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obce Bělkovice-Lašťany
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
blíží se čas vánočních svátků, klidu, rozjímání
a snad i odpočinku. Kéž by si každý z nás našel
chvilku pozastavit se nad tím, co se událo v roce
právě vrcholícím a co očekáváme od roku nadcházejícího. Věřím, že pozitivní dojem převáží
nad vším negativním.
Za naši obec mohu konstatovat, že se zdařila
řada investičních záměrů a oprav. Novou podobu získaly některé komunikace, chodníky i kapličky. Úspěšně započala také rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště včetně
nového osvětlení. Pomocí dotací z operačního programu životního prostředí mohlo dojít
k rozšíření kapacity sběrového dvora a protipovodňovým opatřením (bezdrátový rozhlas),
kdy obec dokončí tyto významné akce začátkem roku 2017. Novou tvář získala i budova
obecního úřadu, či zábradlí u mostků přes potok. Neméně důležitou je taktéž výsadba stromů zapadajících do intravilánu obce. Některé
plánované akce se zatím bohužel nepodařilo
realizovat, a to především z důvodu administrativních průtahů při vydání potřebných povolení. Tyto stavební akce se tak přeloží do
následujícího roku, kdy se jedná především
o rekonstrukci komunikace k mateřské škole
a výstavbu zpomalovacích prahů na místní komunikaci v Bělkovicích.
Co se týká kulturních a společenských akcí,
dovolím si tvrdit, že naše obec se v tomto ohledu neskutečně pozvedla. Ať už vzpomenu na
březnové oslavy kulatého výročí Josefa Brykse,

dubnové pálení čarodějnic, květnový jarní festival hudby, červnové vítání léta, prázdninová
letní kina a závody mopedů, či v neposlední
řadě také cyklistické Tour de beer. Hojná účast
občanů, ale i přespolních na těchto akcích je
důkazem, že má smysl se organizaci takových
akcí věnovat i do budoucna. Společenský život
v obci se pomalu, ale jistě opět nadechuje a pomáhá mu k tomu i náš tištěný zpravodaj. Tento
doznal změn v personálním obsazení redakční
rady a následně i ve formátu, který máte právě
před sebou. Snad se „laťka“ současné podoby
zpravodaje nesníží a bude nás i nadále zásobovat informacemi z obce a života občanů.
V neposlední řadě musím pochválit také akce
a setkání místních spolků, jakými jsou např.

zahrádkářská výstava, noc v sokolovně, setkání senior klubu, hasičské závody, junácké hry,
či pravidelné fotbalové zápasy na našem travnatém hřišti. Unikátem na obecní poměry je
otevření tanečních kurzů pro dospělé v místní
sokolovně, které se těší hojné účasti.
Kéž dobrý pocit ze všech výše zmíněných
změn a akcí přispěje k radostné náladě nejen
o vánočních svátcích, ale po celý rok.
Všem občanům přeji co nejpohodovější
Vánoce strávené v kruhu rodiny a známých
a šťastný vstup do nového roku, který nechť
přinese úspěchy na všech frontách podpořené
pevným zdravím.
S úctou
Tomáš Němčic, starosta obce

Svoz odpadů v zimním období: 9. a 23. prosince, 6. a 20. ledna, 3. a 17. února.

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
Mám to v paměti, jako by to bylo včera… už
ráno mama uvařila zemáky na bramborový salát aby uležely, my děti jsme z komory snášely
všechny vánoční ozdoby, zatímco tata seřezával smrček a napasovával ho do stojanu. Nikdy
se to neobešlo bez nadávání, protože smrček
nechtěl stát rovně a žárovičky nechtěly svítit!Atmosféra se zklidnila, až se to po mnoha pokusech nakonec podařilo.
Teprve poté začal doma velký úklid a vlastní příprava na Štědrý večer. Když už jsme měli
všechno zameteno, vysáto, setřeno a uklizeno,
tata nám pustil televizi – Kriváň a přes obrazovku přelepil barevnou fólii. Dole to bylo dohněda, uprostřed čiré a nahoře domodra – to
byla naše první barevná „telka“.Spořádaně jsme
posedaly na gauč a byly tak hodné , jako nikdy.

