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Periodický tisk obce Bílá Lhota

Naši jubilanti

Čtvrtletník

. . . za období duben–červen 2018

Zurková Minodora – Řimice
Crháková Zdenka – Bílá Lhota
Vranešicová Anna – Bílá Lhota
Kryl Jiří – Pateřín
Tomášek František – Pateřín
Nosková Marie – Hrabí
Staněk Jan – Bílá Lhota
Vytřísal Josef – Bílá Lhota
Pejchalová Jaroslava – Červená Lhota
Nevrlý Emanuel – Řimice

Kratochvílová Jarmila – Hradečná
Stratilová Marie – Řimice
Zukalová Věra – Řimice
Podivinský Vratislav– Hradečná
Axmanová Anna - Řimice
Navrátil Gustav – Červená Lhota
Lehar Josef – Hrabí
Trnka Jaroslav – Řimice
Valouchová Hana – Řimice

Jubilantům ze srdce gratulujeme a přejeme
hodně zdraví, pohody a optimismu do dalších let.
HODNOCENÍ VOLEbNÍHO ObDObÍ 2014-2018 ve zkratce
2014:

Oprava topení v základní škole 89.500 Kč
Výměna oken v přístavbě ZŠ 89.148 Kč
Směna části pozemku – cesta Bílá Lhota-Hrabí se Zemědělským družstvem Haňovice.
Veřejné osvětlení a výsadba zeleně v obci Bílá Lhota – dotace přes MAS Moravská cesta ve výši 92.120,- celkové náklady
131.763 Kč.
Rekonstrukce veřejného osvětlení Řimice 487.665 Kč.
Koncert v arboretu – Schovanky – dotace Olomouckého kraje 40.000 Kč.
Restaurování sochy Panny Marie – dotace z Olomouckého
kraje 50.000 Kč, celkové náklady 209.350 Kč.
Restaurování kříže u státní silnice v Červené Lhotě po havárii
osobního automobilu částka 147.200 Kč.
Výměna oken v kulturním domě – 547.890 Kč.
Oprava střechy kulturního domu – 75.250 Kč
Malování kulturního domu – 56.450 Kč.

2015:

Dvojkoncert PALEČEK-JANÍK – dotace Olomouckého kraje
30.000 Kč.
Arboristické ošetření dřevin v částce 26.000 Kč.
Nákup trouby a pánve pro školní jídelnu – 186.340 Kč.
HLAVNÍ AKCÍ byLO ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ VÝStAVby
KANALIZACE A ČIStÍRNy ODPADNÍCH VOD – DOtACE Z MINIStERStVA ŽIVOtNÍHO PROStŘEDÍ A ZE StÁtNÍHO FONDu ŽIVOtNÍHO PROStŘEDÍ VE VÝŠI 87,975.558,38 Kč.
DOtACE Z OLOMOuCKÉHO KRAJE VE VÝŠI 5,000.000 Kč.

Celkové finanční náklady na vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod ve všech sedmi částech
obce bílá Lhota byly 133,968.430 Kč.
Kanalizační přípojky všech obecních budov – 761.303 Kč.

2016:

Ořez stromů – dotace ze SFŽP 202.178 Kč, celkové náklady
304.710 Kč.
Koncert v arboretu – Jaroslav Hutka – dotace Olomouckého
kraje 5.000 Kč. Celkové náklady 8.000 Kč.
Restaurování kříže v Hrabí – dotace Olomouckého kraje
50.000 Kč, celkové náklady 172.000 Kč.
Teplovodní potrubí a přívod vody, výměna radiátorů v základní škole - celkové náklady 79.773 Kč.
Rozšíření veřejného osvětlení v Hradečné 80.966 Kč.
Příspěvek za umístění stromu roku 2015 – BAOBABU – Nadace Partnerství ve výši 11.405 Kč, celkové náklady 34.881 Kč.
Navrhovatelem tohoto stromu byl Ondřej Vlček a Baobab získal 3. místo.
Věcné břemeno na umístění splaškové kanalizace v komunikacích ve správě Silnic Olomouckého kraje 566.670 Kč.
tato částka je polovina celkové ceny a to 1,133.376 Kč.
Druhá splátka v roce 2017. Věcné břemeno bylo obci předepsáno ve výši 2 miliony korun, jednáním s ředitelem
Správy silnic Olomouckého kraje a pana starostu byla
částka snížena na polovinu a ještě byly umožněny dvě
splátky.
Oprava komunikací po výstavbě splaškové kanalizace –
3,092.721 Kč.

2017:

Vyčištění a opravy památníků, doplnění fotografií.
Doplatek na ořez stromů z SFŽP 22.464 Kč.
Koncert skupiny FLERET – dotace Olomoucký kraj 10.000 Kč,
příspěvek Vlastivědného muzea 5.000 Kč, příspěvek Mikroregionu Litovelsko 15.000 Kč, obec 5.000 Kč.
Oprava komunikací po výstavbě splaškové kanalizace
570.936 Kč.
Úprava stání pod kontejnery, oprava a vydláždění nádvoří
obecního úřadu 480.659 Kč.
Oprava veřejného osvětlení 40.949 Kč.
Zakoupení traktoru 629.000 Kč.
Zakoupení radlice a návěsu 90.750 Kč.
Oprava střechy kulturního domu 45.589 Kč.
Příspěvek obce na BIOPOPELNICE 53.907 Kč.
Zakoupení myčky nádobí s příslušenstvím do školní jídelny
108.634 Kč.
Další fáze výměny radiátorů v základní škole 118.725 Kč.
Zpracování projektu a žádost o dotaci na separaci odpadů
143.627 Kč.
Dětské hřiště v mateřské škole a základní škole – dotace Ministerstvo pro místní rozvoj 399.900 Kč, vlastní zdroje
201.823 Kč.
Byl schválen územní plán obce Bílá Lhota.

2018:

Restaurování křížů – Červená Lhota, Pateřín a na spojovací
cestičce Bílá Lhota – Řimice, dotace z Ministerstva zemědělství 390.425 Kč, obec 167.325 Kč.
Protipovodňová opatření – zpracování Protipovodňového
plánu a zřízení nového rozhlasu (realizace do konce srpna) –
dotace z MŽP 1,893.598 Kč, vlastní zdroje 811.542 Kč.
Systém separace odpadu – štěpkovač, nakladač, kontejnery –
dotace MŽP 2,755.042 Kč, vlastní zdroje 486.184 Kč.
Domácí kompostování – kompostéry a kontejner na textil –
dotace MŽP 2,752.117 Kč, obec 485.667 Kč.

