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Periodický tisk obce Bílá Lhota

14. března

Čtvrtletník

Naši jubilanti
za období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019
Bílek Josef – Červená Lhota

Jonášová Jaromíra – Měník

Navrátilová Libuše – Řimice

Čep Luboš – Řimice

Klimčak Ján – Řimice

Konečný Josef – Červená Lhota

Kráčmarová Milada – Řimice

Kratochvíl Jaromír – Hradečná

Hájíčková Františka – Červená Lhota

Kroupová Antonie – Hrabí

Weinhold Antonín – Měník

Kršková Marie – Řimice

Gallas Jiří – Hradečná

Valouchová Milada – Hrabí

Kusá Hana – Červená Lhota

Krupičková Miluška – Červená Lhota
Michal Jaroslav – Měník
Dohnal Jan – Pateřín
Hošek Jan – Hrabí
Lahulek Jaromír – Hradečná

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

ZAHÁJENÍ SVOZ BIOODPADU:
Dne 29. 4. 2019 bude zahájen svoz BIO popelnic.
Následné svozy budou probíhat každé sudé pondělí.

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.

„Tříkrálová sbírka 2019”

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita. Výtěžek sbírky je
určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám
lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. V naších obcích
se letos podařilo vykoledovat celkem 16.584 Kč (Bílá Lhota, Pateřín 4.991 Kč, Hradečná 4.501 Kč, Hrabí 4.515 Kč, Měník 2.574 Kč.)

Výtah z publikace Válečné hroby
Autorem publikace je Eva Vaňková a starostové obcí Mikroregionu Litovelsko.
Pomník padlým v 1. světové válce v Bílé Lhotě je umístěn u kostela sv. Kateřiny. Na kameni před mohylou, na černé žulové desce, je nápis: NEPOSKVRNĚNÁ PANNO A MATKO / BOŽÍ, MARIA,
VZPOMEŇ NA / SMRTELNOU ÚZKOST, BOLESTI / A SMRT SYNA
SVATÉHO, A / PŘIMLOUVEJ SE ZA PADLÉ / VOJÍNY 1914 – 1918,
A ZA NÁS / VŠECHNY ŽIVÉ I ZEMŘELÉ!
Pomník obětem 1. světové války V Červené Lhotě vybrali červenolhotští občané poblíž místní kapličky a kamenného kříže. Pomník z leštěné žuly ve tvaru obelisku je postaven na malé
skalce z lomového kamene. Nese nápis: OBĚTEM SVĚT. VÁLKY /
1914 – 1918 / VĚNUJÍ OBČANÉ.
Pomník obětem světových válek v Hrabí je umístěn na návsi. Pomník má tvar pilíře na kamenném podstavci. Na čelní straně pilíře z černého kamene jsou shora uvedeny roky války 1914 – 1918,
pod nimi pak do kamene vyleptán dvojocasý lev. Nápis PADLÍ:
uvádí 8 fotografií oválných rámečcích.
Pomník obětem 1. světové války v Hradečné se nachází uprostřed obce. Na kamenné mohyle se tyčí socha ženy, symbol svobody. V pravé, vysoko zdvižené ruce, drží pochodeň, v levé vavřínový věnec. Pod sochou, na desce z leštěné žuly, je 11 jmen
a mramorové desce vsazené do pomníku jsou umístěny fotografie padlých a zemřelých občanů a vyryt nápis:
SMRTÍ – UTRPENÍM SVOBODU JSTE DALI VLASTI DO VÍNKU – NUŽ
VDĚČNOU ZATO TRVALOU SVOJI VZPOMÍNKU, VĚNUJÍ VÁM OBČANÉ – HASIČI.
Pomník obětem 1. světové války v Měníku občané situovali do
svažitého terénu na návsi před kapli Panny Marie Růžencové.
V oploceném parčíku je na velkém podstavci postavena socha
legionáře, jejíž důstojnost umocňuje i samotná poloha památníku. Ze svého vyvýšeného místa shlíží na obec. Zapuštěné části
mezi pilíři jsou vyplněné. Přední výplň nese nápis: PAMÁTCE PADLÝCH SPOLUOBČANŮ / 1914 – 1918. Pod nápisem je 6 příjmení,
jmen, dat úmrtí a jejich věk.
Pomník obětem světových válek v Pateříně je umístěn na křižovatce cest 1. světové válce. V malém parčíku, na uměle vytvořené
skalce, stojí bohatě tvarovaný pomník autora Viléma Spurného
z Litovle. Zcela nahoře je stylizovaná nádoba s věčným ohněm.
Na podstavci pomníku jsou uvedena jména 12 padlých.
Pomník obětem 1. světové války je situován v oploceném parčíku v Řimicích. Po stranách je pomník zpevněn dvěma menšími pilíři, zdobenými vavřínovými věnci se stuhou. Deska z černé
žuly mezi nimi nese nápis: PAMÁTCE PADLÝM / VDĚČNÍ OBČANÉ /
1920. Pod ní na další desce jsou ve třech sloupcích uvedena jména padlých a rok jejich úmrtí.
Publikaci je možné si půjčit v místních knihovnách.

