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Periodický tisk obce Bílá Lhota 6. prosince Čtvrtletník

Jubilantům ze srdce gratulujeme

a přejeme hodně zdraví,

pohody a optimismu do dalších let.

Frenzlová Věra – Řimice

Podsedníková Marcela – Pateřín

Komárek František – Červená Lhota

Buknová Danuše  – Hradečná 

Révay Milán – Hradečná

Veselý Oldřich – Červená Lhota

Škop Vladimír – Hrabí 

Barabášová Vlasta - Řimice

Smrčková Zdeňka – Bílá Lhota

Koudelka Jaroslav – Bílá Lhota

Huf František – Bílá Lhota

Slouková Alena – Bílá Lhota

Stárek Lubomír – Bílá Lhota

Naši jubilanti
za období 1. 10. 2017 – 31. 12. 2017








       

       

       





Příjemné prožití vánočních svátků, 

hodně klidu a pohody. Do nového 

roku přejeme mnoho štěstí, zdraví 

a osobních úspěchů.

Jan Balcárek, starosta

Alena Sedlářová, místostarostka

a kolektiv zaměstnanců OÚ Bílá Lhota



  































    

                  

Oznamujeme občanům,
že hotovostní platby bude OÚ Bílá Lhota

přijímat naposledy 
  ve středu 20. 12. 2017.

Oznamujeme občanům,
že poplatky v roce 2018 budeme přijímat

až od 15. 1. 2018. 

Z důvodu čerpání dovolené bude 

od 27. 12. – 29. 12. 2017 
OÚ v Bílé Lhotě uzavřen.

Děkujeme za pochopení. 

PLESOvá SEZÓNA
13. 1. 2018 – Myslivecký ples
27. 1. 2018 – Společný ples OÚ a Sokol Bílá Lhota
24. 2. 2018 – Ples ZŠ
10. 3. 2018 -  Dětský maškarní ples

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V ROCE 2018

21. dubna 2018

15. září 2018

SVOZ PLASTŮ V ROCE 2018:

 2.    1. 2018 28.    1. 2018
 25.   2. 2018 25.    3. 2018
 22.   4. 2018 20.    5. 2018
 17.   6. 2018 15.   7. 2018
 12.   8. 2018   9.   9. 2018
 7. 10. 2018 4. 11. 2018
   2. 12. 2018 30. 12. 2018

SVOZ PAPÍRU V ROCE 2018:

 17.    1.  2018 14.    2.  2018

  14.    3.  2018 11.    4.  2018

 9.    5.  2018 6.    6.  2018

 4.    7.  2018   1.    8.  2018

 29.    8.  2018 26.    9.  2018

 24. 10.  2018 21. 11.  2018

 19. 12.  2018



Mateřské centrum Bílá Lhota
Mateřské centrum pro maminky a děti
je otevřené každé úterý od 9:00 – 12:00 hod.
v obřadní síni OÚ Bílá Lhota.

Vánoce jsou svátky lásky, 
láska to je rodina. 
Celá kolem stolu sedí, 
Štědrý večer začíná…

Pohodový vánoční čas,
v novém roce 2018 
hodně štěstí, zdraví 
a obyčejné lidské spokojenosti.

Mateřská škola Bílá Lhota

INFORMACE ZE SCHŮZÍ RADY OBCE

30. RO 
RO schvaluje: 

- Výběr dodavatele traktoru pro obec HITL s.r.o., Dobelice 57, 
672 01 Moravský Krumlov a předává smlouvu ke schválení 
na dnešní ZO.  

- Poskytnutí příspěvku na lyžařský výcvik žákům z našich 
obcí částkou 300 Kč na jednoho žáka. 

31. RO 
RO schvaluje:

- Poskytnutí 5 ks balíčků na 1. kolo okrskové soutěže sboru 
dobrovolných hasičů v požárním sportu do výše 2.000 Kč.

- Realizaci výsadby dřevin v obci Červená Lhota firmou Za-
hrada Erlec ve výši 27.075 Kč.

- Zřídit nový vjezd na pozemek parc. č. st. 86 kat. území Bílá 
Lhota. 

