prostředí (dále jen OPŽP) a také
„Oprava kapličky“ v Bělkovicích z dotací
Ministerstva zemědělství ČR (dále jen MZE).

Červen 2016

3

V zastupitelstvu obce 2/2016 byly projednány tyto podstatné záležitosti:
• ZO schválilo dotace z rozpočtu Obce Bělkovice-Lašťany viz. příloha č. 3.
• ZO schválilo uzavřít veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4a s následujícím příjemcem:
a) Tělocvičná jednota SOKOL
Bělkovice-Lašťany, 57 500,-Kč
b) Sportovní klub Bělkovice-Lašťany, z. s.,
127 900,-Kč
c) SH ČMS − Sbor dobrovolných hasičů
Bělkovice-Lašťany, 62 200,-Kč
d) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Bělkovice-Lašťany, 31 000,-Kč
e) Junák − český skaut, středisko
Bělkovice-Lašťany, z. s., 30 300,-Kč
f) Myslivecké sdružení
Bělkovice-Lašťany, z. s., 13 200,-Kč
g) HC Bělkovice-Lašťany, 15 000,-Kč
h) Šipková parta poslanci o. s., 24 200,-Kč
ch) Římskokatolická farnost Dolany
u Olomouce, 10 000,-Kč
i) Charita Olomouc, 5 000,-Kč
j) TJ Liga Stovkařů Olomouc, o. s., 5 000,-Kč
• ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí
o zániku věcného břemene mezi Světlanou

•

•
•
•

Giebischovou jako „vlastníkem panujícího pozemku“ a obcí Bělkovice-Lašťany jako budoucím „vlastníkem služebného pozemku“ parc.
č. 137/2 v k. ú. Lašťany − viz příloha č. 8.
ZO schválilo schválilo nájemní smlouvu
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
čís. PM021599/2016 ZHM Majú Freú 717/1777
mezi Povodí Morava, s. p. jako „pronajímatel“,
či „budoucí povinný“ a obcí Bělkovice-Lašťany
jako „nájemce“ a „budoucí oprávněný“ na
pozemku parc. č. 1071 v k. ú. Bělkovice pro
účely umístění stavby komunikace v předmětném pozemku − viz příloha č. 12.
ZO neschválilo odkup části pozemku parc.
č. 512/2 v k. ú. Lašťany o výměře 79 m2 za cenu 300,Kč/m2 od manželů Janštových − viz příloha č. 5.
ZO neschválilo odkup pozemku včetně
stavby na parc. č. 137/2 v k. ú. Lašťany.
ZO neschválilo smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/
MS/2016/00025 mezi vlastníkem sítě el.
komunikací Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN) a stavebníkem obcí
Bělkovice-Lašťany − viz příloha č. 10.

Další zastupitelstvo obce proběhlo po uzávěrce vydání zpravodaje.

Z jednání rady obce
V následujících odstavcích uvádíme stručný
výtah z jednání rady obce (dále jen RO), která
proběhla ve dnech:
RO č. 4/2015 ze dne 15.02.2016
RO č. 5/2015 ze dne 02.03.2016
RO č. 6/2015 ze dne 16.03.2016
RO č. 7/2015 ze dne 30.03.2016
RO č. 8/2015 ze dne 13.04.2016
RO č. 9/2015 ze dne 11.05.2016
RO č. 10/2015 ze dne 25.05.2016
RO č. 11/2016 ze dne 25.05.2016
RO č. 12/2016 ze dne 08.06.2016
• RO schválila realizaci vybudování elektroměrového pilíře u budovy č.p. 509 od
společnosti SIGNALBAU a. s. v ceně 36 288,- Kč
bez DPH.
• RO vzala na vědomí nabídku na zřízení profilu zadavatele a schválila zajistit profil zada-

•

•
•
•

vatele „CENT“ od společnosti Osigeno s. r. o.
za paušální roční platbu ve výši 8 000,- Kč
RO schválila doplnění personálního složení
pracovní skupiny při tvorbě strategického
plánu rozvoje obce Bělkovice-Lašťany takto:
6. Ing. Sobek Marek
7. PhDr. Skarupská Helena PhD.
RO vzala na vědomí informace o provedené
kontrole „Státní energetické inspekce“.
RO vzala na vědomí vyjádření HZS OKL k žádosti o zařazení do kategorie III. jednotky
SDH Bělkovice-Lašťany.
RO vzala na vědomí nabídky projekčních
prací na stavební projekt „Stavební úpravy budovy ‚Parlamentu‘- zřízení knihovny“ a schvaluje zpracování projektové dokumentace od
společnosti Projekce Zavadil, s. r. o. za cenu
38 500 ,- Kč bez DPH.
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• RO schválila jmenování členů komise pro
otevírání obálek a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení − na tři veřejné
zakázky − příloha č.2:
a) projektová dokumentace: „Bezbariérové
chodníky v obci Bělkovice-Lašťany“,
b) autobusové zastávky u bývalého hostince
“Parlament“ v Lašťanech (stavba),
c) oprava místní komunikace k mateřské
škole v Bělkovicích (stavba).
• RO vzala na vědomí nabídky na odstranění
poruch splaškové kanalizace a schvaluje výběr firmy SEZAKO s. r. o. IČ 25579703 k realizaci
monitoringu, vyčištění a opravu poruch
splaškové kanalizace (příloha č.1) v části
obce „cesta ke školce“ a „cesta k cyklostezce“
za cenu 102 600,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu objednávky.
• RO vzala na vědomí zprávu hodnotící
komise veřejné zakázky a schvaluje výběr
dodavatele
projektové
dokumentace
společnost „Dopravní projektování, s. r. o.“
IČ 25361520 na akci „Projektová dokumentace − bezbariérové chodníky obce Bělkovice-Lašťany“ za cenu 210 000,- Kč bez DPH.
• RO schválila finanční dar obce BělkoviceLašťany a pověřuje starostu obce k podpisu
darovací smlouvy:
a) 5 000,- Kč pro Domov důchodců Červenka
příspěvková organizace,
b) 5 000,- Kč pro sdružení JITRO Olomouc,
obecně prospěšná společnost.
• RO schválila výběr dodavatele stavebních prací na akci „Autobusové zastávky u bývalého
hostince ‚Parlament‘ v Lašťanech“, společnost
DRAPLSTAV GROUP s. r. o., IČ 014 92 853 na
základě doporučení hodnotící komise za
cenu 1 393 057,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy o dílo – viz příloha č. 2.
• RO vzala na vědomí informace starosty obce
o podaných žádostech o dotace na veřejně
prospěšné práce (dále jen „VPP“) a zřízení
společensky účelného pracovního místa
a schvaluje zařazení dvou zaměstnanců VPP
od 01. 04. 2016.
• RO schválila zvýšení počtu zaměstnanců obce
o 1 zaměstnance administrativy od 1. dubna
2016 do odchodu účetní obce na rodičovskou
dovolenou.
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• RO vzala na vědomí nabídku na zpracování
Programu rozvoje obce a schválila zajištění
zpracování rozvojového dokumentu od
Ing. Stanislava Loserta za cenu 25 000,- Kč bez
DPH.
• RO schválila podání žádosti o dotaci z OPŽP
– energeticky úsporná opatření MŠ Bělkovice
s předpokládaným rozpočtem do výše
6 017 000,- Kč včetně DPH a kofinancováním
obce do výše 2 750 000,- Kč včetně DPH.
• RO vzala na vědomí nabídky na opravu
komunikací od rybníka k lipám v Lašťanech
a schválila realizaci oprav od společnosti
KOMUNIKACE.CZ s. r. o. IČ: 413 78 482 za cenu
92 000,-Kč bez DPH.
• RO vzala na vědomí nabídku na opravu
komunikací v obci tryskovou metodou a schválila provedení od fyzické osoby pana Pavla
Skály IČ: 413 78 482 za cenu 3000,- Kč bez
DPH /1 tuna.
• RO jmenovala člena komise kultury a sportu
pana Květoslava Koudelného.
• RO schválila smlouvu o dílo včetně dodatku
č. 1 se společností ENVIPARTNER, s. r. o.
IČ: 283 58 589, na zpracování digitálního
povodňového plánu za cenu 110 000,- Kč bez
DPH po schválení poskytnutí dotace z OPŽP.
• RO schválila ceny celodenního vstupného
na koupališti pro rok 2016 takto:
− dospělí 60,- Kč a děti 30,- Kč.
• RO schválila pořádání akce „Pálení čarodějnic“ u rybníka v Lašťanech dne 30. 4. 2016,
dle žádosti organizátora pana Karla Brykse.
• RO schvalila nájemní smlouvu a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu s Povodím
Moravy s.p. na část pozemku parc. č. 1071
v k. ú. Bělkovice pro stavbu komunikace k MŠ
Bělkovice.
• RO schválila plán odpisů ZŠ BělkoviceLašťany p. o. pro rok 2016.
• RO
schválila
omezení
provozu
Mateřské
školy
Bělkovice-Lašťany
v období od 11. 7. 2016 – 21. 8. 2016
z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců p. o.
• RO schválila dodatek č.1 k příkazní smlouvě
č. P/2015/043 na vypracování díla „Stezka
pro chodce a cyklisty Dolany-BělkoviceLašťany“ s uvedením změny termínu pře-
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dání díla.
• RO schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ BělkoviceLašťany, příspěvkové organizace za rok 2015.
• RO schválila navýšení počtu administrativních zaměstnanců obce o 1 pracovníka od
1. 6. 2016 dle doporučení auditora.
• RO schválila příjem dotace z dotačního
programu „Program památkové péče v Olomouckém kraji“ z dotačního titulu č. 2 Obnova
staveb drobné architektury místního významu
pro projekt „Restaurování pomníku padlých v obci Bělkovice-Lašťany“, parc. č. 1248,
v k. ú. Lašťany ve výši 29 000,- Kč a pověřila
starostu obce podepsáním smlouvy o dotaci.
• RO schválila příjem dotace z dotačního
programu Program kultury v Olomouckém
kraji z dotačního titulu č. 2 Podpora kulturních
aktivit pro projekt „Ježíšovy matičky v obci
Bělkovice-Lašťany“ ve výši 30 000,- Kč a pověřila starostu obce podepsáním smlouvy
o dotaci.
• RO vzala na vědomí informace starosty
obce o získání dotací z Operačního programu
životního prostředí na 2 akce:
a) Rozšíření kapacity sběrového dvora
Bělkovice-Lašťany ve výši 85 %
uznatelných nákladů z předpokládané
částky 786 500,- Kč včetně DPH.
b) Protipovodňová opatření BělkoviceLašťany ve výši 85 % uznatelných nákladů
z předpokládané částky 3 183 852,- Kč
včetně DPH.
• RO schválila finanční dar ve výši 20 000,- Kč
členu jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce panu Liboru Bučkovi (r. 1984) , č. p. 137
Bělkovice.
• RO uložila zdravotně sociální komisi rady
obce do 30. 6. 2016 prověřit možnost jak
pomoci rodině pana Libora Bučka.
• RO schválila zpracování výběru nákupu
malotraktoru a pověřila místostarostu se zahájením výběrového řízení.
• RO schválila uzavření darovací smlouvy
se společností Českomoravský štěrk, a. s.,
IČ: 255 02 247 na částku 15 000,- ve prospěch
obce na pořádání kulturních akcí.
• RO schválila odeslání výzvy k plnění
ustanovení smlouvy subjektu SK BělkoviceLašťany a pověřila starostu obce odesláním
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výzvy.
• RO schválila uzavření pachtovní smlouvy mezi
obcí Bělkovice-Lašťany a s panem Martinem
Krbečkem na pozemcích parc. č. 1210/1, 1210/2,
1210/3, 1086 vše v k. ú. Bělkovice a pozemků
parc. č. 1115 a 1116 vše v k. ú. Lašťany.
• RO souhlasila s pořádáním taneční zábavy
dne 9. 7. 2016 v areálu hřiště BělkoviceLašťany od 19:00 do 02:00 hodin pouze
v případě dohody o pronájmu s nájemcem
areálu, Sportovní klub Bělkovice-Lašťany, z. s.
• RO schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace s Olomouckým krajem a pověřila
starostu obce podpisem smlouvy. Účelem je
částečná úhrada neinvestičních nákladů na
vybavení JSDH ve výši 14 000,- Kč.
• RO jmenovala členem komise pro rozvoj
obce a výstavbu paní Ivetu Mikoškovou.
• RO jmenovala členem komise pro kulturu
a sport paní Kateřinu Traganovou.
• RO neschválila žádost pana Martina
Ondrušky o umístění včelstev a výsadby
ovocných stromů na obecní pozemek parc.
č. 339/1 v k. ú. Lašťany.
• RO vzala na vědomí informaci z komise
pro hodnocení nabídek na akci „BělkoviceLašťany – oprava chodníků od ‚Parlamentu‘
ke kapličce“ a schvaluje výběr a uzavření
smlouvy s dodavatelem stavby, společností
Brodacký Antonín s. r. o., IČ: 268 54 501,
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
za cenu 1 014 896,68 Kč bez DPH.
• RO schválila nákup malotraktoru dle
doporučení hodnotící komise za cenu
137 940,- Kč včetně DPH od společnosti
ENERGREEN PROJEKT s. r. o., IČ: 268 80 342
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• RO vzala na vědomí nabídky na zpracování
energetické studie využití budov „Parlamentu“
č. p. 248 a budovy obecního úřadu č. p. 139
a schvaluje objednávku zajištění studie od
společností Enupro s. r. o., IČ: 015 25 662 za
cenu 14 280,- Kč.
• RO vzala vědomí nabídky na zpracování žádosti o dotaci na biologicky rozložitelný odpad – domácí kompostéry z OPŽP a schválila
uzavření příkazní smlouvy se společností
ENVIPARTNER, s.r.o. IČ: 283 58 589, za cenu
40 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
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podepsat smlouvu.
• RO souhlasila s přihlášením do soutěže
„Dobráci roku“.
• RO schválila zajištění přístřešku na
auto-busové zastávce u „Parlamentu“ od
společnosti GROZA s. r. o., IČ: 258 18 741 za