Výpis z brožury – Jan Hrabě Kroupa
– básník z Hrabí
K příležitosti 95. výročí od narození P. J. H. Kroupy napsal
a uspořádal Antonín Hampl, starosta obce Želechovice, správce místního muzea brožuru o faráři a básníkovi z Hrabí.
Jan Kroupa se narodil 11. 6. 1924 v malé vesničce Hrabí, ve farnosti Bílá Lhota. Odtud autorský pseudonym Hrabě. Narodil se
v malém skromném domku na č.p. 4 na návsi, který stojí naproti kapličky zasvěcené evangelistovi a mučedníkovi sv. Markovi.
Vedle jeho rodného domu na zahradní zdi je možno spatřit kříž
s prostým nápisem „Kroupovi“.
Školní docházku započal 1. 9. 1930 v Národní škole v Bílé Lhotě.
Studovat na Papežském ústavu na Velehradě, soukromé církevní škole. Ve školním roce 1936/1937, tj. ve svém druhém roce
studia navštěvoval Arcibiskupské československé gymnázium
v Kroměříži. Na jaře 1942 jezuitské gymnázium na Velehradě
nacisti zrušili, jeho prostory byly využívány pro Hitlerjugend.
Z tohoto důvodu musel Jan Kroupa v r. 1943 složit maturitní
zkoušku na gymnáziu v Kroměříži. V době nacistické okupace
pracoval v zemědělství jako pacholek. Soukromě studoval teologii a po válce absolvoval studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, kterou zase v roce 1950 zrušili
komunisti.
Jan Kroupa se dočkal kněžského svěcení 29. června 1948. Jeho
prvním působištěm v pozici kaplana se stal kostel sv. Petra a Pavla v Ratajích u Kroměříže, později zde působil jako prefekt Arcibiskupského gymnázia, pak pokračoval ve studiích pedagogiky
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oborech
historie, čeština, ruština. Diplomovou práci o prvním ruském carovi Ivanovi Hrozném sice odevzdal, ale jelikož se nedostavil na
zkoušku z marxismu–leninismu, obsahující komunistickou ideologii, byl v samotném závěru studia potrestán, povolán k vojenské službě do Pomocného technického praporu Československé
lidové armády.
Kněz Jan Kroupa působil dále jako kaplan v Kojetíně, jako provizor v Hlubočkách, nakonec dlouhodobě spravoval farnost v Náměšti na Hané, odtud působil s kaplanem Františkem Bůžkem
i v Senici na Hané a v Drahanovicích.
V roce 2000 odešel do důchodu, od roku 2009 bydlel i vykonával kněžskou službu v domově s pečovatelskou službou v Hluku. Zemřel 18. září 2011 ve věku 87 let. Pochován je v Náměšti
na Hané.
Poezie se zaměřuje jen na náboženská témata a církev, avšak
to nemůže váhu zobrazování jeho myšlenek a přestav nikterak snížit, a to i když je zřejmé, že skupina zájemců o jeho dílo
je v jednom z nejateističtějších států světa, Česku, neveliká.
Zřejmě i to mohlo být důvodem vzniku jeho básní zobrazujících křesťanské hodnoty a motivy, kterým jednak zasvětil celý
svůj život, jednak je v rámci svého kněžského působení předával dalším lidem, a to jakoukoliv formou – třeba svým básnickým jazykem.
Svoje díla vytvářel v podzimu svého života, obdařen moudrem a empirií, a to bez komerčního úmyslu. Sám je rozdával
a šířil, k čemuž využíval i společenství kněží a jáhnů FATYM
Vranov nad Dyjí a jejich vydavatelství A.M.I.M.S., jehož stěžejním cílem je tisk a šíření textů představujících křesťanské hodnoty.
Brožurku – Jan Hrabě Kroupa, básník z Hrabí u Bílé Lhoty – je
možné zapůjčit na obecním úřadě.

Zápis do mateřské školy
Během dubna 2019 si mohou rodiče dětí vyzvednout
v Mateřské škole Bílá Lhota Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019. Po vyplnění ji nechají potvrdit u dětského lékaře a v době od 2. 5. 2019 do 16. 5. 2019
odevzdají zpět v mateřské škole (v provozu každý pracovní den od 6.15 do 16.15 hodin). Kritéria k přijímání dětí
jsou uveřejněna na internetových stránkách MŠ a na nástěnce při vstupu do budovy. Máme vytvořené věcné, kapacitní i personální podmínky pro přijetí dětí od dvou let
do šesti let.