- Poskytnutí daru TJ. SOKOL Bílá Lhota na zakoupení trampo-
líny ve výši 7.000 Kč.

- Provedení energetického štítku ZŠ a MŠ firmou  PKV BUILD 
s.r.o. Senožaty 284, Humpolec dle předložené cenové na-
bídky. 

- Dodavatele komunální techniky firmu REHOZ s.r.o. Babi- 
ce 69, Babice 687 03.

- Rozpočtovou změnu č. 1 

32. RO 
RO schvaluje:

- Výměnu svítidel veřejného osvětlení LED v obci Hrabí při 
hlavní komunikaci na zkoušku na půl roku s možností odku-
pu od firmy BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. Vyšehradská 1349/2, 
128 00 Praha 2 Nové Město.  

- Poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč na zakoupení ka-
belu k elektrické přípojce v areálu hřiště pro SDH Pate-
řín.  

- Vítěznou firmu na zpracování digitálního povodňového 
plánu obce ENVIPARTNER, s.r.o. Vídeňská 55, Brno Štýřice, 
639 00 s cenou 110.000 Kč bez DPH a smlouvu o dílo předá-
vá na nejbližší ZO. 

- Vítěznou firmu na zbudování stání pod kontejnery a od-
vodnění MK Bílá Lhota Dlaždičská s.r.o. Červená Lhota 3, 
Bílá Lhota 783 21 s cenou 188.636,78 bez DPH a smlouvu  
o dílo předává na nejbližší ZO. 

- Vítěznou firmu na opravu obecních komunikací po bu-
dování splaškové kanalizace v obcích JHF Heřmanovice 
spol. s.r.o. Heřmanovice č. 523 kamenolom, 793 74 s ce-
nou 471.848 Kč bez DPH a smlouvu o dílo předává na nej-
bližší ZO. 

- Rozpočtovou změnu č. 2

- Opravu a technickou kontrolu hasičského auta a opravu 
agregátu PS-12 pro SDH Bílá Lhota.



33. RO 
RO schvaluje:
- Zakoupení 5 ks balíčků v celkové hodnotě 2.000 Kč  pro T.J. 

SOKOL Bílá Lhota u příležitosti pořádání Memoriálu Josefa 
Nevěřila. 

 Smlouvu o spolupráci při výběru dodavatele plynu firmu 
ENTERPLEX. 

- Provedení zabezpečovacího systému volárny a připojených 
skladů dle nabídky Petr Váňa, Elektronické zabezpečovací 
systémy tř. Míru 965/105, Olomouc. 

- Poskytnutí příspěvku na rok 2017 Charitě Šternberk, stře-
disko Litovel ve výši 8.000 Kč a předává Darovací smlouvu 
na nejbližší ZO.

- Poskytnutí finančního daru pro Červená Lhota FC ŠTOK Čer-
vená Lhota ve výši 5.000 Kč. 

- Znovunavrácení sochy sv. Floriánka do Hradečné za pod-
mínky, že obec obdrží dotaci na tuto akci. 

- Vítěznou firmu na zakoupení myčky pro školní jídelnu firmu 
Gavona, servis a prodej gastro zařízení, Denisova 8, Šum-
perk za cenu 108.633,80 Kč bez DPH. 

 Rozpočtové opatření č. 4/2017. 
– nástavba a stavební úpravy RD Pateřín, vše zaslané MěÚ Li-

tovel, odborem výstavby. 

34. RO 
RO schvaluje:
- Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na 

podporu environmentálního vzdělávání, výchova a osvěty 
v Olomouckém kraji v roce 2017 ve výši 15.000 Kč pro ZŠ 
Bílá Lhota.

- Nabídku GEOMORAVA, s.r.o. na uložení skutečného sta-
vu kanalizace do mapové aplikace a změnu mapové verze 
geoportálu.

35. RO 
RO schvaluje:
- Rozpočtové opatření č. 5/2017.
- Provedení dlaždických prací – žulové kostky před OÚ fir-

mou Štefan Bubela, Dlaždická s.r.o., Červená Lhota 3. 
- Podat žádost na pořízení lesnického traktoru z 5. kola vý-

zvy v rámci operace 8.6.1-Technika a technologie pro les-
ní hospodářství. Žádost o dotaci zpracuje a podá Ing. Jiří 
Lád, PhD, DLC GROUP. 