cenu 39 300,- Kč bez DPH.
• RO schválila prodej použitých a původních
dlaždic (30cm x 30cm) z prostoru před
„Parlamentem“ za cenu 3,- Kč za 1 kus dlaždice.

Investiční akce obce Bělkovice − Lašťany v roce 2016
2016

Investiční akce realizované v nejbližším období

Souhrn plánovaných a rozpracovaných akcí pro letošní rok
Vybudování dvou autobusových zastávek u Parlamentu
Oprava místní komunikace od cyklostezky z Bohuňovic
červenec
– nový povrch
červenec – srpen Oprava chodníků od Parlamentu ke kapličce
Oprava kaple v Bělkovicích – směr Dolany – dotace MZE
srpen
Oprava dešťové kanalizace – komunikace k MŠ
srpen
Rozšíření kapacity sběrového dvora – váha, kontejnery
září
– dotace OPŽP
září
Výměna části veřejného osvětlení za LED
září
Zpomalovací prahy komunikace 21b (vedle kostkové)
září – říjen
Oprava víceúčelového hřiště
říjen
Oprava komunikace k MŠ Bělkovice
říjen – duben
Protipovodňová opatření – bezdrátový rozhlas v obci
2017
– dotace OPŽP
květen

předpoklad
cena dle rozpočtu
vč. DPH (Kč)
2,87 mil.

po soutěži
výsledná cena
vč. DPH (Kč)
1,68 mil.

1 mil.
2,1 mil.
280 tis.
300 tis.

1,22 mil.

786 tis.
450 tis.
200 tis.
1,5 mil.
4,9 mil.
2,9 mil.

V souvislosti s plánovanou investiční činností v roce 2016 se postupně zpracovávají projektové
dokumentace:
• Komunikace, chodníky, parkování a veřejné osvětlení:
a) od garáží ke hřišti,
b) od lip k rybníku.
• Cyklostezka: na Dolany

• Chodníky:
a) od kapličky Bělkovice − směr
Dolany,
b) od lip směrem ke konci obce.

Zneškodňování splaškové vody v naší obci
Přestože má většina vlastníků nemovitostí
v naší obci možnost připojit se k čistírně
odpadních vod (dále jen ČOV), je v současné
době nepřipojeno 63 domů ze 740, tj. 8,5 %.
Z hlediska platné legislativy je povinností každého vlastníka nemovitosti zajistit si zneškodňování odpadních vod v souladu se zákonem:
a) Individuálně (platilo před dobudováním kanalizační sítě v obci):
• bezodtokovou vodotěsnou žumpou,

• septikem s dočišťovacím stupněm,
• domovní ČOV.
b) Připojením na obecní ČOV (u nově budovaných nemovitostí zůstává prakticky jen tato
možnost) :
• napojením přípojkou na obecní kanalizaci.
Upozorňuji, že do obecní splaškové kanalizace mohou být svedeny pouze vody odpadní,
tj. odpadní vody z WC, kuchyně a koupelny
(prádelny). V žádném případě nesmí být do
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splaškové kanalizace svedeny vody srážkové,
tj. dešťové ze střech a zpevněných ploch
dvorů! Dále nesmí být do splaškové kanalizace
odváděny vody z chovu hospodářských zvířat
a vody znečištěné průmyslovými látkami
(ropné látky a látky nebezpečné vodám).

Orientační náklady na likvidaci odpadních
vod jsou vypočítány pro 4 člennou domácnost
se spotřebou vody 95,9 l na 1 osobu a den,
tj. celkem 140 m3 za rok. Nejsou zvažovány
jednorázové náklady na připojení nemovitostí
formou kanalizační přípojky.

Dovolte mi předložit informace k posouzení
ekonomické výhodnosti a srovnání dvou typů
řešení odvodu splaškových vod z domácností.

Rozdíl v provozních nákladech můžete posoudit na následujících dvou tabulkách.