ZŠ Bílá Lhota v polovině školního roku
2018/2019

Jaro nám už klepe na vrátka a my vám přinášíme pár informací
ze života naší školy.
V prvním pololetí letošního školního roku jsme se samozřejmě
zejména intenzivně učili, ale také jsme se opět zvládli věnovat
i jiným aktivitám.
Úspěšně jsme dokončili modernizaci učebny informatiky
a cizích jazyků v rámci projektu IROP. Momentálně už jen
čekáme na vyúčtování dotace. Učebnu s novým vybavením
(nábytek, tabule s interaktivním projektorem, 3D tiskárna,
1 učitelský a 20 žákovských počítačů, software, nová podlaha) již intenzivně využíváme, stejně tak celkové pokrytí
školy wifi signálem a dokončení kabeláže s internetem do
objektu B (přístavba). V rámci tohoto projektu jsme také
pořídili meteostanici, krmítko a dvě ptačí budky s kamerou
na sledování opeřenců a také vyvýšené záhony a nějaké
ovocné stromy.
Dále pokračujeme v projektu Erasmus. V tomto školním
roce jsme se žáky navštívili slunnou Sicílii a zúčastnili se
pracovní schůzky v Německu. Na přelomu dubna a května
pak přivítáme naše přátele z Itálie, Francie, Německa a Slovenska u nás.
Ale nejen projekty je živa škola. Díky nadšení žáků a ochotě učitelů proběhly tradiční akce, jako je Martinské (po)svícení a Vánoční zpívání. Svým vystoupením jsme také obohatili Adventní
slavnost v Bílé Lhotě.

Na začátku února proběhl lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku.
Jako již tradičně, tak i letos jsme zavítali do Stříbrnic u Starého
Města pod Kralickým Sněžníkem. Stejně jako v minulých letech
realizujeme lyžařský kurz se ZŠ Náklo a díky velmi dobrým zkušenostem v tom chceme i nadále pokračovat. Díky skvělému
počasí a výborným sněhovým podmínkám jsme si kurz s 9 žáky
VII. třídy opravdu užili. I přes úvodní nejistotu některých z nich
se zanedlouho všem dařilo bezpečně sjíždět sjezdovku a věřím,
že pro mnohé z nich se stane lyžování náplní zimních měsíců i
v budoucnu.
Nejčerstvější událostí, která proběhla, je školní ples. Koncem
února se uskutečnil již 25. ročník této společenské události. Pořadatelem plesu je tradičně Spolek rodičů společně se zaměstnanci školy. Organizace je velmi náročná, a touto cestou bych
chtěl všem, kteří se na pořádání plesu jakkoliv podíleli (rodiče,
učitelé, sponzoři a další) poděkovat. I přes nižší návštěvu, způsobenou pravděpodobně probíhající chřipkovou epidemií, se
letošní ples opět vydařil a nemalá částka získaná do pokladny
Spolku rodičů bude opět sloužit pro potřeby žáků, ať už formou
učebních pomůcek, pracovních sešitů či úhrady cestovních nákladů na soutěže či do divadel. Věřím, že se příští rok opět setkáme, třeba i ve větším počtu.
Ve zbytku školního roku nás čeká zejména jedna z nejvýznamnějších událostí, a to zápis žáků do I. třídy (letos 10. 4. 2019), dále
pak již výše uvedené setkání v rámci projektu Erasmus, zahradní
slavnost na konci června a mnoho dalšího.
Přeji všem krásné jarní měsíce.
Za ZŠ Bílá Lhota: Radek Pospíšil, ředitel školy

Sbor dobrovolných hasičů Bílá Lhota přijme
do svých řad nové členky a členy a také členy zásahové jednotky obce Bílá Lhota, kteří chtějí pracovat v oblasti požární ochrany.
Více informací na tel. 728 461 053.“

PRONÁJEM:

Pronajmu louky, pole. Výpověď u stávajícího nájemce vyřídím.
O Vaše pozemky bude řádně postaráno. Nájemné 3000kč /ha.
Více informací:
Zapletal Lukáš, Hvozdečko 15, tel.: 734 107 175

OBEC BÍLÁ LHOTA VE SPOLUPRÁCI S ARBORETEM BÍLÁ LHOTA

RECEPT

POŘÁDÁ

Dezert ze sušenek Be Be

V NEDĚLI 23. 6. 2019 v 15:00 HOD.
V JÍZDÁRNĚ MÍSTNÍHO ARBORETA

KONCERT SKUPINY
FRANTIŠKA NEDVĚDA A TIE BREAK
VSTUPNÉ 100,- Kč
ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE KONCERT USKUTEČNÍ V KULTURNÍM DOMĚ BÍLÁ LHOTA

Ingredience:
2 balíčky sušenek Be Be
(1x tmavé, 1x světlé obdélníkové)
0,5 kg měkkého tvarohu málo tučného
15 dkg moučkového cukru
20 dkg másla
rumová tresť
2 banány
čokoláda na polití sušenek
Máslo a cukr utřeme, přidáme tvaroh
a trochu rumové tresti. Rozmícháme do
hladka. Sušenky položíme na alobal ve
třech řadách po sedmi. Můžeme je pokládat střídavě tmavá, světlá.
Necelou půlku krému natřeme na první
vrstvu všech sušenek a položíme další
vrstvu. Zbytek krému opět natřeme na
sušenky.
Banán položíme do středních dílů sušenek po celé délce.
Postranní sušenky zvedneme a vytvoříme střechu. Polijeme čokoládou rozředěnou ztuženým tukem a necháme asi
12 hod. proležet. Potom krájíme a uchováváme v lednici.
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