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Periodický tisk obce Bílá Lhota 8. listopad Čtvrtletník

Jubilantům ze srdce gratulujeme a přejeme
hodně zdraví, pohody a optimismu do dalších let.

Folgnerová Anna – Řimice
Fuglíček Lubomír – Bílá Lhota
Olšovská Ludmila – Červená Lhota
Olšovský Bedřich – Červená Lhota
Sova Ladislav – Hradečná
Staněk Jan – Bílá Lhota
Hilšerová Alena – Pateřín
Vyjídáček Karel – Měník 
Kusý Ladislav – Řimice
Opletalová Marie – Červená Lhota
Vágnerová Libuše – Pateřín
Zukalová Věra – Řimice

Valouch Adolf – Pateřín
Matherová Eva – Bílá Lhota
Kusý Petr– Červená Lhota
Slezáčková Vlasta – Bílá Lhota
Kršek Jaroslav – Řimice
Vytřísalová Anna- Bílá Lhota  
Gottvaldová Ludmila – Hradečná
Kott Vlastimil – Červená Lhota
Frenzlová Věra – Řimice
Šišmová Božena – Řimice
Plháková Květoslava – Hrabí
Solař Miroslav – Červená Lhota

Naši jubilanti
. . .  za období 1. 7. 2018–31. 10. 2018

Diamantová svatba  
Dne 20. 10. 2018 v  obřadní síni obecního úřadu v  Bílé 
Lhotě oslavili

manželé Fuglíčkovi
D IAMANTOVOU SVATBU.

Vítání nových občánků
Dne 20. 10. 2018 v  obřadní síni obecního úřadu v  Bílé 
Lhotě přivítal nové občánky starosta obce pan Jan 
Balcárek. Do obecní kroniky byli slavnostně zapsáni:

Kristýna Wágnerová
Jaromír Kováčik

Amelie Slováčková
Ludvík Kolowrat



Mezinárodní projekt Erasmus + KA2 
pod názvem „Evropa, was verbindet 
uns?“ vstupuje do své druhé polovi-
ny a nastává čas na krátké zhodno-
cení jeho průběhu realizace. 

Od září 2017 – začátek projektu - vycestovalo do partnerských 
zemích v  rámci mezinárodních projektových setkání devět 
žáků a čtyři učitelé (Německo, Slovensko, Itálie). Mimo těch-
to výjezdů jsme plnili program aktivit, jehož cílem jsou vzá-
jemně sdílené příspěvky ve formě videí na daná témata. Ty 
budou zpracovány v  závěrečný produkt – filmbroadcast – 
„Einblicke in heutige Europa“/ Pohledy do dnešní Evropy. Sou-
částí projektu jsou i pracovní setkání učitelů za účelem koordi-
nace a způsobu realizace projektových aktivit. Jedno z nich se 
uskutečnilo také na naší škole. Ale pěkně po pořádku :
V říjnu 2017 se konalo první pracovní setkání partnerských 
zemí ve Francii, ve městě Toulon na College Marcel Pagnol, 
která je hlavním koordinátorem projektu. O průběhu pracov-
ního setkání, jehož cílem bylo naplánování všech mobilit a ak-
tivit, výběr loga a školení k tvorbě videí, informovaly regionál-
ní noviny města Toulon.
Koncem listopadu 2017 proběhlo první mezinárodní projek-
tové setkání pěti zemí v Aartalschule v městečku Aarbergen 
v Německu. Z každé země se účastnili tři žáci a dva učitelé. 
Komunikačním jazykem byla němčina, angličtina i francouz-
ština. Všichni zúčastnění poznávali školský systém, účastnili se 
vyučování a byla jim zprostředkována historie a současnost 
Hesenska. Navštívili muzeum Limeskastell Pohl z období Řím-
ské říše, plavili se po Rýnu, prohlédli si památné místo Ger-
mania. Navštívili rovněž město Mainz s jeho zajímavou archi-
tekturou a účastnili se pracovního workshopu v muzeu J. Gu-
tenberga. Poznali města Wiesbaden a Rüdigsheim s adventní 
výzdobou. Celá skupina byla přijata starostou města Michel-
bach.
V květnu 2018 se konalo mezinárodní setkání učitelů na naší 
škole v Bílé Lhotě, kdy jsme hostili osm učitelů z partnerských 
zemích. Účelem setkání byla koordinace řízení a implemen-
tace projektu a jeho aktivit na platformu eTwinning Twinspa-
ce. Zahraniční učitelé, přivítáni ředitelem školy, prezentovali 
dosud vytvořené videosnímky, naučili se používat učitelský 
a projektový deník na společné platformě, učitelé spolupra-
cující na projektu byli přihlášeni do eTwinningu. Projektové 
aktivity, zejména deník projektu je veřejně přístupný.
https://twinspace.etwinning.net/44502/home
Začátkem června 2018 proběhlo druhé mezinárodní projek-
tové setkání na Slovensku ve městě Prievidza na Piaristické 
spojené škole F. Hanáka. První poznávací aktivitou byla pro-
hlídka kostela, krypty a zvonice, které jsou součástí školy. His-
torické památky města žáci poznávali pomocí interaktivní hry 
na tabletech, která nás zavedla na radnici, kde proběhlo milé 
přijetí zástupci města. Bojnický zámek, hornické muzeum 
v Banské Štiavnici i workshopy ve škole v duchu slovenských 
tradic, zanechaly v zúčastněných pěkné zážitky. Vyvrcholením 
byl Piarfest, každoroční setkávání učitelů, žáků a rodičů s bo-
hatým programem.
V září 2018 se uskutečnilo třetí mezinárodní projektové se-
tkání žáků a učitelů v Giarre na Sicílii na Liceo Statale Leonar-
do. Hosté byli přivítáni slavnostním koncertem v  aule školy, 
v kterém vystoupili žáci lycea. Poté se žáci a učitelé průběž-
ně seznamovali s nejvýznamnějšími  městy na Sicíli v provin-