Svatby v Arboretu

V parku pořádáme svatby již jedenáctým rokem. Obřady probíhají v době sezóny, tedy od dubna do října. Každý rok jich bývá
mezi dvaceti a třiceti. Svatby zde většinou zaštiťuje matrika v Litovli, která sladí datum i čas s obřady probíhajícími v obřadní síni
v Litovli. V jeden den, většinou to bývá sobota, mohou probíhat
maximálně dvě svatby. Je ale možné svatební obřad naplánovat i na jakýkoliv pracovní den v týdnu. Církevní obřad si zajišťují
snoubenci na vybrané farnosti přímo s p. farářem.
Nejčastěji snoubenci volí pro vlastní obřad větší travnaté plochy, tedy na Jízdárně či u rybníka na louce zvané Na prádle. Někdy, pokud plánují menší svatbu, dají nastávající manželé přednost ploše na Sněženkové louce, ale je možné obřad připravit
v kterékoliv části parku.
Cena za pronájem prostoru je dva tisíce pět set korun a v této
ceně je započítána příprava vybrané plochy, dále stůl s ubrusem
a dvěma kusy mobilní zeleně dle vlastního výběru, zajištění přívodu elektriky. Pronájem samozřejmě zahrnuje i možnost fotografování v den obřadu v rámci otevírací doby.
Za další poplatky je možné si přiobjednat svatební bránu, lavičky, další stoly nebo třeba malou věž či pramici na rybník. V případě nepřízně počasí máme k dispozici dva bílé stany. Květiny
na výzdobu prostoru si objednají a nakoupí sami snoubenci.
Práci s výzdobou je možné si zajistit svépomocí či za poplatek
z arboreta. Většinou bývají nazdobeny lavičky a svatební brána

Rozšíření MŠ Bílá Lhota o jednu třídu – obec má zpracovanou
projektovou dokumentaci, vydané stavební povolení a podanou žádost o dotaci. Předpokládaná investice 9 mil Kč. V případě schválení dotace termín realizace do konce roku 2018.
Zatím obec uhradila 242.000 Kč.
Veřejné osvětlení svítidla v Hrabí 128.309 Kč.
Veřejné osvětlení, svítidla, výměna, montáž Pateřín 279.739 Kč.
CO NÁS ČEKÁ, CO JE PŘIPRAVENO :
- zpracovává se projektová dokumentace a vyřizuje se stavební povolení na cyklostezku Měník – Bílá Lhota
- zpracovává se projektová dokumentace a vyřizuje se stavební povolení na opravu DPS Řimice
- zpracovává se projektová dokumentace na přestavbu bývalého kina
- dopracovává se projektová dokumentace na výměnu zbytku oken a zateplení přístavby ZŠ a tělocvičny a podání žádosti o dotaci
- je zadané zpracování projektové dokumentace na veřejné
osvětlení v obci Červená Lhota
- zpracovává se studie na úpravu prostranství kolem DPS,
pomníku a sokolovny v obci Řimice
- zpracovává se projektová dokumentace, včetně vyřízení
stavebního povolení, na zpomalovací prahy na místní komunikaci mezi obcí Bílá Lhota – Hrabí
- byla zaslána majitelce předběžná smlouva o koupi pozemku v Hradečné – hřiště (v předcházejících letech byla odkoupena pouze část hřiště)
- probíhají opravy prostor pro parkování techniky a zázemí
pro uskladnění materiálu
- proběhlo výběrové řízení na opravu komunikací – po budování splaškové kanalizace.
- Společné zpracování projektové dokumentace na opravu
komunikací v obcích, které jsou majetkem Olomouckého
kraje a zbudování chodníku mezi místními částmi Bílá
Lhota – Červená Lhota, je zahrnuto do plánu na příští rok.
a je vhodné tuto výzdobu sladit s kyticí nevěsty,
případně barvami oděvů
budoucích novomanželů.
Další požadavky je možné domluvit či přizpůsobit
dle individuálních potřeb
a představ snoubenců.
Velkou výhodou arboreta je možnost parkování okolo parku zdarma.
Po příjezdu na místo se
svatební hosté shromáždí
u daného místa a p. matrikářka je seznámí s průběhem samotného obřadu.
Ten většinou netrvá déle
než půl hodiny a je příjemné doplnit jej živou hudbou či oblíbenou písní zprostředkovanou z věže. Svatební hosté
ten den mohou strávit na pronajatém místě či kdekoliv v parku
libovolný čas.
Pokud plánujete svatbu, přijďte se podívat do arboreta.
Více informací, fotografie a ceník najdete na našich stránkách
www.arboretumbilalhota.cz.
Erlecová Ivana

Četnická stanice v Bílé Lhotě - část druhá
… pokračování článku k fungování četnictva v Bílé Lhotě z minulého vydání bělolhotského zpravodaje …
Služba po okleštění republiky a za Protektorátu …
Služba četnická nebyla bezstarostná ani za doby míru, natož
když se počalo schylovat k válce. Při vyhlášené částečné mobilisaci v květnu 1938 ze stanice ihned nastoupila dvě družstva zdejších četníků ke službě u 26. praporu Stráže obrany
státu dislokovanému v Šumperku na případnou obranu státních hranic. Na četnické stanici v Bílé Lhotě tak konal službu
sám velitel stanice. Stejně tak odešli ze stanice mimo jejího
velitele všichni četníci i při další mobilisaci v září 1938. Mezinárodní jednání v Mnichově, které následovalo po druhé mobilisaci a v němž se jednalo „o nás bez nás“, bylo sledováno
zdejším obyvatelstvem u radiových přijímačů. Poté co bylo
1. října 1938 lidu oznámeno obsazování „Sudet“ německým
vojskem a v průběhu dalších dnů vešlo ve známost, že budou obsazeny i některé obce zdejšího obvodu, nastalo mezi
lidmi pobouření, ale k výtržnostem nedošlo. Vlivem postupu německých vojsk byla 8. října 1938 zdejší četnická stanice
evakuována do obce Bouzov, poněvadž bylo oznámeno, že
i obec Bílá Lhota bude obsazena a zabrána německým vojskem v rámci okupace pátého pásma. K tomu následně 10. října 1938 skutečně došlo a ze stanice Bouzov byla poté konána
četnická služba jen v neobsazených obcích Červená Lhota, Řimice, Pateřín, Hrabí, Měrotín, Hradečná a Nové Mlýny.
Když byla vlivem následujících událostí 23. října 1938 obec
Bílá Lhota skutečně propuštěna ze sudetoněmeckého záboru, hned následujícího dne 24. října 1938 byla četnická stanice přestěhována zpět z Bouzova do Bílé Lhoty. Vzápětí 27. října 1938 byla zřízena prozatímní četnická stanice v Mladči,
přičemž vzhledem k situaci k tomu nevyšel denní rozkaz. Tato
prozatímní stanice v Mladči byla přeměněna v definitivní až
k 27. říjnu 1939 a v této souvislosti byl zmíněni její služební
obvod, do nějž připadly obce Mladeč, Měrotín, Hradečná,
Savín, Slavětín, Kovářov a Ješov. Do služebního obvodu
četnické stanice Bílá Lhota tak od 27. října1938 náležely obce
Bílá Lhota, Červená Lhota, Hrabí, Měník, Pateřín, Řimice
a dále jí z dosavadního obvodu stanice Loštice byla přidělena ještě obec Palonín. Poněvadž se četnická stanice Bílá Lhota s obsazením Sudet stala stanicí pohraniční, byla zesílena
příslušníky stanic evakuovaných z obsazeného území. Státní
hranici zde v obvodu tvořila řeka Morava, povolený kontrolovaný přechod byl na silnici u Nových Mlýnů. Obyvatelstvo
zdejšího obvodu bylo i nadále částečně zaměstnáno v obsazeném území, ale různými opatřeními německých úřadů byl
jim přechod do obsazeného území často ztěžován.
Úplné obsazení republiky bylo předznamenáno 15. března1939 v 8 hodin ráno návratem štábního strážmistra Františka Lacinu ze služby, kterou konal toho dne na státní hranici u Nových Mlýnů. Hlásil, že byl zahnán německým vojskem
postupujícím přes hranice republiky a ještě téhož dne v dopoledních hodinách byly obsazeny všechny okolní obce německým vojskem. Četnictvu byly odebrány všechny zbraně
a bylo nařízeno vykonávati službu beze zbraně. Následným
zřízením Protektorátu Čechy a Morava se státní hranice mezi
Protektorátem a již dříve obsazenými Sudety, které přímo náležely k Německé říši jako Sudetská župa, nezměnily. Na přechodu u Nových Mlýnů byla zřízena kontrolní služba vykoná-

