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Periodický tisk obce Bílá Lhota

Čtvrtletník

Naši jubilanti
za období 1. 4. 2019 – 30. 6. 2019
Šimčík Jaroslav – Řimice

Arnoš Petr – Řimice

Jořenková Ludmila – Bílá Lhota

Neubauer František – Pateřín

Maitner Milan – Červená Lhota

Axmanová Anna – Řimice

Vildnerová Marta – Měník

Zapletalová Ladislava – Červená Lhota

Pekař Alois – Měník

Weinholdová Marie – Měník

Bálek Alois – Hradečná
Crháková Zdenka – Bílá Lhota
Vranešicová Anna – Bílá Lhota
Žváček Jiří – Řimice
Frenzl Antonín – Řimice
Pejchalová Jaroslava – Červená Lhota
Hnátek Milan – Červená Lhota
Moťka Josef – Bílá Lhota
Stratil Emil – Řimice
Nevrlý Emanuel – Řimice
Gajda Rudolf – Bílá Lhota
Vytřísal Josef – Bílá Lhota

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

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BÍLÁ LHOTA
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schválilo ,, Provedení změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BÍLÁ LHOTA“ za těchto podmínek:
1) návrhy do změny ÚP č.1 je možné podat do 31. 8. 2019 na OÚ
Bílá Lhota

2) veškeré náklady spojené se zpracováním změny ÚP č.1 ponesou žadatelé o změnu rovným dílem

SETKÁNÍ PARTNERSKÝCH ŠKOL
MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ERASMUS
NA ZŠ V BÍLÉ LHOTĚ
Ve dnech 28. 4. – 5. 5. 2019 se konalo na naší škole mezinárodní setkání všech partnerských škol, zapojených do projektu Erasmus + s názvem Europa, was verbindet uns? ( Evropo, co nás spojuje?).
Hostili jsme celkem 8 učitelů a 13 žáků z Německa, Francie, Itálie
a ze Slovenska.
Program návštěvy byl sestaven tak, aby odpovídal náplni projektu a aby toto mezinárodní setkání bylo přínosné, zajímavé
a prospěšné pro všechny zúčastněné. V rámci návštěvy pobývali
zahraniční žáci v rodinách našich žáků. Měli možnost poznat
život českých rodin, naše děti si mohly ověřit své jazykové znalosti a schopnost dorozumět se. Každý den se zahraniční žáci
a učitelé účastnili výuky, mohli poznávat náš školní systém, sledovat metody výuky, formy práce zdejších pedagogů a hlavně
vnímat rozdíly v naší práci. Na druhé straně hledat v každodenním životě to, co je nás spojuje, co víme o ostatních zemích, neboť výstupem projektu je společný film, který má ukázat Evropu
očima mladých lidí.