Dnes jsou stovky programů, plné amerických
sitkomů a krváků a… my měly Broučky, Ferdu
mravence a Emila robota. K večeru byly vánoční písničky a koledy.Nemohly jsme se dočkat
toho večera, a tak nám mamka ještě udělala čaj
a dala vánočku.
Konečně přišel ten okamžik… a tata a povídá:„Tak děcka a teď běžte všichni navrch do pokoja, ať může přejit Ježíšek.“ „A gdepřende tati?“
„ Až zazvoní zvonek.“.Utíkali jsme všichni, aby to
bylo co nejdříve a v pokojíčku debatovali nad
tím, co by kdo chtěl dostat pod stromeček.
Já coby zvědavec, vykukoval z okna ven, jestli
něco neuvidím, když vtom se nad Lhotou objevila jasná hvězda a začala pomalu volně klesat k
zasněžené zemi. Žasnul jsem nad tím divem. Co
to bylo? A v té chvíli jsme uslyšeli zvonění na-

šeho zvonku. A záhada byla pro mě vyřešená –
byl to Ježíšek!
Nikdy na tyto Vánoce nezapomenu… ale co
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jsem tehdy dostal?, To už vůbec nevím, možná
pletenou čepici , nebo možná tepláky po bráchovi… fakt nevím, ale byly to určitě krásné Vánoce , jako všechny u nás doma.
Všechny Vánoce jsme vždycky trávili společně
doma, celá rodina a i když se později moje setry
vdaly , měly dvě štědrovečerní večeře – první
u nás a druhou u sebe. A když i brácha odešel
do světa – byl pořád ten večer ve vzpomínkách
s námi. Vždycky. A jak ten život šel i jiné Vánoce
mi utkvívají v paměti.
Třeba ty vojenské-ležel jsem tehdy na marodce v prostějovských Jezdeckých kasárnách

a všechny marody kromě mě pustili domů. Zůstala mi tam tehdy bedna s pomeranči a spoustou buráků.Představte si to – televize a bedna
plná buráků! Miluju je dodnes, ale už nemám ty
zuby jako dřív.
Mezi nejkrásnější Vánoce ale musím zařadit
i ty, kdy už jsem byl tátou, měl svoji rodinu
a naše děťátko a mohl vytvářet znova tu nádhernou iluzi o Ježíšku, co plní přání a přináší dárky.
Ty dětské oči, když pod stromečkem najdou to,
o čem tak snily a nebo s čím vůbec nepočítaly,
že můžou dostat!Máme vždycky radost z radosti dětí – není to tak? Dnes už i naše dcera má

svou rodinu a tyto zvyky a tradice pokračují dál.
Až letos se svojí ženou a babičkou Blažou
zasedneme k štědrovečerní večeři s bramborovým salátem, smaženým kaprem a amurem…
zapálíme sváteční svíčku, zvedneme skleničky červeného vína, připijeme a vzpomeneme
na všechny ty, kteří už s námi u našeho stolu
nesedí, ať už odešli na věčnost nebo do světa.
I na ty, co prožívají tento večer bez domova, bez
rodiny, bez dárků.
Jakoby s námi jsou. Přeji vám všem tu chvilku
rozjímání.
Květoslav Bobeš Koudelný

Jedním z mnoha oblíbených nápojů v zimním čase je bezesporu grog a možná Vás bude
zajímat něco málo o jeho vzniku. Námořníci
na své plavby brali a fasovali alkohol vždycky.
A když roku 1655 objevili na Jamajce cukrovou
třtinu, začali z ní pálit rum. Jeho výroba byla
levná, a tak rum brzy nahradil víno a tehdejší
pivo. Příděl rumu byl pro námořníky nejenom
jakýmsi bonusem k neoblíbené službě na lodi,
ale fungoval také jako dezifekce a ochrana proti nemocem, hlavně kurdějím. Jak to na lodích
vypadalo, si asi dovedete představit. Za zrod
grogu je tak vlastně zodpovědný admirál Edvard Vernon, posádkou přezdívaný „Old Grog“,
podle kalhot z grogrénové látky, které rád nosil:
Nechtěl příděly rumu snižovat, protože to by se
námořníkům nelíbilo,a hrozily vzpoury, a tak
roku 1740 nařídil rum ředit vodou v poměru
1:2“. Námořníci brzy přišli na to, že se nápoj dá
vylepšit cukrem , citrónovou šťávou, vyměnit
studenou vodu za horkoua grog, jak ho známe
dnes , byl na světě.
Klasický grog – 2-3 lžičky cukru zalijeme do
2/3 vařící vodou, přidáme kolečko citrónu a dolejeme panákem rumu.