vána německým četnictvem. Zdejší četnická stanice musela
předkládat veliteli německého četnictva v Litovli měsíční program o službě na hranicích a hlídky naší četnické stanice byly
na označených bodech německým četnictvem kontrolovány. K zesílení německého četnictva na těchto hraničních přechodech byli též přiděleni bývalí příslušníci československé
finanční stráže, kteří byli zároveň převzati k protektorátnímu
četnictvu a kmenově přiděleni na různé stanice.
Zřízením Protektorátu a připojením našeho území k Německé
říši zůstalo zdejší četnictvo v kompetenci naší protektorátní
vlády, avšak Němci ovlivňovali početní stavy, výzbroj a organizaci četnictva. Četnictvo krom toho, že vykonávalo běžnou
obchůzkovou činnost, bylo tehdy též využíváno při akcích
Gestapa a leckdy muselo spolupůsobit při zatýkání lidí.
Oběti doby nesvobody z řad četnictva ...
I naše četnictvo mělo své dvě oběti z doby nesvobody.Jedním z nich je štábní strážmistr v.v. František Lacina, který byl
28. května 1943 zatčen Gestapem zrovna při konání služby na
stanici. Zatčena byla i jeho manželka Božena Lacinová, která se ale za několik dní vrátila domů, jsouc získána pro službu Gestapa. František Lacina byl zatčen pro přechovávání
německou policií hledaného Josefa Fialu z Pavlova, který se
přechodně zdržoval v bytě Laciny a Lacina mu i zapůjčil svoji
pistoli. Rozsudkem německého zvláštního soudu u Zemského soudu v Praze ze dne 15. prosince 1944 čj. 5K LS So 177/44
byl štábní strážmistr v.v. František Lacina pro podporování nepřítele Říše odsouzen k trestu smrti a ku ztrátě čestných práv.
Dne 15. února 1945 byl německý rozsudek smrti v Praze vykonán.
Druhou obětí byl strážmistr Václav Moravec, jenž byl 23. dubna 1945 zastřelen při konání pohraniční služby nahranicích
u Moravičan. Jednalo se o bývalého příslušníka zrušené československé finanční stráže, který byl přidělen k četnictvu
kmenově právě na četnickou stanici do Bílé Lhoty a službu
konal na hranici nejprve u Nových Mlýnů, později u Moravičan. Onoho dne konal pohraniční službu společně s druhým
českým četníkem strážmistrem Jindřichem Drobkem a německým četníkem strážmistrem Josefem Dimtem, když byli
u strážního domku přepadeni partyzánskou skupinou „Jermak“, která za války působila zejména na Konicku. Při přepadení a následné přestřelce byli Václav Moravec s německým
kolegou Josefem Dimtem zastřeleni, strážmistr Jindřich Drobek byl spoután a partyzány byly odneseny všechny jejich
zbraně. Přivolaný lékař Dr. Eiselt z Mohelnice při ohledání zjistil, že každý z mužů byl zasažen dvěma střelami a na tato střelná zranění okamžitě zemřeli.
Však i samotná četnická stanice v Bílé Lhotě byla přepadena
partyzány a hned dvakráte. Poprvé 20. dubna 1945 o půl deváté večer, přičemž při přepadu nebyl nikdo z místních četníků zraněn a partyzány byly odebrány pouze 3 služební pistole s příslušenstvím a výstrojní součástky. K opakovanému
přepadení došlo zakrátko 2. května 1945 hodinu po půlnoci.
Tentokráte šlo o přepad jiné partyzánské skupiny a ani v tomto případě nebyl nikdo z četníků zraněn. Opět byly stanici

odebrány 3 služební pistole s příslušenstvím, šavle a výstrojní součástky. Zajímavostí jest, že v době druhého přepadení četnické stanice bylo v Bílé Lhotě ubytováno asi 150 mužů
německé armády, z nich žádný, ač jim bylo přepadení stanice
známo, proti partyzánům nezakročil.
O půl jedenácté dopoledne 8. května 1945 dopadly do Bílé
Lhoty první granáty, jimiž se sovětské vojsko zastřelovalo na
ustupující německou armádu, která měla bezpodmínečně kapitulovat. Němci rychle ustupovali na západ, hledíc se zřejmě
dostat do oblasti ve které operovalo vojsko americké a anglické. Mimo granáty, které dopadly do polí a leteckých pum
shazovaných do lesa Třesén nebylo v obvodu žádných bojů.
Kolem druhé hodiny ranní 9. května 1945 projelo po státní silnici směrem od Litovle poslední německé vojsko a u Nových
Mlýnů byl vyhozen most přes Moravu. Asi dvě hodiny poté ve
stejném směru projel obvodem po státní silnici první sovětský tank pronásledující ustupující německé vojsko. V časných
ranních hodinách již vítalo obyvatelstvo osvobozující Rudou
armádu. Ještě téhož dne vstoupily v činnost ve všech obcích
obvodu místní národní výbory utvořené v převážné většině
obcí ještě za nesvobody a místní četnictvo dalo se jim ihned
k dispozici. Byly prováděny kontroly stěhujících se Němců,
přičemž všichni němečtí muži ve zdejším obvodě bydlící byli
dodáni do sběrného tábora v Lošticích. Nutno též vzpomenout, že v prvních dnech osvobození byla četnictvem vykonávána služba v civilním obleku a do uniformy se četníci oblékli až poté co bylo sovětské vojsko obeznámeno, že se jedná
o uniformu československého četnictva.
Ukončení činnosti četnické stanice v Bílé Lhotě ...
Hned po osvobození republiky v roce 1945 začal býti budován Sbor národní bezpečnosti, jenž byl vyhlášen jako výkonný
orgán správních úřadů národní bezpečnosti. S tímto sborem
měli po provedené „očistě“ splynout i příslušníci dosavadních
bezpečnostních sborů, tedy i četnictva. Poslední dva velitelé
stanice vrchní strážmistr Ondřej Baštař a praporčík Antonín
Bábek tak již fungovali v rámci Sboru národní bezpečnosti.
V souvislosti s politickými změnami po Únoru 1948 docházelo i ke změnám v našem bezpečnostním aparátu. Postupně