cii Catania – Taormina, Syrakusy a Catania, i s jejich památka-
mi, jako jsou řecká a římská divadla, muzea s exponáty z doby 
starověku, kostely, historická městská centra. Výlet na sever-
ní svah Etny, kde byla roku 2002 velmi silná erupce, dal žá-
kům a učitelům poznat její účinky na faunu a floru, dověděli se 
mnoho o významu sopky pro ostrov, i o důsledcích její vulka-
nické činnosti. Poslední den pobytu se uskutečnila návštěva u 
starosty města, který zdůraznil význam partnerství škol a vý-
znam školních výměn pro mládež.
Žáci reprezentující naši školu, na každou mobilitu tři, bydleli 
vždy v hostitelských rodinách, měli příležitost  zlepšit si  zákla-
dy němčiny nebo angličtiny a zároveň uplatnit v „praxi“ to, co  
se ve škole naučili. Podívali se do zahraničních škol, účastnili 
se vyučování a mohli porovnávat život ve škole u nás s ostat-
ními zeměmi. Po návratu z  mobility se ve škole uskutečnila 
prezentace a beseda o poznatcích, které na cestě získali. (Fo-
todokumentace na webu školy  )
http://www.zsbilalhota.cz/projekty/erasmus_/mobility
Závěrem – všechna setkání (mobility) i aktivity nám zprostřed-
kovala mnoho podnětných zážitků a upevnila vzájemná přá-
telství. Nyní se budeme těšit na jaro 2019, kdy na naší škole 
proběhne mezinárodní setkání žáků a učitelů a my tak bude-
me moci oplatit pohostinnost navštívených zemí.

Mgr. Jana Hlavinková, koordinátor projektu

1. pracovní setkání ve Francii

1. výjezd do Německa

ZHODNOCENÍ  PROJEKTU ERASMUS +  NA NAŠÍ ŠKOLE



     Společné foto ze setkání – Catania / Sicílie

 2. pracovní setkání v České republice
 ZŠ Bílá Lhota

     2. výjezd na Slovensko

3. výjezd na Sicílii     



TJ Sokol Řimice
pořádá

HODOVOU 
ZÁBAVU
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

U DOBRÉ HUDBY
v sobotu 10. listopadu 2018 od 20:00 

v sokolovně v Řimicích 

Hraje hudební skupina    ProfiL 

Občerstvení zajištěno.