A) Bezodtoková vodotěsná žumpa − provozní náklady (příklad objemu žumpy 10 m3)
Činnosti
Vyvážení fekálním vozem – objem 10 m³
Cena práce obsluhy fekálního vozu 800 Kč/ hodina
Vzdálenost na ČOV: 2 x 14 km, cena dopravy 36 Kč/km
Cena stočného za likvidaci na ČOV – 55 Kč/m³
Celkové roční provozní náklady

140 m³ / 10 m³ =
14 x vývoz * 800 Kč/hodina =
28 km * 14 vývoz * 36 Kč/km =
14 x vývoz * 10 m³ * 55 Kč/m³ =

14 x ročně odvoz
11 200 Kč
14 112 Kč
7 700 Kč
33 012 Kč

B) Napojení na ČOV − provozní náklady
Činnosti
Poplatky za stočné:
1 osoba 875 Kč na 35 m³ = cena 25 Kč/m³
Z výše uvedeného lze konstatovat, že je
ekonomicky výhodnější být připojen na
kanalizační systém obce na kanalizační systém
obce a tím šetřit své vlastní finanční prostředky.
Logicky je nasnadě otázka, proč tedy není
celkem 8,5 % nemovitostí připojeno k naší ČOV?
Vedle jiných důvodů se odpověď skrývá
pod nevyjasněnou situací s rozkolísaným přítokem splaškových vod do obecní ČOV ve
večerních hodinách, kdy pravděpodobně dochází k nelegálnímu přečerpávání některých
domovních žump do kanalizační sítě.
Přetěžování provozu ČOV znamená ohrožování
kvalitního vyčištění splaškových vod, které
pochází od občanů, kteří řádně platí poplatky
za své připojení.
Vzhledem k tomuto předpokladu apeluji
na část občanů, aby zhodnotili ekonomickou
stránku likvidace svých splaškových vod
a také vzali v úvahu, že při kontrole nakládání
se splaškovými vodami je jejich povinností
předložit písemné doklady o uskutečněných

25 Kč/ m³ * 140 m³ =

3 500 Kč

vývozech ze svých žump. Podle § 38, odst. 6
vodního zákona je majitel nemovitosti povinen
na výzvu příslušných úřadů doložit zneškodnění
odpadních vod v souladu s vodním zákonem.
Podle § 118, odst. 1 vodního zákona se fyzická
osoba, která nezajistí zneškodnění odpadní
vody akumulované v bezodtokové jímce, dopouští přestupku a může jí být uložena první
pokuta až do výše 50 000 Kč.
Malá otázka na k zamyšlení. Jak často vidíte
v naší obci projíždět fekální vůz?
Finanční náklady na vybudování přípojky
a platby stočného nejsou malé, ale ve srovnání
s ostatními legálními možnostmi jsou nejnižší.
Připojení své nemovitosti na obecní ČOV výrazně přispíváte ke zlepšení životního prostředí,
zlepšujete svou kvalitu bydlení, spoříte finanční
prostředky a zhodnocujete cenu rodinných
domů a pozemků.
Děkuji za Váš čas věnovaný přečtení tohoto
příspěvku a přeji krásné prosluněné letní dny.
Ing. Josef Zoula, místostarosta
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VANDALISMUS
Vážení čtenáři našeho obecního zpravodaje.
V poslední době se v naší obci velmi často
setkáváme s opakujícím se vandalismem
a jednáním poškozujícím majetek obce a občanů.
Jedná se především o grafické úpravy na dopravních
značkách, el. sloupech, kontejnerech a dále také
„úpravy“ plotů, vytrhání a znehodnocení živých
rostlin, přemístění nádob na odpady atd. Množí se
také ataky na naše domácnosti jako např. házení
vajec na okna nemovitostí apod.
Touto formou vás vyzýváme ke zvýšené
obezřetnosti a sledování svého okolí, neboť jedině
takto můžeme předejít činům, kterými někteří
poškozují naše majetky.
V případě, že uvidíte jednání, které nese znaky
vandalismu, popřípadě se někdo dopouští
jednání způsobujícího jakoukoli újmu na majetku,
neprodleně oznamte uvedené na telefonní
lince 158, popřípadě tel. 602 776 606. Hlídka
PČR už má vytipovány některé původce škod
a bude jen otázkou času, kdy budou dopadeni.
Pokud oznámení na obecní úřad bude směřovat
k dopadení pachatelů, budete sami odměněni.
Děkujeme všem, kterým není lhostejné, kde žijí.
Ing. Tomáš Němčic – starosta obce
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9 +1 otázek o nové službě
Charity ve Šternberku
Od ledna letošního roku poskytuje Charita
Šternberk na Opavské ulici bezplatnou službu
sociální rehabilitace Rozkvět. V následujících
odstavcích přinášíme odpovědi na nejčastější
otázky, které veřejnost zajímají.
1. O jakou službu se jedná?
Jedná se o službu sociální rehabilitace Rozkvět.
Lidově řečeno o bezplatnou sociální službu, která
pomáhá lidem při začlenění se do společnosti,
při zvyšování míry samostatnosti, pomáhá jim
naučit se nové úkony péče o sebe, o domácnost,
při začlenění se na trh práce, apod. Nejedná se
tedy o rehabilitaci ze systému zdravotnictví, jak
by si mohl někdo myslet.
2. Pro koho je tato služba určena?
Služba je určená pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ze Šternberka a přilehlého okolí (okolní obce) ve věku 16 až 64 let.
3. Kolik lidí denně službu využívá?
Kapacita je 6 klientů v jeden okamžik, ale za den
poskytneme službu i 9 nebo 10 klientům.
4. Je služba placená?
Ne, služba je ze zákona poskytovaná zdarma.
Klienti si platí pouze svoz do a ze zařízení – pokud
o něj mají zájem a nemají možnost se sami k nám
dopravit. Sazba za svoz je 10 Kč za 1 km.
5. Kolik pracovníků se klientům věnuje? O jaké
jde pracovníky?
Klientům se denně věnují 3 pracovnice; z toho
dvě vysokoškolsky vzdělané sociální pracovnice
a jedna pracovnice v sociálních službách. Všechny
pracovnice jsou zaměstnané na celý úvazek.
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CHARITA ŠTERNBERK
Opavská 13
785 01 Šternberk

6. Kde je služba poskytovaná?
Službu poskytujeme jednak u nás; a to na adrese
Opavská 13 ve Šternberku a nebo u klienta doma,
v jeho přirozeném prostředí. Záleží jen na domluvě; místo poskytování služby se může i kombinovat. S klienty využíváme i běžně dostupné
služby a akce na veřejnosti.
7. Kdy je služba poskytovaná?
V pracovních dnech, tedy mimo víkendy a státní
svátky, a to v době od 8 hod do 15 hod.
8. Jaké jsou nejvíce oblíbené aktivity u klientů?
Klienti si velmi oblíbili činnosti v kuchyni a na
zahradě; a to jak nácviky vaření, pečení – osvědčené a i nové recepty, učí se sami si na zahradě
vypěstovat ovoce a zeleninu a tu pak zpracovávají
v kuchyni. Velmi si oblíbili nácviky práce s počítačem a mobilním telefonem, starají se o rybičky
v akváriu, někteří rádi využijí možnosti kanisterapie
(terapie za přítomnosti psa). Snažíme se často
jezdit na výlety a do společnosti; a to i mimo
Šternberk. Nedávno jsme navštívili výstavu o Titanicu v Praze, která měla u klientů velký úspěch.
9. Je možné využití služby opakovat?
Ano. Záleží, na jakou dobu se uzavře smlouva
o poskytování služby; u nás je možné ji uzavřít
nejdéle na 1 rok a po je možné ji dále prodloužit.
10. Kde se můžeme dozvědět aktuality o poskytování této služby?
Na webových stránkách organizace, tedy na:
www.sternberk.charita.cz, na Facebookovém
profilu a nebo z přidaných videí na kanále
YouTube.cz, stačí jen zadat: Charita Šternberk.
Na otázky odpovídala: Mgr. Kristýna Sklenářová,
vedoucí služby sociální rehabilitace Rozkvět

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou 2015 / 2016
V minulé sezóně bělkovické týmy celkem
odehrály přes sto mistrovských utkání,
několikrát týdně se připravovaly pod vedením
svých trenérů na zápasy a někteří dokonce

neodložili fotbalové míče ani ve
svém volném čase. A že kvalitní
příprava přináší kýžené ovoce je
znát i na konečném umístění našich fotbalistů.
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Muži, pod vedením Michala Sklenáře,
nastupovali do jarní sezóny z šestého místa a na
jejím konci se usadili na krásném čtvrtém místě
s 46 body. Lídrem 1. A třídy krajského přeboru
se nakonec stala TJ Jiskra Rapotín (60b). Na
celkovém počtu 62 vstřelených branek se podíleli nejlepší střelci Miroslav Sklenář (13) a Lukáš
Arbeit (9). V kádru mužů si pak odbyli svou
premiéru někteří dorostenci, které lze už nyní
považovat za plnohodnotné členy týmu.
A právě dorostenci zazářili v této sezóně
nejvíce. Se svým trenérem, Josefem Hanušem,
vybojovali druhou příčku okresního přeboru
(52b) a na první Sokol Troubelice ztrácí 14 bodů.
K výbornému výsledku jistě přispěl kanonýr Jan
Pavlita, který v sezóně nastřílel 31 branek a stejně
jako jeho tým se i on může pyšnit umístěním na
druhé příčce, tentokráte mezi střelci okresního
přeboru dorostenců. Za zmínku dále stojí i střelci František Konečný a Jan Frýba, oba se dostali
mezi dvacet nejlepších kanonýrů.
Starší žáci, tedy družstvo trenéra Romana
Theimera, bohužel nedokázalo ani jednou
porazit první dva týmy tabulky, ale i přesto
zakončilo sezónu na krásném čtvrtém místě
s 39 body. Soupeři, kteří je letos tolik potrápili,
jsou první − Doubrava Haňovice s 50 body
a Tatran Litovel s 46 body. Téměř polovinu všech
vstřelených gólů dopravil do soupeřovi branky
Josef Adam Vystrčil, který se svými 67 brankami
vybojoval druhou příčku mezi střelci. Jan Odstrčil
si připisuje 25 gólů a 19 gólů Ondřej Zeman,
který se prosadil i mezi střelci mladších žáků.
Mladší žáci, vedeni Zdeňkem Hekelem, se
umístili na sedmé příčce s 24 body a na první FK
Hlubočky ztratili 26 bodů. Do jarní sezóny vstupovali z o stupeň horší pozice a jejich 62 branek je
tak dokázalo posunout alespoň o příčku výš.
Benjamínci po loňské sezóně přešli o kategorii výš, z mladších do starších. Po podzimní
části turnajů se pohybovali uprostřed tabulky.
Poslední kolo turnajů zakončili druhým místem
ve skupině, celkově pak skončili 26. Trenérem
benjamínků je Zdeněk Svrčina společně
s Romanem Malaskou.
Od září se rozšířil počet družstev o nejmladší
přípravku, které se momentálně věnuje Michal
Arbeit. Tito hráči však na své mistrovské utkání
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ještě čekají, od nové sezóny by měli zastupovat
náš klub v soutěži nejmladších benjamínků.