byly rušeny jednotlivé menší stanice tehdy již nikoliv četnické, nýbrž národní bezpečnostní stráže a jejich služební obvod byl přerozdělován pod stanice zůstanuvší a větší. Posledními četníky, resp. tehdy již příslušníky SNB, kteří na stanici
v Bílé Lhotě sloužili byli strážmistr František Vrtílek, který k 1.
květnu 1949 přešel k útvaru SNB do Nemanic okres Znojmo
a strážmistr František Zatloukal, jenž k 1. červenci 1949 přešel na stanici SNB do nedaleké Choliny. Ke stejnému dni ze
stanice odchází i její poslední velitel praporčík Antonín Bábek a to na stanici SNB do Konice, přičemž tímto dnem 1. července 1949 je činnost stanice v Bílé Lhotě přerušena. Veřejný
pořádek a bezpečnost v naší obci a okolí připadla na starost
stanici Bouzov v rámci Sboru národní bezpečnosti, ale o tom
zase až jindy.
Vybráno z četnického památníku ...
Závěrem vybírám jeden zápis z obchůzky a vyšetřování konkrétního případu zdejším četnictvem.
Dne 7. dubna 1936 vykonána obchůzka do Měrotína za účelem vyšetření náhlého úmrtí dělnice bez zaměstnání M. J.
v hostinci Gustava Dohnala v Měrotíně. Dne 5. dubna 1936
přišla do hostince Gustava Dohnala v Měrotíně po 16. hodině dělnice bez zaměstnání M. J., jež tam vypila půl litru desetistupňového piva, 3 osminky režné kořalky a snědla za
1 korunu vuřtu s rohlíkem. Tam pak za stolem v sedě usnula
a proto byla hostinským Dohnalem k přenocování do jeho
stáje po 21. hodině dána, kdežto byla dne 6. dubna kolem
6. hodiny ranní hostinským Dohnalem nalezena mrtva. Podle dobrozdání státního obvodního lékaře Dr. Karla Rýznara
z Měrotína, který tam M. J. ohledal, zemřela tato v důsledku zastavení srdce, krvácení mozkové při chronickém alkoholismu. M. J. byla známá jako notorická pijačka, měla špatnou pověst a byla 14 kráte soudně trestána. Vedla nezřízený
život a většinou se toulala. Při zevrubném vyšetření tohoto
případu bylo nepochybně zjištěno, že na smrti jmenované
nemá žádný viny ani jiného cizího zavinění zde není. Z tohoto důvodu upustil okresní soud v Litovli od soudní pitvy
a povolil pochování této mrtvoly. Okresnímu soudu v Litovli
oznámeno a opis Okresnímu úřadu předložen, číslo jednací
611/1936.

Dvoudílný článek byl zpracován v rámci pátrání po historii obce Hradečná a jejím okolí - další informace k četnictvu v okolí, zdroje k článku i další
historická témata na webu Hradečské paměti www.gotiskovo.webnode.cz
- za pozornost děkuje Jirka Gottvald ml. z Hradečné.

Za bratry Kohoutkovými – rodáky z Hrabí
V části obce Bílá Lhota – Hrabí (na č.p. 25) se 2. července 1905 do prosté rodiny domkaře narodil významný pedagog a regionální spisovatel Hynek Ignác Kohoutek a o čtyři
roky později jeho bratr Vladimír Kohoutek, jejichž oba dědové pracovali v Hrabí a v Podolí jako zahradníci. Z Podolí též
pocházela jejich matka Josefa Flášarová.
První školní léta H. I. Kohoutka se odvíjela ve škole v Bílé
Lhotě. V letech 1920-24 studoval na městském učitelském
ústavu v Olomouci a stal se učitelem. Působil na školách v Bílé
Lhotě, na Bouzově, v Litovli či na měšťanské škole v městě Zábřeh, a to až do r. 1934. Zde se mu narodili dva synové: Ctirad a Luboš, kteří se svým dílem a prostřednictvím své vytrvalé práce významně zapsali do dějin české hudby a astronomie. Společně s nimi a se svojí manželkou Jarmilou Mertovou
(8. 12. 1905, Skalička u Zábřeha – 12. 5. 1994, Zábřeh), se kterou se oženil ve svých dvaceti letech, se v listopadu 1934 pře-

stěhoval do Ostravy, kde nastoupil jako cvičný učitel na Státní
československý koedukační ústav učitelský Slezská Ostrava.
Vyhrocená válečná situace v okolí Kohoutkova ostravského působiště a zejména zrušení školy jeho rodinu donutilo
k dalšímu stěhování, v dubnu r. 1943 se uchýlili do Kroměříže,
kde na tamním učitelském ústavu pokračoval ve své pedagogické práci až do r. 1945. Kohoutek se ani ve svém středním
věku nepřestával vzdělávat, absolvoval Pedagogickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně a v r. 1952 vykonal státní rigorózní zkoušku - získal titul doktor pedagogiky. Mezitím ještě
vyučoval na jednotné střední škole v Brně. V tomto městě se
dočkal jmenování do funkce ředitele střední školy chlapecké
a okresního školního inspektora pro Brno – venkov.
Prvorozený syn manželů Kohoutkových, Prof. RNDr. Ctirad Kohoutek, CSc., se narodil 18. 3. 1929 v Zábřeze. Vynikal
jako hudební skladatel, teoretik, muzikolog, organizátor, pu-