Ve školním roce 2018/2019 se bude předškolního vzdělává-
ní v  naší mateřské škole postupně účastnit celkem 53 dětí. Cel-
kem 29 chlapců a 24 děvčat je rozděleno do dvou tříd, nejmladší 
děti jsou přednostně umísťovány v I. třídě v přízemí, předškoláci 
ve II. třídě v patře budovy. 
Počty dětí podle věku k 1. 9. 2018

dvouleté děti celkem 11 / z toho 4 děvčata
tříleté děti celkem 13 / z toho 7 děvčat
čtyřleté děti celkem 13 / z toho 5 děvčat
pětileté děti celkem 12 / z toho 6 děvčat
šestileté děti celkem 4 / z toho 2 děvčata

Děti učí 3 plně kvalifikované učitelky (od ledna potom 4 uči-
telky a chůva), další zaměstnanci jsou provozní – domovnice, ve-
doucí ŠJ, 2 kuchařky, uklízečka. 
Počty dětí podle místa hlášeného trvalého pobytu:

Bílá Lhota 8 dětí  Červená Lhota 5 dětí
Hrabí 4 děti  Pateřín 5 dětí
Hradečná 6 dětí  Řimice 3 děti
Měník 5 dětí  Měrotín 4 děti
Mladeč 4 děti  Olešnice 2 děti
Palonín 2 děti  Podolí 4 děti
Bouzov 1 dítě 

Všechny děti, o jejichž přijetí projevili v  květnu 2018 rodiče 
vážný zájem, byly k předškolnímu vzdělání do naší školky přija-

Mateřská škola Bílá Lhota informuje ty – celkem 16 dětí. K zápisu k základnímu vzdělávání v ZŠ Bílá 
Lhota plánuje přijít v následujících letech všech 53 dětí – podle 
sdělení rodičů. Tato skutečnost není rozhodující při přijímání dětí, 
může se také během docházky podle rodinných situací měnit. 
Ve školní jídelně se stravují děti z MŠ a ZŠ, poskytujeme závod-
ní stravování všem zaměstnancům a vaříme pro cizí strávníky. 
Cena stravy včetně pitného režimu pro děti je dána podle věko-
vých normativů a u MŠ také délkou denního pobytu, cena kom-
pletního oběda pro dospělé je 57 Kč. Denně se uvaří průměrně 
přes 200 obědů, provozní možnosti školní kuchyně jsou na ma-
ximu.

Na našich internetových stránkách naleznete všechny infor-
mace o mateřské škole i fotografie ze života ve školce

www.materska-skola.cz/bilalhota
V  minulém školním roce si tři učitelky rozšířily kvalifikaci 

a nyní jsme tedy odborníci na péči, výchovu a vzdělávání dětí od 
dvou do šesti let. Jedna učitelka se specializuje na povinné před-
školní vzdělávání. Ředitelka má rozšířenou kvalifikaci na obě 
specializace. 

V období hlavních prázdnin proběhla podle schváleného plá-
nu rekonstrukce elektrorozvodů v šatně dětí v přízemí a následné 
její vymalování, každoroční komplexní úklid obou budov a sani-
tace zařízení. MŠ byla v provozu celkem 15 prázdninových dnů 
v srpnu od 6.15 do 16.15 hodin. Docházelo 18 dětí, ve službách 
se střídalo 6 pedagogů.

Do konce roku nás čekají tři maňásková představení, výlet 
předškoláků do Muzea tvarůžků v  Lošticích, v  adventním čase 
mikulášská a vánoční nadílka. Na Adventních slavnostech vy-
stoupí naše děti ze II. třídy s krátkým programem. Proběhne také 
odborné vyšetření očí u dětí, jejichž rodiče projeví zájem. V před-
vánočním období zajišťujeme sbírku pro nadaci Šance FN Olo-
mouc – zakoupením květiny Vánoční hvězda může kdokoliv  
přispět na zkvalitnění péče o děti onkologicky nemocné. Pět 
předškoláků svým vystoupením několikrát během roku oboha-
tí program maličkým dětem a jejich rodičům na akci zřizovatele 
Vítání občánků do života.                                     Zpracovala V. Spurná