Karamelový grog-4 porce-na plátku másla
zkaramelizujeme cukr / 5 lžic/, přidáme vodu
/ 0.5l / hřebíček / 5 ks / a nemletou skořici
/ 2 ks /. Krátce zahřejeme-nesmí vařit, přidáme
rum a až pak zahřejeme k varu a odstavíme. Do
sklenic dáme pláteček másla, kolečko citrónu
a zalijeme .
Brusinkový grog - 4 porce - brusinkový džus
/ 0,5l / svaříme s cukrem / 3 lžičky / a se šťávou
z 1 limetky, přidáme špetku mleté skořice, dolejeme nejlépe bílým rumem .
Sváteční grog- 4 porce- šťávu z pomeranče
a citrónu / po 1ks / smícháme s vodou / 200ml /
a cukrem / 50g / a přivedeme k varu. Přilejeme rum/ 0,5l/, bílé víno / 0,2l /, kousek skořice,
badyán / 1ks /, hřebíček / 2ks /, přivedeme až
k bodu varu a rozléváme do nahřátých sklenic.
A na závěr z ginu - 4porce - gin / 0,5l /, vodu /
0,5l /, citrónovou šťávu/ze 2ks/ , cukr / 6-8 lžiček /,
skořici / 3ks/, hřebíček / 6ks / dáme do hrnce,
přivedeme těsně k varu, přecedíme a podáváme.

…CO SI DÁT GROG?

NEJSOU VÁNOCE JAKO VÁNOCE
Asi bychom měli začít už starými Kelty, jejichž
zvykem bylo v období slunovratu trhat barborku, jež jim pak vykvetla, a mohli pokračovat
i zvyky pohanskými…
Byla by to ale dlouhá historie, než bychom se
dostali k našim dnešním tradicím.
V každém případě ale můžeme říci, že tak
jako se vyvíjely civilizace naší planety, tak i jejich kultura přinášela pestrost zvyků a oslav .
Vánoce, jak je známe dnes, jsou svátkem křesťanským, jež se začal slavit asi od třetího století
a postupem času se staly významnou oslavou
narození Ježíše Krista.
Ne vždy ale měly na růžích ustláno a byly
doby a země, které je zakazovaly. Například
v 17. století během anglické občanské války
nebo i ve Skotsku. Následovaly ale silné protesty. Přesto byl tento zákaz oficiálně zrušen až
teprve v roce 1958.
Zajímavostí je i to, že první vánoční stromky a
první betlémy v Americe se objevily až s příchodem Moravských bratří.

I s jesličkami to nebylo vždy tak jednoduché,
neboť se mělo za to, že takovéto vystavování je
nedůstojné a odvádějící pozornost mládeže od
kázání, a tak Marie Terezie vydala zákaz jejich
stavění v kostelích. Lidé tak počali s jejich stavěním doma.
Ve stejné době je povoleno hospodyňkám
péci doma vánočku.
Vánoční stromeček k nám do českých zemí
přišel z Německa a je považován za přenesenou
tradici pohanů. Vánoční kapr zase přišel
z Rakouska, zatímco v Anglii či Americe je to
krocan – prostě Vánoce jsou slaveny v mnoha
zemích různým způsobem. Od století dvacátého se již nestávají jen svátkem křesťanů ale
i svátkem lásky, svátkem rodiny a pokoje bez
ohledu na náboženské přesvědčení.
Za první světové války se stávají i svátkem
míru, kdy vojska Francie a Německa v tento den
zastavila palbu a vojáci vylezli ze svých zákopů
ke společné cigaretě.