blicita a pedagog. Zpěv, divadlo a hudba ho v učitelské rodině obklopovala od narození, neboť jeho otec nejenže hrál na
housle a vedl pěvecký sbor, ale zejména podporoval Ctiradovo hudební nadání tím, že notově zaznamenával jeho první
klavírní kompozici „Kytička“ – šestiskladbičkovou sbírku, kterou složil již ve svých devíti letech. Již jako dvouletého zapojoval Ctirada do divadelních scének s mládeží, které připravoval
k významným událostem. Po maturitě na reálném gymnáziu
v Brně studoval na brněnské konzervatoři v abiturientském
kurzu hudební teorii, základy kompozice a dirigování. Byl přijat na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kterou
absolvoval v r. 1953. Neopustil ji a v r. 1965 se stal docentem
skladby a teorie skladby, vedoucím katedry skladby, hudební
teorie skladby a dirigování; v r. 1976 prorektorem. Doktorát
z filozofie získal na Univerzitě Palackého v Olomouci a hodnost kandidáta věd na Masarykově univerzitě v Brně. Zmínka
o jeho díle orchestrálním, jevištním, vokálním a komorním by
vydala na samostatnou obsáhlou knihu. Dožil se věku 82 let.
Kohoutkův druhorozený syn Luboš, který se stejně jako
jeho bratr narodil v Zábřeze (29. 1. 1935), přispěl velkým dílem do vývoje české astronomie, neboť po gymnaziálních
studiích v Brně – Husovicích pokračoval v 50. letech minulého století studiem matematiky na Přírodovědecké fakultě
Masarykovy univerzity v Brně a astronomie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, aktivně pracoval v Astronomickém ústavu Československé akademie věd.
RNDr. L. Kohoutek, CSc. vydal v oboru astronomie 223 prací
v mezinárodních vědeckých časopisech, objevil 75 planetek
a 5 komet. Rok po své emigraci, k níž se rozhodl v r. 1971, objevil v německém Bergedorfu planetky, jejichž pojmenování
provedl na počest svých rodičů u příležitosti jejich 70. narozenin – planetky nesou jména „1842 Hynek“ po otci a „1843
Jarmila“ po matce. Kometa „Kohoutek 1973 E1“, mlhovina „Kohoutek 4-55“ a planetka „1852 Kohoutek“ jsou zase pojmenovány na počet tohoto předního českého vědce.
Proslulý český astronom a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSC.
při vzpomínkách na své dětství a školní léta prožitá na jednotné střední škole na Merhautově ulici v Brně vyzdvihuje
svého učitele dr. Hynka Kohoutka slovy: „V Brně mi na jednotné škole doslova imponoval dr. Hynek Kohoutek, jenž nás velmi
moderním způsobem učil chemii a biologii. Až po letech jsem
se dověděl, že byl na této škole za trest, protože byl po r. 1948
člen strany národně socialistické. Dr. Kohoutek nás učil tak, že
každý žák dostal za úkol ovládnout určitou partii učiva, z níž
ho vyzkoušel, a pokud žák uspěl, dostal potvrzení, že může tu
kapitolu učit a zkoušet ostatní“. „Byl bohem nadaný kantor. On
totiž i předměty, které jsem nenáviděl, tj. např. biologii, dokázal vyprávět tak zajímavě, že mě to docela bavilo. O jeho jasnozřivosti svědčí i to, že po jedné hodině biologie si mě zavolal a říkal, že si všiml, že mám hluboký zájem o astronomii, zda
bych se nechtěl seznámit s jeho synem, Lubošem, který má stejné vlohy. Byl jsem pozván do jejich bytu a tam jsem se poprvé
s Lubošem viděl. Ukázal mi něco neuvěřitelného, totiž astronomický dalekohled“. Dr. Hynek Kohoutek, tak stál u zrodu českých astronomických hvězd: Dr. Jiřího Grygara, svého žáka
a Dr. Luboše Kohoutka, svého syna. Od okamžiku tohoto náhodného setkání spolu oba vědci po dlouhá léta spolupracovali a publikovali.
Za neopomenutelný Kohoutkův odkaz je třeba považovat i jeho literární tvorbu (praktikovanou i pod pseudonymem H. Šíp). Z počátku se věnoval dílům dramatickým ve

formě divadelních her, posléze přešel k tvorbě pedagogické. Svoje prvotiny z let 1932-4 nazval „Máj“ - hra o jednom
jednání se zpěvy a tanci při slavnosti kácení máje, „Poklad
trpaslíků“ - pohádková veselohra se zpěvy a tanci o 3 jednáních, vhodná hra i k oslavě 28. října a všem národním
oslavám a „V chapadlech kapitalismu“ - společenská hra
o 3 jednáních. Dále ve své spisovatelské dílně, kromě metodické příručky hudební výchovy pro učitele zpěvu nebo
metod v prvoučném vyučování, připravil v letech 195077 učebnice Českého jazyka pro základní školy. Učebnice
„Český jazyk pro třetí ročník“ se dočkala svého vydání dokonce šestnáctkrát, přičemž páté vydání proběhlo nákladem až 70.000 výtisků. Počátkem 50. let minulého století
spolupracoval se spisovatelem Bohumilem Říhou na učebnici mluvnice, pravopisu a slohu pro 2. postupný ročník národních škol.
Ve Zlíně dne 6. 5. 1978 život Dr. Hynka Kohoutka naplněný
příkladnou pedagogickou praxí, houževnatým, nezdolným
a aktivním přístupem jak ke svým vlastním synům, z nichž se
stali odborníci v hudbě a astronomii, tak i ke svým žákům, do
jejichž řad patřil i Jiří Grygar, vyhasl, proto si letos připomínáme 40. výročí od jeho úmrtí.
„Lampička národa“, jak svoje kolegy příznačně Jan
Ámos Komenský nazýval, nadějný učitel, Vladimír Kohoutek, bratr H. I. Kohoutka, se narodil v Hrabí 27. září 1909.
Stejně jako jeho bratr navštěvoval bílolhotskou obecnou
školu, a jelikož je spojoval společný zájem o učitelskou profesi, vydal se po studiích i on vzdělávat žáky do českých
škol.
Jako odborný učitel působil Vladimír Kohoutek na Mešťanské škole v Bouzově. Tento ústav zahájil výuku v prosinci r. 1938 nejprve v pronajatých prostorách, a posléze
v nové budově. Ke slavnostnímu otevření novostavby školy s učírnami došlo za velkého ohlasu, čtyři dny před vypuknutím druhé světové války, 27. srpna 1939. Jednalo se
o státní měšťanskou školu s českým vyučovacím jazykem
přestěhovanou z Mohelnice okupované od r. 1938 Němci. Kohoutkův pobyt na půdě této školy však netrval dlouho, neboť vpád německých okupačních sil na sebe nedal
dlouho čekat a způsobil, že mnoho učitelů, včetně V. Kohoutka, bylo zatčeno a internováno v nacistických koncentračních táborech a věznicích. Došlo k jeho převozu do neblaze proslulé hitlerovské mučírny, koncentračního tábora
Mauthausenu, kde po vyčerpání všech svých sil a následkem duševního i tělesného utrpení dne 15. července 1942
zahynul - svých třiatřicátých narozenin se nedožil. Mladý
učitel, oběť okupace, Vladimír Kohoutek je připomínán na
pamětní desce umístěné v r. 1947 v budově Nejvyššího
správního soudu ČR v Brně s nápisem: „Památce 434 padlých hrdinů z řad učitelů a profesorů Země moravskoslezské
v l. 1939-45. Nezraďte ideály, za něž obětovali své životy.“ Též
je na něho vzpomenuto i v Moravskoslezské osvětě vydané v lednu 1947 v článku: „Zemřeli pro vlast“ nebo v publikaci učitele Antonína Gály: „Daň krve moravskoslezských
škol 1939-1945“ obsahující více jak 500 jmen osob popravených a zahynulých příslušníků Svazu zaměstnanců školství
a osvěty v Zemi moravskoslezské. Ve své rodné obci Hrabí
je připomínán na pomníku obětem válečných hrůz.
Antonín Hampl, správce Vesnického muzea Želechovice
(zdroje: k dispozici u autora)

VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 OČIMA TJ BÍLÁ LHOTA
Na jaře roku 2017 jsme začali mluvit o účasti dětí z TJ Sokol
Bílá Lhota ve sletové skladbě „Děti to je věc“ a v září téhož
roku jsme již nacvičovali.
Pod vedením cvičitelek Marcely Semianové a Kateřiny
Janů, docházeno na nácvik nejdříve 12 dětí, které vystoupily
s částí skladby na společném plese OÚ a TJ, ale postupem času
to některé děti přestalo bavit nebo z důvodu častých nemocí
nemohly nacvičovat, tak jich zůstalo pouze 8 (minimální
počet pro vystoupení) a to:
Z leva: Adam Hošek, Karolína Veselá, Aneta Vasilová,
Nela Skopalová, Jiří Krmela, Veronika Semianová, Kateřina
Hrabovská a Adéla Semianová

II. vystoupení sokolíků:
V sobotu 16. 6. 2018 se konalo krajské sletové vystoupení,
kterého se zúčastnilo celkem 1.700 cvičenců. A vystoupilo
celkem 11 skladeb. V dopoledních hodinách jsme se měli
sejít na nácvik skladby, který díky chybám v organizaci trval
místo 30 minut pouze 15 a děti to celkově dost znervóznilo.
Naštěstí byl před námi ještě jeden nácvik na cvičební ploše,
který probíhal o poznání lépe a děti se nám zase uklidnily.
Ve 14 hodin jsme se sešli na Přerovském náměstí, kde
jsme ve slavnostním průvodu došli na stadion. Po projevech
pořadatelů, začal samotný krajský slet. Skladba „Děti to je věc“
byla hned jako první. Celkem v ní cvičilo 144 cvičenců a všem
se to povedlo.