Přestože není podstatné
umístění,
ale rozvoj
osledního hvizdu píšťalky. Po takovém
zápase
pak
ani
fotbalových dovedností a sportu jako takového, můžeme letošní sezónu
považovat
za vydadovi klubu, panu Lubomíru Sklenářovi,
dále
Davidu
řenou. Proto bych touto
cestou ráda
vyjádřila
úctu a poděkovala všem trenérům, kteří se ve
pečují o hrací plochu a všem, svém
kteří
sečasecelý
starají
o
volném
věnují rok
našim dětem.
Jde o nelehkou práci, ve které si musí udržet přízeň a nadšení svých svěřenců a zároveň jim předat něco
se momentálně nachází.
ze svých fotbalových dovedností. Naši trenéři
se snaží vést tréninky dle moderních trendů, ale
zároveň učí děti co je to týmová hra, vzájemná
pomoc a podpora, ale také úcta k soupeři. Vštěpují dětem, že není důležité vyhrát za každou
cenu, ale nevzdat se a čestně bojovat až do
posledního hvizdu píšťalky. Po takovém zápase
pak ani prohra není ostudou. Velké díky patří
předsedovi klubu, panu Lubomíru Sklenářovi, dále
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 protože fotbalem to nekončí, tak jsme pro
veřejnost, zejména pak pro děti uspořádali
několik vydařených akcí, které budou pokračovat
i po skončení fotbalové sezóny. Po loňské velmi
vydařené spolupráci s bělkovickými hasiči se
už za pár dní můžete těšit na „Vítání prázdnin“,
které proběhne opět ve společné režii. Takže jste
všichni srdečně zváni.
Všem přeji pěkné a vydařené prázdniny a v srpnu vypukne vše nanovo .

veřejnost, zejména pak pro děti uspořádali několik
skončení fotbalové sezóny. Po loňské velmi vydařené
můžete těšit na „Vítání prázdnin“, které proběhne opět
ni 

u vypukne vše nanovo ;-)

Jana Theimerová
Jana Theimerová
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SK Bělkovice − Lašťany „A“ 2015 / 2016 z pohledu trenéra
Sezonu hodnotím úspěšně z několika pohledů.
Skončili jsme na celkovém 4. místě, když jsme
čtrnáctkrát vyhráli, čtyřikrát remizovali a osmkrát
prohráli. Vstřelili jsme 62 gólů a získali 46 bodů,
z tohoto pohledu jde o vůbec nejúspěšnější sezonu za posledních deset let. I tak si myslím, že to
mohlo být i lepší, například podzimní porážky od
Štěpánova, Troubelic, Konice, Haňovic či domácí
remíza s Moravským Berounem beru jako ztrátu.
Rapotín byl dvakrát nad naše síly, ale sehráli jsme
s ním vyrovnaná utkání. Konici a Haňovicícm jsme
doma porážku oplatili a Maletín, který nás
v posledním kole předskočil na třetím místě, jsme
dvakrát porazili.
Velmi si vážím domácího vítězství (3:1) a venkovní remízy (1:1) s Bohuňovicemi, protože jde
o speciální zápasy, navíc před vynikající diváckou kulisou. O derby nebyla letos nouze,
s Hlubočkami (2:1 a 4:3), s Černovírem (2:0 a 2:1),
i proto jsem rád, že se nám v nich dařilo vítězit.
Náš tým je složený především z odchovanců
a z hráčů, kteří mají k Bělkovicím vztah. V tomto
směru budeme i nadále pokračovat. Do příští
sezony doplní náš tým tři dorostenci a mám
zájem přivést dva tři hráče, abychom v týmu
zvýšili zdravou konkurenci.

Pořadí Fotbalový oddíl

Do hry zasáhlo 26 hráčů. Jsem rád, že máme
vlastní a kvalitní dorostence, kteří pravidelně
dostávají příležitost hrát. Máme dva brankáře −
Tomáše Axmanna, Tomáše Vidrmana. V obraně
nastupovali Pavel Zeman, Jarek Horčičák, Vít
Zdráhal, Jiří Theimer, Michal Sklenář, Marcel
Svrčina, Martin Opichal a ke konci sezony i Kamil
Forejt a Ondřej Vrána. V záložní řadě hráli Luboš
Vlasák, Matěj Stach, David Hložánka, Miroslav
Sklenář a v útoku Lukáš Arbeit, Pavel Krzyžánek
a Pavel Dittrich. Kvůli zdravotním a pracovním
povinnostem jsme se ale ke konci sezony museli
obejít až o šest hráčů, takže jejich místa kvalitně
zastali dorostenci Jarek Horčičák, Jan Pavlita,
Pavel Gaťařík, Jan Frýba, František Konečný,
Petr Šimša a jako brankářská dvojka byl vždy
připraven Filip Pospíšil.
Nejlepšími střelci týmu byli Miroslav Sklenář
13 (z toho 10 na jaře) a Lukáš Arbeit 9 (z toho
7 na jaře a zároveň odehrál polovinu zápasů
v sezoně), kteří spolu hráli na jaře v útoku,
a náramně se jim dařilo. Důležité branky
především na podzim střílel Kamil Forejt 8.
Ondřej Vrána jich přidal 6, (na konci sezony hrál
v obraně), Pavel Dittrich 4, (jen škoda, že nebyl
úplně zdravotně fit) a Pavel Krzyžánek vstřelil

Z

V

R

P

Skóre

B

+/–

1.

TJ JISKRA Rapotín

26

19

3

4

88:41

60

21

2.

Sokol Konice

26

15

5

6

66:42

50

11

3.

TJ Majetín

26

15

2

9

72:67

47

8

4.

SK Bělkovice-Lašťany

26

14

4

8

62:53

46

7

5.

FK Bohuňovice

26

13

4

9

58:37

43

4

6.

SK Řetězárna

26

12

5

9

50:52

41

2

7.

Doubrava Haňovice

26

12

4

10

71:46

40

1

8.

FK Hlubočky

26

10

2

14

56:73

32

-7

9.

Slovan Černovír

26

9

4

13

46:53

31

-8

10.

FC Dubicko

26

9

3

14

56:67

30

-9

11.

SK Loštice

26

9

2

15

60:78

29

-10

12.

TJ Granitol Moravský Beroun

26

8

4

14

56:63

28

-11

13.

TJ Štěpánov

26

8

1

17

44:79

25

-14

14.

TJ Sokol Troubelice

26

5

5

16

42:76

20

-19
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4 branky (plnil důležitou roli nahrávače). Zdráhal,
Stach 3, Pavlita, Vlasák 2, Michal Sklenář, Zeman,
Roman Theimer, Opichal, Gaťařík 1.
Během sezony jsme odtrénovali 78 tréninkových jednotek a k 26 mistrovským utkání jsme
přidali dalších 9 přípravných zápasů. Děkuji všem
hráčům za výbornou spolupráci a v neposlední
řadě také všem třem vedoucím mužstva, kteří
s týmem žili − Romanu Theimerovi, Josefu Hanušovi a Lubomíru Sklenářovi. Díky všem lidem v
klubu, že vytváří pozitivní atmosféru, která přináší
své ovoce.

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

Roman Theimer se stylově rozloučil s aktivní hráčskou kariérou, když v posledním
domácím zápase vstřelil v poslední minutě
krásný gól Haňovicím a napsal tak tečku za
svým dvacetiletým působením v prvním týmu
SK Bělkovice-Lašťany.
Mgr. Michal Sklenář, trenér „A“ týmu
http://misk11.blogspot.cz/

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic patří nejen v naší obci k velmi
oblíbeným lidovým zvykům. Jde o původně
pohanský zvyk, od středověku lidé věřili, že
existují dny, kdy měly nečisté a zlé síly větší
moc škodit lidem. Tento den připadal právě na
magickou noc z 30.dubna na 1.května. A proč
se vlastně Filipojakubská noc začala nazývat
nocí čarodějnic? Víra v nečisté síly, stará jako
lidstvo samo, se časem vtělila do pověry, že
ďábel může svou sílu uplatňovat na zemi právě
prostřednictvím čarodějů a čarodějnic. O půlnoci
před svatým Filipem a Jakubem mívají zlé síly větší
moc než jindy a právě této noci poletuje v povětří
spousta čarodějnic, letících na sabat. Na obranu
před čarodějnicemi se pak na vyvýšených místech
pálí ohně, jež měly odehnat všechny zlé živly.
A tak se i u lašťankého rybníka sešli 30.dubna
čarodějnice a čarodějové, aby společně oslavili
tuto tradici. Krátce po čtvrté hodině společně
odříkali kouzelné zaklínadlo, protančili se ke staré
lípě a po přejezdu přes rybník se všichni společně
sešli u velké vatry, kterou slavnostně zapálili.