Po slavnostním přivítání vedením školy
a obce se hosté vydali v mezinárodních
skupinkách prozkoumat zajímavosti Bílé
Lhoty (Dorfralley),
včetně procházky po
arboretu. Poté následovalo přijetí na radnici v Litovli, seznámení se s historií a současností města, ukončené výstupem na
radniční věž a návštěvou muzea.
Další den jsme hostům ukázali naše okolí - pohádkový hrad Bouzov a krápníkové jeskyně v Javoříčku. Samozřejmostí bylo seznámení i s událostmi na konci 2. světové války, které tuto obec postihly.
Hostům jsme ukázali také významné památky našeho kraje zapsané na Seznam světového dědictví Unesco. Návštěva arcibiskupského zámku v Kroměříži, Květné zahrady, ale
i galerie Maxe Švabinského je učarovala, zvlášť když celý den
je provázelo slunečné počasí. I návštěva historického města Olomouce, kde měli možnost si prohlédnout gotickou
katedrálu sv. Václava, arcidiecézní muzeum, arcibiskupský
palác i Sloup Nejsvětější Trojice zanechala v hostech nezapomenutelné zážitky. Poslední den byl věnován městu
Šternberk, kde navštívili hrad, augustiánský klášter s obrazy
J. K. Handkeho, poslechli varhanní hudbu v chrámu Navštívení Panny Marie. Zajímavá pro žáky byla i multimediální expozice Ecce Homo park.
Vzrušujícím zážitkem byla rovněž další aktivita v mezinárodních týmech – workshopy, které jsme zaměřili tanečně, sportovně a výtvarně. Tančili pound dance, hráli živé Člověče, nezlob se
a vyráběli sovičky ze dřeva.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci partnerského setkání. Děkuji Obecnímu úřadu v Bílé Lhotě a Městskému úřadu v Litovli za
milé přijetí zahraniční návštěvy, vedení školy za podporu
a pomoc, kolegům, kteří byli nápomocni při organizaci
různých aktivit a pomohli se zajištěním hladkého průběhu
programu.
Velký dík patří zejména všem hostitelským rodinám, které se po celý týden obětavě staraly o zahraniční studenty, za výbornou spolupráci, za jejich vstřícný postoj
k projektu, pomoc, starostlivost a ochotu. To vše přispělo
k velké spokojenosti hostů a k úspěšné realizaci mezinárodního setkání.
Za ZŠ Hlavinková Jana
koordinátor projektu

INTERNET DO KAŽDÉ VESNICE
Venkov se stále potýká s nedostatečným internetovým
pokrytím. To ztěžuje život a práci lidí, kteří žijí a podnikají
v menších obcích a městech. Vše se ale může v následujícím
období změnit. Místní akční skupiny chtějí podpořit zavádění vysokorychlostního internetu i do té nejmenší obce. Podmínky v současné době vyjednávají s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Český venkov podle Jiřího Krista, předsedy Národní sítě
Místních akčních skupin, je stále oproti velkým městům znevýhodněn jak operátory, tak vládními úřady. Zejména hovoří
o jejich přístupu k moderním technologiím, ať už jde o signál
mobilních telefonů, nebo vysokorychlostní internet. Přístup
na informační sítě s dostatečnou rychlostí a kapacitou dnes
podle něj není nadstandard, ale norma. Proto by vysokorychlostním internetem měla podle něj disponovat i ta nejmenší
obec. Lidé na venkově, kteří na tu žijí nebo podnikají, se tak
mohou začít radovat. Místní akční skupiny se spolu s dalšími
organizacemi pouští do vyjednávání o vysokorychlostním internetu do každé vesnice.
„Na internetovém pokrytí jsou závislá řešení problémů venkova ve 21. století: kooperující síť malých a středních podniků
v místních podnikatelských areálech, práce z domu a chytré
domácnosti, samořiditelná auta pro lepší dopravní obslužnost,
rozvoz zboží zákazníkovi až domů, internetové celoživotní vzdělávání nebo náhrada sociálních ústavů domácí péčí,“ říká předseda Krist. Jak dále uvádí, vysokorychlostní internet je alfou
a omegou robotizace v rámci Průmyslu 4.0 a Zemědělství 4.0,
inteligentních energetických sítí využívajících místní obnovi-

telné zdroje nebo sítí domácích čistíren odpadních vod s recirkulací pro boj se suchem.
Místní akční skupiny tak budou usilovat o zapojení do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde chtějí vedle rozvoje podnikání na venkově pomoci
také se zaváděním vysokorychlostního internetu i v malých
obcích a podnicích. Klíčové pro to bude podle Krista nastavit
vhodnou spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
To je pro Národní síť Místních akčních skupin jedna z priorit
pro tento rok.
O další práci a dopadech činnosti jednotlivých místních akčních skupin se můžete dočíst také na webových
stránkách www.mistniakcniskupiny.cz.Jde o projekty ze
světa podpory venkovského podnikání, sociálních služeb,
vzdělávání nebo zaměstnanosti, ale také o technologické
projekty a další. Dočtete se tam například o majiteli pivovaru, který dal lidem práci a kulturní život, o projektu, díky
němuž dostali dlouhodobě nezaměstnaní lidé novou šanci
nebo jak v Královéhradeckém kraji poskytují paliativní péči
a jak se starají o své seniory.