I. vystoupení sokolíků:
Dne 19. 5. 2018 se konalo místní sletové cvičení v Olomouci Chválkovicích, kde vystoupilo celkem 8 skladeb a jednou z nich byla i naše skladba „Děti to je věc“. Společně s našimi dětmi vystoupilo celkem 24 cvičenců.
Celé dopoledne bylo velice pěkné počasí, ale v okamžiku,
kdy se seřadil průvod se zatáhlo, začal foukat velice silný vítr
a všichni jsme si už mysleli, že je po vystoupení. Opak byl naštěstí pravdou, zatím co v některých částech Olomouce byla
silná bouře, ve Chválkovicích nespadla ani kapka. Vystoupení se všem
účastníkům
velice povedlo a byla
na ně pěkná
podívaná.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem dětem, které za TJ
Sokol Bílá Lhota vystupovaly. Jsem na ně z pozice cvičitelky
velice hrdá, nejen, že byly nejšikovnější ze všech cvičenců
z jejich skladby, ale také se velice pěkně chovaly a neudělaly
nám vůbec žádnou ostudu, na rozdíl od jiných dětí, které se
v některých okamžicích chovaly velice nevhodně!! Rodiče již
zmiňovaných 8 dětí, můžete být velice hrdí!!!
Napsala: Náčelnice TJ Sokol Bílá Lhota Kateřina Janů

TJ SOKOL BÍLÁ LHOTA
pořádá dne 6. 7. 2018 na místním hřišti 57. ročník tradičního turnaje
v kopané

,,MEMORIÁL JOSEFA NEVĚŘILA“
Začátek v 9 hod.

Bohaté občerstvení:

pečené makrely, dobroty z udírny, pivo 11° Litovel, limo aj.
Akce se koná za podpory:

Arboretum Bílá Lhota, ZŠ Bílá Lhota, Voda-topení-plyn Petr Kučmín, Hospoda ,,Na Kovárně“ Lenka Kučmínová,
OÚ Bílá Lhota, Smíšené zboží Stanislav Huličný, Pivovar Litovel, Smíšené zboží Marie Krbcová, Stolařství František Moťka

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

19.06.2018
20.06.2018
21.06.2018
22.06.2018
22.06.2018
25.06.2018
26.06.2018
26.06.2018
27.06.2018
28.06.2018
28.06.2018
28.06.2018
29.06.2018
03.07.2018
03.07.2018
04.07.2018
04.07.2018
10.07.2018
11.07.2018
12.07.2018
13.07.2018
17.07.2018
17.07.2018
18.07.2018
19.07.2018
20.07.2018
24.07.2018
24.07.2018
25.07.2018
25.07.2018
26.07.2018
27.07.2018
31.07.2018
01.08.2018
02.08.2018
03.08.2018
04.08.2018
06.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
08.08.2018
09.08.2018

Termín

8011
8021
8031
8062
8251
8091
8051
8071
8041
8261
8111
8121
8141
8171
8231
8241
8243
8012
8052
8131
8221
8211
8252
8053
8181
8032
8282
8222
8201
8302
8122
8042
8162
8043
8023
8061
8081
8092
8132
8135
8142
8143

Číslo
výletu

Min.
Fyzická
Časová
poč. Nástupní místo 1 Nástupní místo 2 Nástupní místo 3
náročnost náročnost
osob
Čechy p.Kosířem - prohlídka zámku - muzeum kočárů
20 Uničov
Štemberk
Olomouc
1
1
Jeskyně na Pomezí + Javorník+ zámek Jánský vrch
20 Přerov
Olomouc
2
3
Jeseník - Rodný dům V. Priessnitze + Vodní tvrz + muzeum Jeseník
20 Prostějov
Olomouc
Litovel
2
2
Lipník nad Bečvou + Helfštýn
20 Litovel
Štemberk
Olomouc
2
1
Litovel - exkurze pivovar Litovel + prohlídka města
20 Přerov
Prostějov
Olomouc
1
2
Olomouc - prohlídkové trasy + Ololoď
20 Zlaté hory, Jeseník Šumperk
Zábřeh
1
1
Kouty nad Desnou + Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
20 Lipník nad Bečvou Olomouc
1
2
Loštice + Mladečské jeskyně + Arboretum Bílá Lhota
20 Olomouc
Litovel
Prostějov
2
1
Jeseník - Balneopark V. Priessnitze + Nordic walking
20 Přerov
Prostějov
Olomouc
2
2
Olomouc - Pevnost poznání + Sluňákov
20 Šternberk
Uničov
1
1
Olomouc - Svatý Kopeček + ZOO
20 Jeseník, Šumperk Zábřeh na MoravěMohelnice
2
2
Prostějov - muzeum a galerie + zámek Plumlov
20 Jeseník
Šumperk
Zábřeh, Mohelnice
2
2
Rejvíz - naučná stezka + Jeskyně na Špičáku
20 Přerov
Prostějov
Olomouc
3
3
Areál Lázně Teplice nad Bečvou + Zbrašovské aragonitové jeskyně
20 Šumperk
Zábřeh na MoravěOlomouc
2
2
Zlaté Hory - Biskupská kupa - rozhledna + Zlatorudné Mlýny
20 Olomouc, Šternberk Mohelnice
Zábřeh na Moravě
3
2
Hrad Bouzov + Loštice + Jeskyně Javoříčko
20 Prostějov
Olomouc
2
2
Hrad Bouzov + Loštice + Jeskyně Javoříčko
20 Přerov
Olomouc
2
2
Čechy p.Kosířem - prohlídka zámku - muzeum kočárů
20 Šumperk
Zábřeh na MoravěMohelnice, Litovel
1
1
Kouty nad Desnou + Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
20 Prostějov
Olomouc
Litovel
1
2
zámek Tovačov + Zvonařská dílna Brodek u Přerova + Přerov
20 Šternberk
Olomouc
1
1
Zlaté Hory - Poutní místo Marie Hilfe + Zlatorudné Mlýny
20 Prostějov
Olomouc
Štemberk
2
2
Zámek Úsov + Příkazy - hanácké skanzen
20 Jeseník
Šumperk
Zábřeh na Moravě
1
2
Litovel - exkurze pivovar Litovel + prohlídka města
20 Šumperk
Zábřeh na MoravěMohelnice
1
2
Kouty nad Desnou + Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
20 Olomouc
Litovel
Mohelnice
1
2
Velké Losiny - zámek + papírna
20 Přerov
Olomouc
Mohelnice
2
1
Jeseník - Rodný dům V. Priessnitze + Vodní tvrz + muzeum Jeseník
20 Olomouc
Zábřeh na MoravěŠumperk
2
2
Javorník + zámek Jánský vrch + Tančírna v Račím Údolí
20 Olomouc
Litovel
Mohelnice
2
2
Zlaté Hory - Poutní místo Marie Hilfe + Zlatorudné Mlýny
20 Lipník nad Bečvou Přerov
Olomouc
2
2
Zábřeh na Moravě - muzeum - dřevěné kostelíky Maršíkov
20 Prostějov
Olomouc
Mohelnice
1
1
Jeseník - prohlídka lázní + koupání
20 Prostějov
Olomouc
Zábřeh, Šumperk
2
2
Prostějov - muzeum a galerie + zámek Plumlov
20 Uničov
Šternberk
Olomouc
2
1
Jeseník - Balneopark V. Priessnitze + Nordic walking
20 Litovel
Zábřeh na MoravěŠumperk
2
2
Šumperk - prohlídkové trasy městem + Expozice čarodějnické procesy Šumperk
20 Hranice, Lipník
Přerov
Olomouc
2
1
Jeseník - Balneopark V. Priessnitze + Nordic walking
20 Olomouc
Litovel
Mohelnice
2
2
Jeskyně na Pomezí + Javorník+ zámek Jánský vrch
20 Prostějov
Olomouc
Šumperk
2
3
Lipník nad Bečvou + Helfštýn
20 Prostějov
Olomouc
2
1
Náměšť na Hané + Drahanovice - Černá věž + Zahradní železnice Střížov
20 Hranice na Moravě Lipník
Olomouc
2
1
Olomouc - prohlídkové trasy + Ololoď
20 Přerov
Prostějov
1
2
zámek Tovačov + Zvonařská dílna Brodek u Přerova + Přerov
20 Šumperk
Zábřeh na MoravěMohelnice
1
2
zámek Tovačov + Zvonařská dílna Brodek u Přerova + Přerov
20 Sudkov
Kolšov
1
2
Rejvíz - naučná stezka + Jeskyně na Špičáku
20 Prostějov
Olomouc
Štemberk
3
2
Rejvíz - naučná stezka + Jeskyně na Špičáku
20 Olomouc
Zábřeh na MoravěŠumperk
3
1