Že jde o dlouhodobou tradici nám potvrdila
paní Kateřina Bryksová: „První ročník pálení
čarodějnic se konal v roce 2003, to znamená že
se letos konal již 13.ročník. Prvotně to Byl nápad
tří kamarádek učitelek trochu se pobavit a udělat
si ze sebe legraci. Akce se nakonec rozrostla do
rozměrů, jak ji známe i dnes. Na pořádání se podílí
spoustu lidí bez kterých bychom se neobešli.
Ale čarodějnice by nebyly čarodějnicemi,
kdyby nebylo účastníků čarodějek a čarodějů
a ostatních hostů.“

Červen 2016

Letošnímu pálení čarodějnic přálo krásné jarní
počasí, které přivítalo několik stovek účastníků.
Pro děti byla připravena spousta atrakcí, mohly
se převézt v koši nad rybníkem nebo vyřádit na
nafukovacích atrakcích. Dobrého jídla a pití byl
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dostatek, a tak se není čemu divit, že poslední
návštěvníci se rozcházeli ke svým domovům až
pozdě v noci.
Jana Theimerová

Pohár je doma !
Letošní ročník olympiády mezi obcemi Dolany,
Tovéř, Samoťišky a samozřejmě BělkoviceLašťany se pro naše borce obzvlášť vydařil.
V silné konkurenci získali medaile v běhu na

krátké i dlouhé tratě, vrhu koulí, skoku do dálky
i do výšky, a v nohejbalu. Na stupních vítězů se to
jen červenalo a tak jsme v celkovém součtu kovu
vybojovali trofejní putovní pohár.
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Obec skvěle reprezentovali např. T. Airbeit,
O. Odstrčil, V. Kršová, J. Kráčmarová, D. Orlet,
O. Zeman, P. Jašek, Bryksovi, Polákovi, dva
nohejbalové týmy a mnoho a mnoho dalších,

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

a všem děkujeme za účast a vynikající sportovní výkony.
Pavla Jemelková

Červen 2016
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Dětský den v mateřské škole
V pátek 27. května 2016 se uskutečnil na
zahradě mateřské školy Dětský den. Dopoledne
byl pro děti z MŠ připraven skákací hrad a jízda
na ponících, odpoledne pak bylo pro všechny
děti připraveno několik pohádkových stanovišť
se soutěžemi. Kromě her bylo přichystáno

občerstvení z udírny, cukroví ke kávě a bohatá
tombola.
Bc. Petra Martínková, vedoucí vychovatelka MŠ
Foto: Vendula Galbová

Šipková parta Poslanci Bělkovice − Lašťany
Tým „A“ šipkařů se v soutěži umístil na krásném 7. místě Extraligy Olomouckého kraje.

Pořadí Družstvo

Kol

Následující tabulka A Extraligy UŠO −
Olomoucký kraj, zobrazuje konečné pořadí.

V

VP

R

PP

P

K

Skóre

Legy

Body

1.

Tygři Prostějov

22 19

1

0

1

1

0

261:137 581:386

60

2.

Dobří bobři Olomouc

22 17

1

0

1

3

0

249:149 570:398

54

3.

Zavadila o jedličku Čechovice

22 14

5

0

0

3

0

246:155 565:412

52

4.

Sharks Olomouc

22 15

0

0

2

5

0

237:161 549:412

47

5.

Draci Nová Hradečná

22 11

1

0

2

8

0

210:189 511:468

37

6.

Legend Olomouc

22

9

1

0

1

11

0

207:191 504:464

30

7.

Poslanci Bělkovice-Lašťany

22

9

0

0

3

10

0

185:214 467:518

30

8.

U Jiřiny Prostějov

22

8

1

0

0

13

0

176:221 434:532

26

9.

Miagi Mohelnice

22

7

1

0

3

11

0

183:217 464:517

26

10.

Sem Sex z Dolní, Horní Moštěnice 22

4

1

0

0

17

0

153:244 409:552

14

11.

No Fear Šternberk

22

4

1

0

0

17

0

146:251 392:581

14

12.

Brablenci Kojetín

22

2

0

0

0

20

0

136:260 372:578

6
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Tým „B“ šipkařů skončil na 2. místě D ligy
(3 LIGA) Skupina I. Olomoucko a bude hrát baráž
o postup do C ligy (2. LIGA) Olomoucko.

Pořadí Družstvo

Kol

Tabulka D liga (3 liga) Skupina I. Olomoucko,
zobrazuje konečné pořadí družstev.

V

VP

R

PP

P

K

Skóre

Legy

Body

1.

Dobří bobři Olomouc

21 17

1

0

1

2

0

226:154 513:407

54

2.

Poslanci Bělkovice-Lašťany

21 15

2

0

2

2

0

245:137 553:361

51

3.

Bačkory Šternberk

21 11

2

0

1

7

0

215:166 517:407

38

4.

Šipkaři od Zlatého potoka

21 10

2

0

2

7

0

213:169 495:418

36

5.

Krtečkovi šipkaři Doloplazy

21 10

0

0

0

11

0

194:184 462:439

30

6.

Master Olomouc

21

8

1

0

1

9

2

174:206 423:494

21

7.

RedWolf Stones Olomouc

21

2

2

0

1

16

0

130:251 352:573

11

8.

Aston Punat Olomouc

21

1

0

0

2

17

1

125:255 346:562

2

Termín baráže:
18. 6. 2016 v 15:00 − Poslanci B Bělkovice - Lašťany : Slza Olomouc
25. 6. 2016 v 15:00 − Slza Olomouc : Poslanci B Bělkovice - Lašťany

Plánované akce v obci Bělkovice − Lašťany
Termín

Akce

2. 7.

Czech cycling tour – JUNIOR

6. 7.

Cyklistický výlet

9. 7.

Letní karneval

31. 7.

Turnaj v šipkách

*)

Cyklistický výlet

12. 8.

Letní kino

14. 8.

Czech cyclingtour 2016

19. 8.

Místo

Pořadatel

etapy v obci

Kaňkovský, obec

hřiště

Hokejový klub

bar Arbeit

Šipková parta Poslanci

Sokol

Sokol
u rybníka

Tvořeníčko

etapy v obci

TTV Sport Group s.r.o.

Letní kino

u rybníka

Sokol

26. 8.

Letní kino

u rybníka

obec

3. 9.

O Chlašťanský pohár – mopedy

hřiště

Racing team Pája, SK B-L

koupaliště

SDH

Dolní Vítkovice

Sokol

hřiště

Kaňkovský, obec

10. – 11. 9. Hasičská soutěž
17. 9.

Zájezd

24. 9.

Tour de Beer – PODZIM

*) Termín bude upřesněn

Červen 2016

17

Ovoce a zelenina do škol

Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn
ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit
zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu
ovoce a zeleniny. V České republice je tento
projekt zaměřen pro žáky I. stupně základních
škol (tedy 1.-5.ročníků) a to včetně přípravných
tříd. Dětem je poskytováno čerstvé ovoce a
zelenina, balené ovocné a zeleninové šťávy,
které neobsahují konzervanty ani přidaný cukr,
sladidla, sůl či tuky. Od školního roku 2014/2015
došlo k navýšení celkového evropského
rozpočtu určeného na projekt Ovoce a zeleniny
do škol ze stávajících 90 milionů EUR na 150

milionů EUR. Všechny produkty jsou dětem
dodávány zdarma, bez finanční podpory rodičů,
a to alespoň dvakrát měsíčně po dobu celého
školního roku.
Naše škola je již několik let zapojena do
projektu Ovoce a zelenina do škol. Žáci dostávají
jednou za 14 dní zdarma pestrou nabídku ovoce
nebo zeleniny. V květnových dnech si děti
také pochutnaly na exotickém ovoci jako např.
agáve, karambola, žlutý meloun, mochyně
peruánská atd.
Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

Klíšťata
O těchto nepříjemných a nebezpečných
parazitech bylo napsáno už mnohé, ale určitě
stojí za to si občas pár zásad připomenout. Přece
jenom žijeme v oblasti s vysokým výskytem
klíšťat nakažených lymeskou boreliózou a klíšťovou encefalitidou a nečíhají jenom v lese, ale
i v trávě na zahrádkách.

Vynecháme očkování, to už je na každém jak
se k němu staví a povíme si něco o tom jak se
i bez něho chránit a zamezit nakažení co nejlépe.
Základem je oblečení. Oděv by měl být určitě
hladký, světlé barvy a pokrývat co nejvíce.
Dlouhé kalhoty zastrčené do ponožek, vyšší
boty, dlouhé rukávy a na hlavu opět hladký
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šátek, vlasy pevně svázané. Po hladké látce se
klíšťata špatně pohybují a na světlém látce jsou
lépe viditelné.
Další důležitou ochranou jsou repelenty. Na
trhu je velké množství přípravků a speciálně
proti klíšťatům jsou určené repelenty s deltamethrinem v různých koncentracích, určených
zvlášť přímo na kůži, nebo silnější , použitelných
na oděv. Prostředky s DEET jsou také účinné,
ale spíše na ostatní hmyz než přímo na klíšťata.
Jestli se z jakéhokoliv důvodu průmyslově
vyráběným repelentům vyhýbáte, mám tu pár
tipů na ochranu z přírodních prostředků, které
můžeme samozřejmě používat i na zvířecí
miláčky:
Rozmarýn
Jeden šálek rozmarýnu necháme vylouhovat
v 1 litru vařící vody, po zchladnutí scedíme,
přidáme lžíci bílého vinného octa a v rozprašovači
uchováváme v ledničce.
Ocet
Velmi účinný repelent získáme smícháním dvou
dílů vody a jednoho dílu jablečného octa a můžeme
přidat pár kapek vonného oleje.
Hřebíček v alpě
Také nám skvěle poslouží jeden sáček hřebíčku
vylouhovaný ve sklenici alpy.
Citrusy
Další přírodní repelent, a tentokrát i voňavější
pro nás, získáme z citrusů − 3 pomeranče, citrony,
grepy nebo limetky oloupeme, pokrájíme a prudce
povaříme v horké vodě asi minutu a pak na
slabším plamenu vaříme ještě asi hodinu, scedíme
a necháme vychladnout.

Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

Peprmint
Klíšťata nesnáší ani
vůni peprmintu a 10 kapek oleje promíchané
v hrnku vody je také
velmi dobře odpuzuje.
Fenykl
I pytlík sušeného fenyklu, přesypaný do prodyšného látkového sáčku a nesený u sebe, klíšťata
odpuzuje.
Jediná nevýhoda těchto přírodních prostředků je, že by se měly aplikovat častěji než chemické, a to přibližně po půl hodinách.
Ať už se chráníme nebo ne, po návratu z přírody
důkladně prohlédneme zejména tato místa, kam
se klíšťata rády přisávají − podkolenní jamka,
třísla, podpaží, za ušima, mezi vlasy a intimní
místa, a druhý den je dobré kontrolu provést
ještě jednou. Krátce přisáté klíště je přichyceno
pouze kusadly, a lze ho tedy snadněji vyjmout,
navíc včasné odstranění výrazně snižuje riziko
nákazy. Pokud klíště objevíte, je nejlepší
postižené místo dezinfikovat přípravkem s jódem a klíště odstranit pinzetou, kývavými
pohyby ze stranu na stranu. Žádné kroucení,
žádný ojel. Po vyjmutí je dobré ranku znova
dezinfikovat. V případě, že se klíště přetrhne
a přední část zůstane v ráně, vyhledejte raději
lékaře. Odstraněné klíště je nejlepší spálit, nebo
spláchnou, ale rozhodně nedrtit a nemačkat.
Sledujete místo přisátí cca 3 týdny, malá ranka
je normální, ale pokud se začne zvětšovat nebo
uprostřed vybledne, určitě navštivte lékaře.
Pavla Jemelková

Léto je tady , což takhle zajít na koupaliště
V ruce žmoulám dvě zažloutlé fotografie , pořízené pravděpodobně tehdy oblíbeným fotoaparátem značky Pionýr , možná Flexaretem a říkám
si „kdopak to tam asi je a co to dělají ?“
„No to je náš tata Jara! To belo meslim v šedesátym devátym.Chlapi dělale armature na bazén
, Jara tehdá dělal v Prefě a po práce dělale bazén.

Večír pak do noce v obyváko roztažený pláne
a stodoval jak to mají odělat.O sobotách ani na
oběd nechodil , tak sem navařela,sbalela děcka
a chodivale sme za nim .Na kostel Jara nebel,takže aji v nedělo ho to tam tahlo.“
„Babi , to musel mít děda pěkný peníze, když
pořád dělal.“

Červen 2016

„No tak to prdlajs.To belo zadarmo! To dělale
v akci „Z“.Co mesliš , tak se to tehdá dělávalo.
Kdebe nebelo takovéch ledi,tak nemáme ani
„náš“ obchod!Ve dnes nic nevite jak to tehdá
všechno belo.“
Říkám si : „Hm,hm,hm – mrkva v zimě, tak to
s tím totáčem bylo asi nějak jinak než se tvrdí.
To by přece lidi nechodili jen tak….. dělat zadarmo. Kdo by vám dnes něco udělal jen tak?! “
Jaká jsou tedy ta historická fakta ?
Jak uvádí Jar. Černý v Obecní kronice , o stavbě
koupaliště se debatovalo již delší dobu, protože
jediným místem pro letní svlažení byly dva
splávky Trusovického potoka, nazývané jako
„horní bazén“na Kohoutkovým a „dolní bazén“
na Žabím křiku. V létě pak docházelo ke klukovským válkám o místo ve vodě a nebyly ani vyjímky, že docházelo ke zranění od odpadků, které
byly házeny do potoka. Dospělí pak neměli možnost žádnou.
Po několika jednáních tehdejšího MNV se Sokoly a dalšími místními spolky padlo rozhodnutí
vybudovat koupaliště.
14.června 1969 tak byly zahájeny první výkopové práce v sousedství fotbalového hřiště.
Finančně byly zajišťovány MNV,ONV ale také pří-
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spěvky místních organizací a dokonce i z výtěžků
dobrovolné sbírky mezi občany. Tato akce vynesla 13.049Kčs a příspěvek MNV činil 48.000,-Kčs.
Jen za první půlrok bylo odpracováno 721 hodin , betonářské práce se ale proplácely a tak bylo
vyčerpáno téměř 170 000,-Kčs.
A jak to tedy bylo s těmi brigádami?
Od roku 1969 je v naší republice zaveden pětidenní pracovní týden a soboty tak mohou občané
využívat na své domácí práce. A jak kronikář uvádí
„ je v obci nemálo těch obětavých,kteří svůj volný
čas věnují akcím „Z“ - tedy zvelebovacím akcím.
V případě koupaliště to bylo již 7000 brigádnických hodin v hodnotě díla za 530 000,-Kčs.
A v roce následujícím dokonce 242 017 hodin
a hodnota díla je 3 045 000,- Kčs. Na tehdejší
dobu je to skutečně velká suma.
V soutěži obcí se tehdy Bělkovice-Lašťany
umístili na 6.místě v okrese.
Tak to tedy klobouk dolů před našimi babičkami a dědečky za jejich obětavost a práci!
27.července je již koupaliště poprve přeplněno
a v září 1972 , po dokončení šaten a sociálního zázemí zkolaudováno.
Spolu s Bělkovickým údolím se tak naše obec
stává atraktivním lákadlem na víkendové rekre-
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ace pro návštěvníky ze širokého okolí olomouckého okresu.
Léta běží a co nevidět ,za tři roky bude z koupaliště padesátník a jak to v životě chodí i tento
areál si vyžaduje nejen běžnou údržbu ale i opravy,úpravy a další modernizaci odpovídající dnešním požadavkům a novodobým standardům.
A tak již v letech 1996 – 2004 investovala obec
do oprav 3,7 milionu Kč na opravu vany malého
i velkého bazénu a úpravnu vody.
V roce 2006 pak obec musela uvést provoz
koupaliště do souladu s novou legislativou
a v rámci rekonstrukce úpravy bazénové vody
se instalovaly nové pískové filtry,nová čerpadla
stejně jako nová elektroinstalace včetně zařízení
na měření a úpravu hygienických hodnot v celkových nákladech za 2,7 milionu Kč.
Ani následující rok 2007 nezůstal mimo pozornost obecního úřadu a tak se provedla rekonstrukce velkého bazénu,sociálního zařízení
a šaten ve výši 1,8 milionu Kč s přispěním olomouckého kraje částkou 1,5 milionu a v roce
2014 se ještě provedla rekonstrukce dlažeb za 1
milion.
Za uplynulých 18 let si tedy veškeré práce vyžádali náklady téměř 13 milionů.
Koupaliště je tak dnes plnohodnotným místem k relaxaci a vyžití včetně přilehlého víceúčelového sportovního areálu pro tenis,či volejbal.
Pokud jde o jeho návštěvnost, je pochopitelně
odvislá od letního počasí a to bývá vrtkavé,nicméně sezonní průměr se pohybuje okolo 13 500
hostů , což v příjmech činí přibližně 350 000,-Kč.
Nic ale nejde jen tak – samo od sebe a zvláště
takový velký areál, jímž naše koupaliště bezesporu je.
Za tím, abychom si mohli lehnout na tu naši
deku a slunit se nebo skočit do vody a předvést
ostatním jak nám to jde ,ať už prsa ,kraul nebo
i delfín ……“ za tím je spousta starostí a mnoho
hodin práce bez které se ani dnešní automatizovaný provoz neobejde.“, říká pan Libor Kráčmar,
hlavní technický pracovník koupaliště , který
tomu věnuje i svůj volný čas.
„To prostě jinak nejde . Ráno už nastupuji ve
čtyři aby do otevření bylo vše jak má být. A další
práce se musí provést večer po uzavření. Je toho
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dost a někdy to nebývá tak jednoduché ale mě
to baví.“
Co k tomu dodat ?
Za nás co se sem chodíme koupat alespoň
to „Děkujeme“. A jsme rádi, že i v dnešní době
máme u nás ty obětavé, co dají ruku k dílu.

Květoslav Bobeš Koudelný

Koupaliště Bělkovice − Lašťany
Otevírací doba:
červenec − srpen
Ceník:

10.00 - 19.00 hod
dospělí

děti

60 Kč

30 Kč

Vícedenní (10 vstupů)

460 Kč

230 Kč

Vícedenní (5 vstupů)

240 Kč

120 Kč

Zlevněné (od 17 hod)

30 Kč

15 Kč

Celodenní
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Soutěž „Rozkvetlá ulice“
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Bělkovicích-Lašťanech, brzy po svém
vzniku, před padesáti léty, byla vždy přítomna
při úpravách veřejné zeleně. Někdy i jako
iniciátor, jindy jako vykonavatelé.
Již více jak 10 let ve spolupráci s obecním
úřadem, zahrádkáři spoluorganizují v obci
soutěž „Rozkvetlá ulice“. V obci jsou následně
hodnoceny všechny předzahrádky a okenní
truhlíky, bez rozdílu zda je občan členem ČSZ
či nikoliv. Obec tuto soutěž finančně dotuje
a spolu se členy svazu zahrádkářů provádí
několikrát do roka hodnocení. Veřejná zeleň,
úprava předzahrádek a okenních truhlíků,
to je obraz naší obce. Je nutné si uvědomit,
že naše obec je hojně navštěvována a to jak
sportovci, turisty, případně při různých akcích
pořádaných pro veřejnost. Jsme výchozím
bodem do Bělkovického údolí, na Jedovou
a proto se musíme snažit o dobrý vzhled naší
obce.Veřejná zeleň je součástí krajinářské
architektury a je nutno myslet i do budoucna.
Každá rostlina je individum. Lidové přísloví praví
„Děda sází stromek pro své vnuky“. Úkolem nás
všech občanů obce by mělo být, že naše náves
a veřejné prostranství by bylo spíše parkem.
Náves má sloužit veřejnosti, společenskému
setkávání. Na návsi by se měli občané cítit dobře
a spokojeni, náves má žít. Náves a vůbec obec by

měla mít dostatek stromů a to především místní
odvěké kultury, nikoliv cizokrajné. Strom to jsou
plíce, bez nich nemůže lidstvo přežít. Také je
nutné šetřit vodou a to stromoví dělá. Zachycuje
dešťovou vodu v krajině.
Vážení občané, dbejte aby vaše domy byly
stále upravené, aby se potěšilo i srdce ostatních
občanů a návštěvníků. Dbejme na to, aby se
nám v obci dobře žilo. Ať jsme spokojenější
a aby i naši potomci na obec byli hrdi. Věříme, že
i v roce 2016 se ještě více občanů zúčastní naší
soutěže „Rozkvetlá ulice, rozkvetlá obec“.
Všem občanům mnoho úspěchů přejí zahrádkáři.
Výbor ZO ČZS Bělkovice-Lašťany
Foto: p. Doležalová