Pavla Jemelková

Listopad 2016
Stejně jako se tehdejší církvi nepodařilo zcela
potlačit zvyky pohanské, tak i v době nedávné
tuto tradici svátků křesťanských nakonec tolerovali i komunisté.
A tak si i dnes můžeme užívat pohody v rodinném kruhu svých nejbližších a těšit se nejen
z vánočního stromku, slavnostní večeře a milých dárků, které nejen dostáváme, ale můžeme
i dát.
Jak jsem uvedl v úvodu, tradice Vánoc je
v mnoha zemích různá. Zatímco my už slavíme a nadělujeme dárky 24.prosince, v Anglii
a Severní Americe si děti musejí počkat až do
druhého dne a v zemích východní Evropy, kde
převládá pravoslavná církev, dokonce až 6. či
7. ledna.
Zajímavou tradicí jsou vánoční svátky na
Ukrajině, které začínají 6. ledna štědrovečerní
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večeří o dvanácti jídlech, dle počtu apoštolů
, pokračují i v dalších dnech až do 14. Ledna,
kdy na svátek sv. Vasila obětují prase a pořádají
zabíjačku, aby pak 19.ledna na sv. Jana Křtitele
svátky zakončili.
A jak že je to s rozdáváním dárků?
U nás je to Ježíšek, v anglosaských zemích
stejně jako Severní Americe Santa Claus, v Dánsku jsou to skřítkové , zvaní „nisser“, a ve Švédsku dokonce přihrblý děda Jultomten. I to je
tedy pestré.
Jsou ale pochopitelně i země, kde Vánoce nejsou státním svátkem, protože se liší i oficiálním
náboženstvím . Kupříkladu arabské země, státy
jihovýchodní Asie a další .
I když jsem v nedávném dokumentu zaregistroval, že v Japonsku, Vietnamu či Jižní
Korei se pomalu stávají určitou módou. Všiml

jsem si toho i v Salzburku, kdy v letním období japonští turisté s velkým zájmem skupovali
vánoční ozdoby , protože pro jejich kulturu je
to velmi atraktivní záležitost. Koneckonců proč
ne , vždyť kolik z nás má doma v pokoji sošky
Budhy, aniž bychom toto náboženství nějak aktivněji praktikovali.
Užíváme si tedy různosti kultur, při toleranci
víry jiných. A tak by to mělo být.Kéž by to tak
bylo.
Naše svátky vánoční, ať už ty letošní nebo
i příští, by měly být o tom, že si k štědrovečernímu stolu sedneme bez ohledu na svou víru ale
s láskou ke svým blízkým.
Buďme alespoň o tomto svátku na sebe hodní. I to bude dárek, který jiné potěší.
Květoslav Bobeš Koudelný

ZAJÍMAVOSTI
Čokoláda
		

– Západní Evropa (6% světové populace) spotřebuje 45% celosvětové produkce čokolády, naopak pro největší producenty
kakaových bobů je čokoláda velmi luxusním zbožím.

Kapr 		

– Pochází z Asie, do Evropy byl dovezen kolem roku 1245 mnichem Jean de PlanCarpinem a nejdříve byl chován jako okrasná ryba.

Balicí papír
		

– Při průměrné spotřebě 2-3m² na rodinu je jeho celkové množství na 4 miliony domácností zhruba 10km²,
a to by pokrylo 250x Václavské náměstí.

Stromky
		
		

– v České republice se spotřeba odhaduje na 1milion stromků, z toho nejoblíbenější je kavkazská jedle(45%) a smrk pichlavý
(asi 30%). Z nejnovějších výzkumů plyne že výroba jednoho umělého stromku spotřebuje 5x více energie než vypěstování
jednoho přírodního na plantáži, a i z dalších hledisek je ekologičtější koupě stromečku přírodního.