Typ výletu Program

Čechy pod Kosířem 1
Poznávací
Javorník 1
Poznávací
Jeseník
Poznávací
Lipník nad Bečvou
Poznávací
Litovel
Poznávací
Olomouc prohlídka památek Poznávací
Kouty nad Desnou
Poznávací
Loštice
Poznávací
Jeseník – Aktivní
Aktivní
Olomouc, Pevnost poznání
Poznávací
Olomouc - Svatý Kopeček
Poznávací
Prostějov + Plumlov
Poznávací
Rejvíz
Aktivní
Teplice nad Bečvou
Poznávací
Zlaté Hory 2
Aktivní
Hrad Bouzov
Poznávací
Hrad Bouzov
Poznávací
Čechy pod Kosířem 1
Poznávací
Kouty nad Desnou
Poznávací
Tovačov zámek + zvonař. dílnaPoznávací
Zlaté Hory 1
Poznávací
Zámek Úsov
Poznávací
Litovel
Poznávací
Kouty nad Desnou
Poznávací
Velké Losiny
Poznávací
Jeseník
Poznávací
Javorník 2
Poznávací
Zlaté Hory 1
Poznávací
Zábřeh na Moravě
Poznávací
Jeseník – Koupání + prohlídka lázní
Lázeňský
Prostějov + Plumlov
Poznávací
Jeseník – Aktivní
Aktivní
Šumperk
Poznávací
Jeseník – Aktivní
Aktivní
Javorník 1
Poznávací
Lipník nad Bečvou
Poznávací
Náměšť na Hané
Poznávací
Olomouc prohlídka památek Poznávací
Tovačov zámek + zvonař. dílnaPoznávací
Tovačov zámek + zvonař. dílnaPoznávací
Rejvíz
Aktivní
Rejvíz
Aktivní

Název výletu

on-line: www.seniorske-cestovani.cz

prodej osobně Ztracená 33, Olomouc od 15.5.18

Seniorské cestování 2018

tabulka zajezdu senioři

8173
8232
8172
8283
8203
8133
8151
8271
8161
8223
8123
8262
8102
8054
8301
8281
8055
8058
8056
8057
8101
8112
8022
8272
8072
8082
8242
8134
8202
8193
8224
8291
8191
8182
8192

Číslo
výletu

Min.
poč. Nástupní místo 1
osob
Areál Lázně Teplice nad Bečvou + Zbrašovské aragonitové jeskyně
20 Šternberk
Zlaté Hory - Biskupská kupa - rozhledna + Zlatorudné Mlýny
20 Hranice na Moravě
Areál Lázně Teplice nad Bečvou + Zbrašovské aragonitové jeskyně
20 Jeseník
Javorník + zámek Jánský vrch + Tančírna v Račím Údolí
20 Přerov
Zábřeh na Moravě - muzeum - dřevěné kostelíky Maršíkov
20 Přerov
zámek Tovačov + Zvonařská dílna Brodek u Přerova + Přerov
20 Jeseník
Šternberk - Hrad + muzeum času
20 Přerov
Čechy p.Kosířem - prohlídka zámku - hasičské muzeum
20 Přerov
Šumperk - prohlídkové trasy městem + Expozice čarodějnické procesy Šumperk
20 Prostějov
Zlaté Hory - Poutní místo Marie Hilfe + Zlatorudné Mlýny
20 Šternberk
Prostějov - muzeum a galerie + zámek Plumlov
20 Lipník nad Bečvou
Olomouc - Pevnost poznání + Sluňákov
20 Hranice na Moravě
Olomouc - arcibiskupský palác + Arcibiskupské muzeum + Dóm
20 Litovel
Kouty nad Desnou + Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
20 Konice
Jeseník - prohlídka lázní + koupání
20 Přerov
Javorník + zámek Jánský vrch + Tančírna v Račím Údolí
20 Olomouc
Kouty nad Desnou + Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
20 Zlaté hory
Kouty nad Desnou + Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
20 Domašov
Kouty nad Desnou + Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
20 Hranice na Moravě
Kouty nad Desnou + Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
20 Těšetice
Olomouc - arcibiskupský palác + Arcibiskupské muzeum + Dóm
20 Přerov
Olomouc - Svatý Kopeček + ZOO
20 Hranice na Moravě
Jeskyně na Pomezí + Javorník+ zámek Jánský vrch
20 Hranice, Úsov
Čechy p.Kosířem - prohlídka zámku - hasičské muzeum
20 Jeseník, Šumperk
Loštice + Mladečské jeskyně + Arboretum Bílá Lhota
20 Přerov
Náměšť na Hané + Drahanovice - Černá věž + Zahradní železnice Střížov
20 Přerov
Hrad Bouzov + Loštice + Jeskyně Javoříčko
20 Uničov
zámek Tovačov + Zvonařská dílna Brodek u Přerova + Přerov
20 Konice
Zábřeh na Moravě - muzeum - dřevěné kostelíky Maršíkov
20 Šternberk
koupání - Termální Lázně Velké Losiny + Expozice čarodějnické procesy20
Šumperk
Hranice na Moravě
Zlaté Hory - Poutní místo Marie Hilfe + Zlatorudné Mlýny
20 Prostějov
Zlaté Hory - Hornické muzeum + Poštovní štola
20 Přerov
koupání - Termální Lázně Velké Losiny + Expozice čarodějnické procesy20
Šumperk
Prostějov
Velké Losiny - zámek + papírna
20 Prostějov
koupání - Termální Lázně Velké Losiny + Expozice čarodějnické procesy20
Šumperk
Šternberk