Zavlažování a kvalita vody
Na obsah kyslíku v půdě jsou různé názory.
Na jedné straně je poukazováno na nevýhody
nadměrného okysličení půdy a tím urychlení
mineralizace humusu v půdě, na druhé straně

dochází ke stimulaci růstu kořenů, které za
přítomnosti okysličené vody intenzivněji dýchají
a tím lépe rostou. Živiny se vlivem kyslíku v
půdě snadněji dostávají do přijatelné formy
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pro rostliny, a to pak vede ke zdravější rostlině,
odolnější k chorobám a úrody jsou vesměs větší.
Z toho plyne poučení o kvalitě závlahové vody.
Voda, byť by byla i dešťová, má mít teplotu
přibližně shodnou s teplotou půdy z hloubky
10 cm. V chladnějších obdobích zle použít
závlahovou vodu o 5 až 8 o C teplejší. Voda má
být prosluněná a je-li v ní dostatek zelených
řas, které vodu obohacují o kyslík fotosyntézou,
stává se voda biologizovanou, a ta je pro rostliny
nejzdravější. Údaje o živé vodě z ledovců, která
stimuluje růst, jsou správné, podstatou je
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však tvorba ledu za přítomnosti kyslíku, takže
tající voda je plná vzdušného kyslíku a ještě
o tento plyn obohacena, když protéká mělkými
horskými potůčky a rozbíjí se o tisíce kamenů
a kořenů rostlin. Naopak voda uchovaná ve tmě
je zcela zbavena anaerobiálními procesy kyslíku,
vytěsňuje z půdy zbylý kyslík, a to pak vede
ke snížení růstu rostlin a ke zhoršení půdních
podmínek. Závlahovou vodu proto vždy
okysličenou, odstátou na slunci a raději teplejší
než studenější.
Zahrádkáři Bělkovice-Lašťany

Císař a král český Karel IV. a Bělkovické údolí
Rok 2016 je pro český
stát významný mimo jiné
tím, že dne 14. května jsme
vzpoměli 700. výročí narození jednoho z největších
Čechů v historii našeho
státu.
Karel IV. se narodil dne
14. května 1316 v Praze jako syn Elišky Přemyslovny
a českého krále Jana Lucemburského.
Nebudeme podrobně sledovat jeho životopis.
Ten v letošním roce je poměrně dosti publikován
médii. Pro nás je zajímavé, že v Bělkovickém
údolí postavil strážný hrad, jediný který nenesl
jeho jméno.
Karel IV. byl českým králem od 1. srpna 1346.
Před tím, když působil na Moravě jako markrabě, tak působil i na olomouckém přemyslovském hradě. V roce 1341, tehdy jako 25letý, znalý
několika jazyků, na tehdejší dobu velmi vzdělaný,
měl určité vize, které se snažil uskutečňovat v praxi.
Tehdy z Olomouce na Opavu vedla obchodní cesta
zvaná Jivovská, částí vedla Bělkovickým údolím,
částí vedla po dnešní cestě Véska, Dolní a Horní
bouda, Jívová, Domašov nad Bystřicí, Ondrášov.

Markrabě Karel si uvědomil důležitost někdejšího hradiště ze starší doby bronzové na kopci
Tepenec a v uvedeném roce tam dal postavit
strážný hrad. Údajně byl převážně dřevěný.
V kronikách je popisováno, že měl určité potíže
s pozemky, kdy mu olomoucká kapitula nechtěla
nechat větší prostor. Když byl posléze Karel IV.
zvolen českým králem a později císařem, hrad
přešel pod správu moravského markhraběte
jeho bratra Jana Jindřicha a posléze jeho
nástupce Josta. Jost byl synovcem Karla IV. Tento
markrabě se o hrad příliš nestaral a dokonce
se v některých materiálech uvádí, že hrad dal
v zástavu při hře v kostky. Ještě za života Karla
IV. před rokem 1378 se uvádí, že císař dal příkaz
ke zboření hradu a lapky, kteří hrad okupovali
pochytat a dát do vězení. V současné době, tam
kde stával uvedený hrad, již je jen prázdno. Skála
a celý kopec je odtěžen pro kamenoprůmysl.
Na zbylém hradišti se dále provádí archeologický
výzkum. O uvedeném místě bylo napsáno již
několik článků, pověstí, povídek jak v knižní
podobě (Stan. Krejčí, Helena Lysická), tak v regionálním tisku či v místním Hanáčku.
zapsal Jiří Skarupský, dřívější kronikář obce

Obecní knihovna Bělkovice − Lašťany
V letošním roce v rámci akce Březen − měsíc
knihy navštívily místní knihovnu děti z mateřské
školy, třetích tříd a školní družiny. Malý čtenáři

se seznámili s autory dětských knih a činností
knihovny. Knihovna v současné době disponuje
přibližně 5 000 knihami a periodiky pro děti
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a dospělé. Na nákup nových titulů v roce 2016
věnovala obec 16 000,- Kč a bylo zaregistrováno
110 čtenářů, z toho 65 čtenářů do 15 let. Vypůjčilo se celkem 4 319 knih.
Jako v mnoha dalších knihovnách po celé
zemi se na počest narození pohádkáře Hanse
Christiana Andersena konala již devátá
Andersenova noc. Děti nejdříve zasadili strom
Pohádkovník u školy v Bělkovicích, poté se
seznámili s dílem tohoto dánského spisovatele
a četli jeho pohádky. Na programu nechyběly
ani hry, soutěže a ruční práce a všichni se těší na
příští ročník.

Zajímavosti z historie místní knihovny
Bělkovičtí občané mají ke knihám odedávna
velmi dobrý vztah. Již v osmdesátých letech
devatenáctého století zde vznikla tzv. Lidová
knihovna a byl založen čtenářský spolek

„Břetislav“, který vystřídala Národní jednota.
Knihovnu Národní jednoty se 112 svazky převzal
Sokol, který ji doplňoval zásluhou studentů
Opletala a Theimera. V obci byly i soukromé
knihovny. Záznamy uvádí, že roku 1922 měl p.
Jan Hynek ve své knihovně 300 knih, p. Marie
Šnyrychová 300 knih, p. Marie Arbeitová 200
knih, František Dočkal 150 a p. František Feit 150
knih. V té měla době Sokolská knihovna již 500
svazků.
Obecní knihovna jako taková vznikla právě
v roce 1922 a od jejího založení do roku 1928
ji vedl p. Josef Malaska, poté řídícící učitel
František Lota. Knihovna měla tehdy 193 svazků,
půjčovalo se každou neděli za poplatek 20 haléřů a 13 čtenářů přečetlo 81 knih. Postupem
času knih za přispívání obce přibývalo a roku
1932 bylo v knihovně 366 svazků, knihy si
vypůjčilo 56 čtenářů, kteří přečetli 835 knih.
V roce 1934 bylo v knihovně 425 knih a roku
1935, 468 svazků. Obecní knihovna měla
v roce 1936 již 502 svazků a 130 čtenářů přečetlo
750 knih. Během dalších let knihovna rostla
a čtenářů přibývalo. Knihovníky byli p. Gabriel
Tichý, p. Josef Hanuš a od roku 1949 p. František
Dočkal.
Pokračování příště...
Růžena Vlková a PJ

Společenská rubrika
Za období od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016 se do
obce přihlásilo k trvalému pobytu 21 občanů
Narodili se:
Dominik Horný
Tereza Sobková
Maxmilián Břenek
Tomáš Omámik
Matyáš Omámik

a 25 občanů se odhlásilo. K 1. 5. 2016 má obec
2 237 občanů.
Jubilanti (v období 1. 3. 2016 − 30. 4. 2016)

Sebastián Kaleta
Lucie Pospíšilová
Tereza Drliczková
Denisa Fryčáková

Z našich řad odešli:
Jiřina Lakvová
Marie Čtvrtlíková
Josef Letocha
Radomil Dostál
Vladimír Kráčmar
Karel Theimer
Vzpomínáme.