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
BÍLÁ LHOTA

Jan Balcárek – starosta obce

Mgr. Petr Člupný – člen finančního výboru

Jan Dolák – člen zastupitelstva obce

Josef Dvořák – člen zastupitelstva obce

Mgr. Jitka Dvořáková – členka finančního výboru

Ondřej Hanuš – předseda kontrolního výboru

Stanislav Huličný – člen rady obce

Petr Kučmín – člen rady obce

Vojtěch Moťka – člen kontrolního výboru

Miroslav Sedlář – člen kontrolního výboru

Alena Sedlářová – místostarostka obce

Martin Semian – člen kontrolního výboru

Gabriela Solovská Ing. et Ing.– předseda finančního výboru

Miroslav Tyrk – člen zastupitelstva obce

Jaroslav Žitný – člen rady obce



PEDIKÚRA
Bílá Lhota 1

(v budově lékařských služeb, 1. patro)

Kontakt:   Tyrková Slávka
Telefon:    +420 720 128 111 

E-mail: pedikuratyrkova@seznam.cz
více informací na    www.pedikuratyrkova.cz

 mokrá/kombinovaná pedikúra
 suchá/přístrojová pedikúra
 SPA pedikúra
 lakování nehtů a Gel lak
 re�exní masáž plosek nohou

PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá - dle objednání

(po telefonické či osobní
domluvě - v dopoledních

nebo odpoledních hodinách)



Ingredience:

Maso a šťáva:

•	 4 000 g husy
•	 600 ml kuřecího vývaru
•	 40 g hladké mouky
•	 30 g kamenné soli
•	 1 g celého kmínu

Brambory nakyselo:

•	 2 000 g brambor (varný typ B)
•	 500 g sterilovaného zelí
•	 150 g anglické slaniny
•	 20 g cukru krupice
•	 20 g kamenné soli
•	 15 g listové petržele
•	 husí sádlo z pečení

Postup:

Příprava masa:

1. Nejdříve husu důkladně očistíme a omyjeme. Poté 
ji osolíme, okmínujeme a vložíme do gastronádoby. 
Mírně ji podlijeme vodou, přikryjeme poklicí a pečeme 
na 165 °C cca 90 minut.

2. Během pečení husu podléváme vodou a přeléváme 
výpekem. Přebytečné sádlo odebíráme. Jakmile je 
husa měkká, odstraníme poklici, zvýšíme teplotu na 
200 °C a dopékáme, dokud není kůže na huse zlatavá 
a křupavá.

3. Pečenou husu vyjmeme do čisté gastronádoby, 
výpek slijeme do pánve a vyrestujeme ho na tuk. Poté 
snížíme příkon tepla, zaprášíme moukou, orestujeme 
do tmavě zlaté barvy, zalijeme vývarem, rozšleháme 

metlou a prováříme asi 15 minut. Poté šťávu přecedíme 
a dochutíme solí.

4. Husu po vychladnutí porcujeme a částečně 
vykosťujeme. Při servírování ji rozpékáme pod grilem 
dokřupava a do prohřátí masa. Na porci vždy dáváme 
část prsa a stehna.

Brambory nakyselo:

1. Předem uvařené brambory ve slupce oloupeme 
a  nakrájíme. Anglickou slaninu nakrájíme na silnější 
nudličky. Sterilované zelí odcedíme, prohřejeme a dle 
potřeby dochutíme cukrem.

2. Na pánvi rozehřejeme husí sádlo a  orestujeme 
na něm brambory, které ochutíme solí. Následně 
přidáme teplé zelí, rozpečenou anglickou slaninu 
a vše promícháme.

Servírování:

1.  Na teplý talíř k levé straně naaranžujeme brambory 
nakyselo doplněné snítkou petržele, k  pravé straně 
servírujeme část husího stehna a řezy z husích prsou, 
které podlijeme šťávou.

PEČENÁ HUSA S BRAMBORY NAKYSELO



 
 
 
 

 
 

POŘÁDÁ 
 
 
 
 
 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 

 
DNE  1. 12. 2018 V 17.00 HODIN U SOKOLOVNY 

V ŘIMICÍCH 
 

CELÝ VEČER HUDEBNĚ PODPOŘÍ NEJEN DĚTI  
 
 
 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO –  TRADIČNÍ 
„SOKOLSKÝ „ PUNČ, NEALKO PUNČ PRO DĚTI      

A JINÉ DOBROTY 
 
 

 POŘADATELÉ SE TĚŠÍ NA KRÁSNOU ATMOSFÉRU 
ADVENTU 
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