36. RO 
RO schvaluje:      
- Kácení topolů nad Příhonem v Bílé Lhotě zájemcům o dře-

vo na vlastní náklady, za 1 ks topolu 600 Kč včetně komplet-
ního úklidu.

- Smlouvu o výpůjčce 100 ks kompostérů uzavřenou mezi 
Obcí Příkazy a Obcí Bílá Lhota a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy.  

- Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Předcházení 
vzniku BRKO v obci Příkazy a partnerských obcích uzavře-
nou mezi Obcí Příkazy a Obcí Bílá Lhota. 

- Vzorovou smlouvu o výpůjčce kompostérů, uzavřenou 
mezi Obcí Bílá Lhota a konkrétními občany, kteří budou mít 
zájem o kompostéry.  

- Poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení léčiv pro 
včely všem organizovaným členům do výše 6.000 Kč.  

- Smlouvu o zajištění kulturní akce uzavřenou mezi Vlasti-
vědným muzeem v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 
Olomouc a Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 21 a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.

- Zhotovení dvou kusů oken na kapličku v Řimicích včetně 
nátěru, zasklení a větracích mřížek od firmy HECL RADEK 
s.r.o., Zábřeh.

- Cenovou nabídku na montáž 21 ks svítidel VO v obci Pateřín 
od firmy SATURN HOLEŠOV spol. s.r.o..

- RO schvaluje cenovou nabídku od BÁRTEK ROZHLASY na 
montáž svítidel VO na zkoušku. 

37. RO 
RO schvaluje:  
- Podat žádost o dotaci na lesnickou techniku – traktor - se 

SZIF ve snížené výši. 
- Zápis z výběru vítězné firmy na projekt „Mateřská škola Bílá 

Lhota – rozšíření o třídu pro 18 dětí“ pro financování v rám-
ci výzvy nositele strategie ITI Olomoucké aglomerace, Infra-
struktura pro předškolní vzdělávání ve vazbě na příslušnou 
výzvu ŘO IROP Výzva č. 58 – infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání – integrované projekty ITI a předává Smlouvu 
o dílo na nejbližší ZO.



Co se v roce 2017 podařilo a co nás čeká 
v následujícím roce
Z dotací:
Barevná hřiště Bílá Lhota – dotace z Ministerstva pro místní roz-
voj 399.900 Kč, vlastní zdroje 201.823 Kč. 
100 ks kompostérů – společná žádost obcí Mikroregionu Litovel-
sko z Ministerstva životního prostředí – vlastní zdroje 40.000 Kč.
Koncert hudební skupiny FLERET se Zuzanou Šulákovou – dota-
ce Olomoucký kraj ve výši 10.000 Kč, příspěvek z Mikroregionu 
Litovelsko 15.000 Kč, Vlastivědné Muzeum Olomouc příspěvek 
5.000 Kč a vlastní zdroje 5.000 Kč.

A bez dotace :
Stání pod kontejnery a odvodnění místní komunikace v Bílé Lho-
tě – 228.250 Kč s DPH.
Oprava místních komunikací po budování splaškové kanalizace 
v obcích  -  570.936 Kč s DPH.
Nákup komunální techniky  -  110.000 Kč s DPH. 
Zakoupení komunální techniky – traktor s příslušenstvím  -  
762.058 Kč s DPH.
Oprava průjezdu obecního úřadu v Bílé Lhotě  -  252.409 Kč s DPH.
Zakoupení myčky na nádobí s příslušenstvím pro školní jídelnu  
-  108.634 Kč s DPH.
Klempířské práce na obecních budovách – stříška vchodu kultur-
ního domu, obchod a klubovna v Řimicích, DPS Řimice v celkové 
částce – 54.100 Kč s DPH. 
Nová okna na kapličku v Řimicích  -  33.880 Kč s DPH.
Světla veřejného osvětlení na zkoušku v Hrabí a chystá se i Pa-
teřín.