Z důvodu stále častějšího výskytu volně pobíhajících psů po obcích
přikládáme znění OZV č. 1/2008, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v obci Bílá Lhota a jejích částech.

OBEC BÍLÁ LHOTA
Obecně závazná vyhláška obce Bílá Lhota
č. 1/2008,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Bílá Lhota a jejích částech.
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota na svém zasedání dne 11. 2. 2008 usneslo vydat na základě ust.§ 10 písm. a) a d) a ust.§ 84 odst.2 zákona
o obcích zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
( dále jen ,, vyhláška“).
Článek 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci.
Článek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1)

Na veřejném prostranství v intravilánu obce ( zastavěné území obce), musí být psi vedeni na vodítku opatřeným obojkem.

2)

V případě ponechání psa bez dozoru na veřejném prostranství ( zejména před obchody apod.), je vedoucí osoba povinna opatřit
psa náhubkem.
Článek 3
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů

1)

Volné pobíhání psů je povoleno pouze na veřejném prostranství v extravilánu obcí
(mimo zastavěné území).

2)

Na těchto místech musí být pes opatřen náhubkem, musí být pod neustálým dohledem a v přímém kontaktu s vedoucí osobou2).
Článek 4
Identifikace psů

Při pohybu psů ne veřejném prostranství podle čl. 2 a 3 této vyhlášky, musí být psi opatřeni evidenční známkou, která je vydána
držitelům, trvale bydlícím v obci, Obecním úřadem v Bílé Lhotě, po zaplacení poplatku ze psů.
Článek 5
Kontrola
Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí Obecní úřad Bílá Lhota.
Článek 6
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek,
nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů anebo o trestný čin.
Článek 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

_______
1)
2)

Jan Balcárek – místostarosta

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Alena Sedlářová – starostka

Medailon Zdeňka Valoucha z Pateřína
(27. května 1918, Pateřín – 11. února 1986, Praha)
Zdeněk Valouch se narodil v Pateříně do rodiny drobného
rolníka. V patnácti letech, po ukončení studia na gymnáziu,
nastoupil do proslulého strojírenského podniku Josefa Waltera
se sídlem v Praze. V Košířích, kde se nacházela dobře prosperující
firemní pobočka na výrobu ozubených kol, se vyučil strojním
zámečníkem.
Ve svých dvaceti letech, rok před začátkem světové války,
vstoupil do KSČ. Angažoval se nejen ve vedení oblastního hnutí
kovodělníků, ale i stejné krajské organizace, a to až do doby, kdy
byl zatčen za svoji ilegální činnost nacisty. Válečná léta 1941 –
1945 prožil v německých mučírnách Mauthausen a Steyr. Do
koncentračního tábora byl převezen transportem 6. 2. 1942. Zde
byl členem Mezinárodního výboru politických vězňů, která se
začala formovat v r. 1943 a podílela se po osvobozování tábora
na jeho vnitřní správě. Ve věznici Steyr působil jako člen ilegální
organizace.
Po osvobození pracoval jako funkcionář strany KSČ v Praze.
Jelikož se vynikající měrou zasloužil o dovršení vítězství
komunistů v únoru 1948, obdržel Řád 25. února I. stupně.
Politický Proces s vedením protistátního spikleneckého
centra v čele s Rudolfem Slánským konaný na nátlak Stalina
roku 1952, na jehož konci bylo provedeno 11 politických poprav,
ovlivnil i Valouchovu komunistickou kariéru. Byl kritizován za
svou předchozí činnost, společně s dalšími členy sekretariátu
odborové organizace. Za vinu mu byl kladen špatný vzájemný
poměr a nevhodné zásahy do jednotlivých svazů – měl být pod
vlivem odvolaného a popraveného „buržoazně nacionalistického