Typ výletu Program

Teplice nad Bečvou
Poznávací
Zlaté Hory 2
Aktivní
Teplice nad Bečvou
Poznávací
Javorník 2
Poznávací
Zábřeh na Moravě
Poznávací
Tovačov zámek + zvonař. dílnaPoznávací
Šternberk
Poznávací
Čechy pod Kosířem 2
Poznávací
Šumperk
Poznávací
Zlaté Hory 1
Poznávací
Prostějov + Plumlov
Poznávací
Olomouc, Pevnost poznání
Poznávací
Olomouc církevní
Poznávací
Kouty nad Desnou
Poznávací
Jeseník – Koupání + prohlídka lázní
Lázeňský
Javorník 2
Poznávací
Kouty nad Desnou
Poznávací
Kouty nad Desnou
Poznávací
Kouty nad Desnou
Poznávací
Kouty nad Desnou
Poznávací
Olomouc církevní
Poznávací
Olomouc - Svatý Kopeček
Poznávací
Javorník 1
Poznávací
Čechy pod Kosířem 2
Poznávací
Loštice
Poznávací
Náměšť na Hané
Poznávací
Hrad Bouzov
Poznávací
Tovačov zámek + zvonař. dílnaPoznávací
Zábřeh na Moravě
Poznávací
Lázně Velké Losiny
Lázeňský
Zlaté Hory 1
Poznávací
Zlaté Hory 3
Aktivní
Lázně Velké Losiny
Lázeňský
Velké Losiny
Poznávací
Lázně Velké Losiny
Lázeňský

Název výletu

Písemně, zasláním požadavku na e-mail: senior1@zasluncem.cz
Web: www.seniorske-cestovani.cz
Prodej výletů pro skupiny od 10 osob: senior1@zasluncem.cz
Telefon: 733 678 817

Pracovní doba: Úterý, středa, čtvrtek: 9.00 - 11.00, 13.00 - 15.00, Pondělí a pátek: zavřeno

Objednávka on-line na www.seniorske-cestovani.cz

Osobně od 15.5. 2018 na adrese Ztracená 33, 779 00 Olomouc. Informace se nepodávají na adrese Pekařská 12 ani zde neprobíhá prodej výletů.

Každý senior si může zakoupit pouze jeden zájezd! Cena zájezdu je 200Kč.
Cena zahrnuje: dopravu, program včetně vstupného, oběd, služby průvodce, pojištění Kooperativa, pojištění CK dle zákona
Prodej výletů Seniorské cestování – pro jednotlivce a skupinky do 9 osob:

10.08.2018
15.08.2018
16.08.2018
16.08.2018
17.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
24.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
29.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
04.09.2018
05.09.2018
05.09.2018
06.09.2018
07.09.2018
07.09.2018
11.09.2018
12.09.2018
13.09.2018
14.09.2018
15.09.2018
16.09.2018
18.09.2018
19.09.2018
20.09.2018
20.09.2018
21.09.2018
26.09.2018
27.09.2018
27.09.2018

Termín

tabulka zajezdu senioři

Prostějov
Lipník
Olomouc
Mohelnice
Prostějov
Olomouc
Šternberk
Prostějov
Uničov
Lipník
Olomouc
Prostějov
Olomouc
Olomouc
Uničov

Olomouc
Mohelnice
Zábřeh na Moravě
Litovel

Litovel
Olomouc

Olomouc

Přerov
Zábřeh
Litovel
Olomouc

Olomouc
Lipník, Přerov
Olomouc
Mohelnice
Litovel
Prostějov
Olomouc
Olomouc
Mohelnice
Zábřeh na MoravěOlomouc
Prostějov
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Mohelnice
Uničov
Zábřeh na Moravě
Přerov
Olomouc
Lipník
Prostějov
Uničov
Štemberk
Zábřeh na Moravě
Prostějov
Olomouc
Zábřeh na MoravěŠumperk
Jeseník
Šternberk
Litovel
Přerov
Olomouc

Nástupní místo 2 Nástupní místo 3
2
3
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
3
1
2
1

1
2
3
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
3
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1

Fyzická Časová
náročnost náročnost

SDH Pateřín a Stanice ochrany fauny Hluk, spolek
Vás srdečně zve na

„VI. DOSTAVENÍČKO
V PATEŘÍNĚ“
28. 7. 2018
14:00 hod.

Hubertus a hosté
country, folk, rock, bluegrass, pop, šanson, ....

Program:
14 - 15 hod. Stanice ochrany fauny Hluk, Činnost záchranné stanice
Expozice živých zvířat
15 - 22 hod. Hudební skupiny. rozmanitých žánrů

Občerstvení zajištěno

Stany pro ubytování s sebou.

RECEPT

Postup přípravy
• Nejprve vybrané ovoce rozkrájíme na malé kousky
a dáme do nádoby, kterou poté přesuneme do
mrazáku.
• Ovoce asi po hodině až dvou vyndáme z mrazáku a lehce
promícháme, aby se nám co nejméně slepovalo.
• Poté je dobré nechat ovoce v mrazáku co nejdéle
(klidně přes noc), tak abychom z něj posléze mohli
umixovat ledovou tříšť.

Co budeme potřebovat

• Když máme ovoce dostatečně zmrznuté, přendáme
ho do výkonného mixéru a postupně z něj mixujeme
ledovou tříšť. Musíme dávat pozor, abychom mixér
nerozbili, proto postupujme vždy velmi pomalu
a opatrně.

• Ovoce dle vlastního výběru (asi 500 g) –  skvěle se hodí
například jahody a jiné lesní ovoce, banán, broskve
nebo meruňky,

• Jakmile máme rozmixovanou ledovou tříšť, přidáme
do ní bílý jogurt a mléko nebo smetanu a dochutíme
cukrem s citrónovou šťávou dle potřeby.

Domácí zmrzlina

• třtinový cukr dle uvážení,
• sladká smetana nebo mléko (asi 250 ml),
• 1 bílý jogurt,
• šťáva z půlky citrónu,
• výkonný mixér a mrazák.

• Následně znovu směs mixujeme, dokud nám nevznikne
hladká hmota.
• Teď už je naše zmrzlina hotová, stačí ji dát jen na další
chvíli zamrazit a po hodině až dvou už si můžeme
pochutnávat na skvělé domácí zmrzlině!

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.