Co nás čeká
 Montáž digitálního rozhlasu ve všech částech obce a zpraco-

vání protipovodňových opatření – dotace přiznána ve výši 
1,902.068 Kč, vlastní zdroje obec musí dodat ve výši 815.172 Kč.

 Podána žádost na předcházení vzniku komunálních odpadů 
na Ministerstvo životního prostředí ve výši 3,237.785 Kč – za-
koupení kontejnerů a kompostérů.

 Podána žádost na údržbu a obnovu stávajících kulturních 
prvků venkovské krajiny ve výši 390.425 Kč. Restaurování ka-
menného kříže v Červené Lhotě, kamenného kříže v Řimicích 
a litinového kříže v Pateříně. 

 Podána žádost na vybavení počítačové učebny v základní 
škole ve výši 2 miliony Kč.

 Dále se zpracovává projekt a s tím spojené vyřízení stavební-
ho povolení a podání žádosti o dotaci z ITI Olomoucké aglo-
merace na „Mateřská škola Bílá Lhota – rozšíření o třídu pro  
18 dětí“. Jedná se o rozšíření MŠ o celé jedno oddělení a záro-
veň rozšíření a modernizaci kuchyně.

 Je třeba dokončit opravy některých částí místních komunikací 
a kanalizačních vpustí dešťové kanalizace, které byly poškoze-
ny při výstavbě kanalizace

Zpracování projektů:
Projekt na opravu DPS je v závěrečné fázi zpracování, byly zahá-
jeny práce na zpracování projektové dokumentace přestavby 
kina na obecní úřad, kde by měly být umístěni  také lékaři, pošta 
a knihovna, probíhá zpracování projektové dokumentace, cyk-
lostezka Měník – Bílá Lhota a cyklostezka Červená Lhota – Pa-
lonín. 

Vánoční zpíVání
základní škola v Bílé Lhotě zve rodiče a přátelé školy na vánoční

slavnost, která se koná ve čtvrtek

21. prosince 2017 v 16:00
v kostele sv. Kateřiny v Bílé Lhotě

Ať stromeček krásně voní
ať tisíce zvonečků

na Štědrý den zvoní
ať pocit štěstí a lásky hřeje

to vše my Vám přejem.

Pojďte s námi do Betléma,
budeme tam hrát

a malému Ježíškovi
muziku dělat.

Aby pěkně spal,
vůbec neplakal.

Vystoupí žáci základní školy

Pohoštění pro všechny přítomné

Těšíme se na vás



RECEPT

MASARYkOvO
váNOčNÍ CukROvÍ
(úžasné a jednoduché)

Potřebné přísady:

•	 170	g	lískových	oříšků

•	 300	g	hladké	mouky

•	 200	g	másla

•	 100	g	moučkového	cukru

•	 1	žloutek

•	 cukr na obalení

Postup přípravy:

Celé lískové oříšky opražíme na 
plechu při 210 oC asi 10 minut. 
Poté promneme v utěrce a na-
močíme na 1/2 hodiny do horké 
vody. 

Ostatní suroviny smícháme, 
oříšky lehce obalíme v hladké 
mouce a vmícháme do těsta. 
Spojíme a vytvarujeme 4 váleč-
ky o průměru asi 3-4 cm. Zabalí-
me do fólie a necháme ztuhnout 
v lednici (já nechala přes noc). 

Poté válečky krájíme ostrým 
nožem na asi 0,5 cm tenké plát-
ky, pokládáme na pečící papír 
a pečeme na 180 oC asi 9-10 mi-
nut (dorůžova). Teplé obalujeme 
v moučkovém cukru. 

Je to obrovská lahoda a hlavně 
to zvládne opravdu každý. Oříšky 
jsou zjemnělé a jdou krásně krá-
jet, ovšem těsto musí být opravdu 
ztuhlé. 

Naše noviny vydává:  Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 21 Chudobín * e-mail:  obec@bilalhota.cz, obec.bilalhota@volny.cz, www.bilalhota.cz
* Fotografie  a kresby archiv obce. * Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice * Evidenční číslo MK ČR E 15752.
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