V uvedeném období dosáhla věku 80 let:
Kamila Sklenářová		

†

V uvedeném období dosáhli věku 85 let:
Miroslav Kráčmar
Anna Theimerová
Květoslav Langer
V uvedeném období dosáhl věku 90 let:
Čestmír Anděl
V uvedeném období dosáhla věku 91 let:
Vlastislava Housírková
Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
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Říkáte maličkost? Ale vůbec ne!
Před nedávnem jedu do práce a v tom vidím,
jak se na odstavném parkovišti u dolanské školy
loučí tatínek se svými dětmi. A než se vydají na
cestu ke školním dveřím, dostanou každý pusu
na rozloučenou.
Říkáte maličkost? Ale vůbec ne! Vždyť děti
jsou to nejdražší, co v životě máme. A projevů
rodičovské lásky k dětem není nikdy dost.
Jiný by prostě řekl: „Vem si tašku a šmaruj!
A né , že ze školy přijdeš zase jak to čuně!“ Tento
táta to neudělal a jeho rozloučení mi bylo velmi
sympatické.
Ona ta obyčejná pusinka je nejen projevem
lásky, vytváří citový vztah mezi námi lidmi.
Upevňuje rodinnou vazbu a je i veřejným
projevem našeho vztahu. Úcty k druhým. A to
jsou velice důležité základy pro naše chování ve
společnosti .A řekli byste – taková maličkost.
Během dne kolem našeho domu prochází
řada školáků i starší mládeže. Míjíme se na metr.
Nastražím uši abych ten okamžik neprošvihl. Víte
co mám na mysli – ten tichý nesmělý pozdrav, co
čekám. Čekám marně. Žádný pozdrav se nekoná.
Jsem pro ně vzduch. Vzpomínám na moje
dětství. Když jsme nepozdravili , jen jsme přišli
domů už to máma věděla a hned jsme dostali
kázání. Ve škole jsme tehdy zdravili povstáním.
Jestlipak se to ještě i dnes dělá?
Před lety jsme byli na návštěvě u našich
v Rakousku. Procházíme se po zámeckém parku,
když v tom přichází starší pán a já slyším: „Grüß
Gott!“ (Pozdrav pán Bůh). Řekli byste maličkost?
Ale vůbec ne! Byl to totiž zámecký baron! On
nečekal až my pozdravíme a i při svém postavení
pozdravil jako první a nedělalo mu problém
projevit nám, cizím lidem, úctu. A tehdy jsem
si řekl , že já to u nás také změním a začal jsem
ty žáky, studenty a studentky zdravit jako první.
A víte, že to má úspěch? Nejdřív se vždycky
zaseknou a po chvíli se trochu zastydí, protože
si uvědomí co se to stalo. A do čtrnácti dnů se
už zdravíme automaticky a jsme jak se říká „staří
známí“.

Ono se vždycky nemůžeme na ty děti zlobit,
protože to všechno vychází z rodiny a když jde
máma s dítětem a neotevře ani pusu, jak můžu
chtít pozdrav po jejím synovi či dceři.
Náš táta vždycky říkával , když jsme nezdravili:
„To aji když přindeš do kravína, tak ta obyčéná
kráva zabučí!“ A měl pravdu.
Dnes je sice jiná doba jak se říká, ale některá
pravidla slušného vychování platí a budou
platit pořád. A mladý člověk, absolvent, který
vstupuje do života a nemá návyk na tato
pravidla společenského vystupování, je prostě
trapný. To je totiž základní a prvotní dojem, který
si z něj hned uděláme. Pozdrav je projevem
naší osobnosti, který dáváme našemu okolí
najevo. „Dobrý den“ stejně jako to kouzelné
slovíčko „Prosím“. Někdy lituju těch děvčat za
pokladnami v Kauflandu. Při tom množství
zákazníků se musí za ten den uzdravit. Někdo
by řekl že je to maličkost. Ale já říkám – vůbec
ne! Protože on ten pozdrav a přání hezkého dne
vás nejen potěší ale vytváří i přátelskou vazbu
mezi prodavačkou a zákazníkem ... a vo tom to
je! A když už jsem u toho Kauflandu, přiznám
se vám, nesnáším ty „důchodcovské čtvrtky“ na
akční ceny. Nejen kvůli tomu davu lidí, ale ten
nemilý pocit mám z toho, když vidím, jak se ti
senioři k sobě navzájem chovají! Ti, kteří by
nám měli být vzorem a kteří nás tak napomínají
za naše chování a prohřešky. A tady je vidím
„v akci“ jak se hádají, narážejí druhým do vozíků,
nejsou ochotni uhnout, jen aby koupili to zboží
ve slevě, při odjezdu z parkoviště neumožní projít
chodcům přes ulici ... promiňte mi, jinak vážení
senioři, ale je to ostuda. Nebo si snad myslíte, že
to není tak hrozné? Že to je maličkost? Já říkám
– vůbec ne! I to je obrázek kultury a stavu naší
společnosti. Nejsem svatým mravokárcem, jenž
říká co se má a nemá. Zvláště když sám jsem
hrozný hříšník! Ale uznejte a zamyslete se sami.
Je to o čem jsem dnes psal − MALIČKOST a nebo
vůbec NE?
Květoslav Bobeš Koudelný − „náplava“
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Kvalita pitné vody
Vodu z obecního zdroje aktuálně využívá 251
nemovití. V roce 2015 se připojilo 78 nových odběratelů.
Dle rozboru ze dne 10.3.2016 je kvalita vody
z obecního vodovodu více než dobrá. Obsah
mikrobiologických, biologických a fyzikálně-chemických ukazatelů je zřetelně pod stanovenými limity. Jako běžné spotřebitele vás bude nejvíce zajímat obsah
chloru, který je minimální - v hodnotě
<0,01mg/l-stanovený limit pro pitnou vodu je přitom 0,3mg/l. Tvrdost
vody je 1,23mmol/l (limit 2-4), tzn.
je na horní hranici pro označení jako
měkká. PH vody je 7,93 (limit 6,5-9,5)
a její teplota je 10℃ (limit 8-12℃).
Pokud využíváte vodu z obecního
vodovodu i k napouštění bazénů, je
nutné toto provádět pomalu a mimo
špičku spotřeby od 21:00 hodin.
Vysoký průtok způsobuje nárazové
změny hydraulických poměrů ve vo-

Tajenka pro zábavu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dovodní síti, pokles tlaku a může dojit ke zkalení
vody pro odběratele. Nárazově vysoký odběr je
v úpravně vody vyhodnocen jako porucha a je
tedy nezbytné napouštění bazénu nahlásit zástupci firmy INSTA CZ s.r.o., panu Sudovi na tel. č.
721 373 990 a předejít tak náročné kontrole celého vodovodního systému.

1. Odvoz komunálního odpadu v
Bělkovicích-Lašťanech probíhá v ... ?
2. Obcí protéká potok ... ?
3. Nejvyšší vrch v okolí (633 m.n. m.)
se jmenuje ... ?
4. Obec Štarnov leží od BělkoviceLašťany směrem na ... ?
5. Místní název ulice od kapličky
k marketu Hruška je ... ?
6. Zřícenina hradu blízko obce Jívová se
jmenuje ... ?
7. Bývalý starosta obce Bělkovice
-Lašťany ... ?
8. Kolik má naše obec zastupitelů?
9. U rybníka v Lašťanech rostou
krásné ... ?
Pavla Jemelková
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Zpravodaj obce Bělkovice-Lašťany

SK Bělkovice-Lašťany & Racing Team Pája pořádají

2.ročník projížďky mopedů

Závodu se mohou účastnit pouze jezdci na strojích typu Moped Stadion, Jaweta a Pionýr 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.

PROGRAM ZÁVODU
12:00 – 12:50 prezentace jezdců
technická přejímka
12:50 – 13:00 rozprava s jezdci
13:10 –
START ZÁVODU

DOPROVODNÝ PROGRAM
občerstvení
slosování o ceny
hudební doprovod
večerní ohňostroj
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Každý den čerstvé maso od výhradně českých dodavatelů.
Vepřové, hovězí, drůbeží, salámy,
párky, klobásy
a mražené ryby.
ŘEZNICTVÍ
U PAUCHŮ

Každý den čerstvé maso od
Každý den čerstvé maso od výhradně českých dodavatelů.
výhradně českých dodavatelů.
Vepřové,
hovězí, ryby.
drůbeží, saVepřové, hovězí, drůbeží, salámy, párky, klobásy
a mražené
lámy, párky, klobásy a mražené ryby.

Dále nabízíme přílohy k masu
a bezlepkovéPro
potraviny. Pro
Dále nabízíme přílohy k masu a bezlepkové potraviny.
labužníky - Loštické speciality.

labužníky- Loštické specialitky.

Objednávky masa na osla-

vy,včetně
společenské
akce,
Objednávky masa na oslavy, společenské akce,
masa
navčetně
masa na uzení, grilování, selauzení, grilování, selata, kýty na opékání. Objednávejte
na Objednáta, kýty na opékání.
vejte na tel. čísle 775 135 154.
tel. čísle 775 135 154.
Prodejna vedle Obecního úřadu v Bělkovicích-Lašťanech

Dále nabízíme přílohy k masu a bezlepkové potraviny. Pro
abužníky- Loštické specialitky.
REKLAMA

Objednávky
na oslavy,
společenské
akce, včetněpotraviny.
masa na Pro
Dálemasa
nabízíme
přílohy
k masu a bezlepkové
uzení, grilování,
selata,
kýty na
opékání. Objednávejte na
labužníkyLoštické
specialitky.
el. čísle 775 135 154.
Objednávky masa na oslavy, společenské akce, včetně masa na
uzení, grilování, selata, kýty na opékání. Objednávejte na
tel. čísleProdejna
775 135vedle
154.Obecního úřadu v Bělkovicích-Lašťanech

REKLAMA

REKLAMA

Prodejna vedle Obecního úřadu v Bělkovicích-Lašťanech
Prodejna vedle Obecního úřadu v Bělkovicích-Lašťanech

NIKOLA NAVRÁTILOVÁ
BĚLKOVICE-LAŠŤANY 539

PROVOZNÍ DOBA
DLE DOMLUVY
Ceník inzerce:1 strana celá = 500,- Kč, ½ strany = 300,- Kč méně než ½ 200,- Kč

Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
...se uspoří
primární
suroviny

ruda

2

REKLAMA

OBJEDNÁVKY NA TELEFONU
608 147 245
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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