zrádce“ Slánského, generálního tajemníka KSČ. Stranické vedení
provedlo rozsáhlé personální změny, při nichž byl Valouch
zbaven svých pozic a přesunut na Úřad předsednictva vlády.
Podporoval reformy pražského jara, které byly pokusem
uvolnit režim a urychlit proces demokratizace. Ten se ale
nesetkal s pochopením na sovětské straně, která vyslala tisíce
vojáků Varšavské smlouvy, aby zahájili okupaci státu. Srpnovou
vojenskou intervenci odmítal, a tak se prezentoval i na Úřadu
předsednictva vlády, kde pracoval. Jelikož svoje postoje
k reformnímu úsilí nepřehodnotil ani později, byl v rámci
normalizace uvolněn ze svého úředního postu. V červenci
1970 rozhodl sekretariát ÚV KSČ, že Valouch bude natrvalo
z Úřadu předsednictva vlády propuštěn; v říjnu mu bylo nejenže
zamítnuto vydání nové členské legitimace, a to i přes odvolání
k ústřední kontrolní a revizní komisi KSČ, ba dokonce bylo
schváleno i jeho vyloučení ze strany. Předsedou této komise byl
Miloš Jakeš.
Po vyloučení ze strany se Valouch, který během svého života
zastával funkce vedoucího funkcionáře Komunistické strany
Československa, člena představenstva a sekretáře Ústřední rady
odborů, člena organizačního sekretariátu ÚV KSČ, vedoucího
sekretariátu Státní komise pro řízení a organizaci, stáhl
z veřejného života.
Zemřel v Praze ve věku 68 let.
připravil Antonín Hampl,
správce Vesnického muzea Želechovice

Neděle 23. 6. 2019 v 15:00 hodin na Jízdárně Arboreta Bílá Lhota
Vstupné: 100 Kč
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V případě nepřízně počasí se koncert přesune do kulturního domu Bílá Lhota
www.bilalhota.cz, www.arboretumbilalhota.cz,
www.facebook.com/Arboretum-Bílá-Lhota,
tel.do
725
460 888, domu
725 460
881
V případě nepřízně počasí se koncert přesune
kulturního
Bílá
Lhota
www.bilalhota.cz, www.arboretumbilalhota.cz,
www.facebook.com/Arboretum-Bílá-Lhota, tel. 725 460 888, 725 460 881

SDH PATEřÍN
A

STANICE OCHRANY FAUNY
HLUK, O. S.
Vás ZVE na

„viI. DOSTAVENÍčKO
V PATEřÍNě“
HUBERTUS

A hosté

COUNTRY & folk & rock

SOBOTA
HřIŠTě

27. 7. 2019

15:00 HODIN

PROGRAM:	čiNNOST ZÁCHRANNÉ STANICE, EXPOZICE žIVÝCH ZVířaT,
		hudební produkce

OBčERSTVENÍ ZAJIŠTěNO.

RECEPT
JAHODOVÉ ŘEZY
• Těsto
o 4 ks vejce
o 120 g cukr
o 4 lžíce voda
o 4 lžíce rostlinný olej
o 0,5 prášek do pečiva
o 120 g hladká mouka
• Krém
o 2 ks tvaroh
o 1 ks smetana ke šlehání
o cukr
o želatina
o jahody lze použít i jiné ovoce

Těsto: Utřeme žloutky s cukrem, přidáme vodu, olej
a mouku s práškem do pečiva. Poté již ručně
vmícháme ušlehaný sníh z bílků. Dáme na plech
vyložený pečícím papírem a pečeme do růžova.
Krém: Smícháme 2 tvarohy se smetanou (v tekutém stavu),
podle chuti přidáme cukr a rozetřeme na vychladlý
korpus. Na krém dáme ovoce a zalijeme želatinou.
Já používám dortové želé od Dr Oetkera, které
připravím podle návodu a na ovoce ho naléváme až
mírně vychladne.
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