Osvětlení
		

– Při použití 100ks klasických žárovek na stromeček a 14-ti denním svícení se el.energie spotřebuje průměrně za 500,-Kč,
při použití LED žárovek je to 150,-Kč.
Pavla Jemelková

ZDRAVÉ VÁNOČNÍ MLSÁNÍ
Stejně jako si neumíme představit Vánoce bez stromečku, tak k těmto svátkům patří
i cukroví a mlsání. Ale i cukroví lze připravit tak,
abyste neměli velké výčitky svědomí. Prakticky
každý recept jde upravit do pro zdraví přijatelnější formy. Stačí k tomu pár jednoduchých
pravidel. Vyměňte bílou mouku za pšeničnou
celozrnnou, špaldovou nebo grahamovou.
Místo bílého cukru můžeme sáhnout po přírodním sirupu – javorovém nebo agávovém.
Další, dnes už běžně dostupnou surovinou, je
kypřící prášek bez fosfátů nebo vysokoprocentní čokoláda. A protože se mění trendy ve výživě
a životním stylu, vše už seženete běžně v supermarketech bez většího hledání. Zprvu i mě
spojení „zdravé cukroví“ spíše než sbíhání slin
nahánělo husí kůži, ale loňská úspěšná premiéra se postarala o to, že i letos se bez špaldové
mouky neobejdeme.
Špaldové linecké
Ingredience: 300 g celozrnné špaldové mouky jemně mleté, 200 g másla, 100 g agávového
sirupu, marmeláda na slepování.
Příprava: Mouku, máslo a sirup zpracujte
v těsto, vytvarujte kouli a dejte chladit do lednice alespoň na hodinu. Těsto vyválejte a vykrajujte libovolné tvary. Troubu předehřejte na

170 ° C (horkovzdušnou na 150 ° C), vložte cukroví a pečte asi deset minut. Po vychladnutí
slepte marmeládou.
Perníčky z žitné mouky
Ingredience: 250 g hladké žitné mouky,
50 g másla, 1 vejce, 3 lžíce agávového sirupu
nebo medu, 2 lžíce mléka, 1 lžička prášku do
pečiva bez fosfátů, 1 lžička kůry z citronu, 2 lžičky perníkového koření.
Příprava: Změklé máslo utřete se sirupem
nebo medem, mlékem a vejcem. Přidejte mouku smíchanou s kořením, citrónovou kůrou
a práškem do pečiva a vypracujte hladké těsto.
Vložte do sáčku a nechte v chladu uležet do
druhého dne (minimálně 3 hodiny). Z těsta vyválejte cca 3 mm silný plát a vykrajujte libovolné tvary. Troubu předehřejte na 170 ° C (horkovzdušnou na 150 ° C), vložte cukroví a pečte asi
deset minut, dokud lehce nezezlátne.
Vanilkové rohlíčky z pohankové mouky
Ingredience: 280 g hladké pohankové mouky,
200 g másla, 1 vanilkový cukr, 100 g moučkového třtinového cukru, 120 g vlašských ořechů.
Příprava: Do mouky přidejte změklé máslo,
vanilkový cukr a část moučkového (trochu si
nechte stranou na obalení). Nakonec přisypte

vlašské ořechy, zpracujte těsto a nechte je odležet do druhého dne v chladu. Z těsta vytvořte
váleček a nakrájejte na stejné díly, z nich pak
vytvarujte rohlíčky. Pečte v předehřáté troubě
na 150 ° C dorůžova, přibližně 10 – 15 minut.
Po vyjmutí z trouby ještě teplé rohlíčky obalte
v moučkovém cukru. Dobrou chuť a pohodové
svátky!
Jana Theimerová
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Výstava betlémů u Schnaubeltů

Betlém z přední strany a mnoho dalších můžete vidět u p. Schnaubelta,
Bělkovice 565 v době od 25.12.2016 do 15.1.2017
Akce v sokolovně v roce 2016
9. 12. 2016
17. 12. 2016
28. 12. 2016
29. 12. 2016

Mikulášské spaní v sokolovně
Výstava holubů v sokolovně
Senior klub zábava
Turnaj stolní tenis – sokol

Plesy v roce 2017
13. 1. 2017
28. 1. 2017
18. 2. 2017
19. 2. 2017
24. 2. 2017
11. 3. 2017

Myslivecký ples
Ples OÚ
Šibřinky sokolský ples
Dětský ples – sokol
Ples škola
Hasičský ples

Příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce Vám přeje Jana, Pavla a Bobeš.
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