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Periodický tisk obce Bílá Lhota 23. září Čtvrtletník

Langová Miroslava – Červená Lhota

Folgnerová Anna – Řimice

Helekalová Drahomíra – Řimice

Fuglíček Lubomír – Bílá Lhota

Dostálová Jana– Měník

Dohnalová Ludmila – Pateřín

Kusý Ladislav – Řimice

Vogel Emil – Hradečná 

Valouch Adolf – Pateřín

Kociánová Marie – Hradečná

Opletalová Marie – Červená Lhota

Vágnerová Libuše – Pateřín

Kratochvílová Alena – Řimice

Gottvaldová Ludmila – Hradečná

Slezáčková Vlasta – Bílá Lhota

Kršek Jaroslav – Řimice 

Petřík Petr – Řimice

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ 
Dne 30. 6. 2019 se v  sále Obecního úřadu 
v  Bílé Lhotě uskutečnilo vítání nových ob-
čánků. Starosta Jan Balcárek jménem obce 
přivítal nové občánky obce a popřál jak dě-
tem, tak jejich rodičům šťastný a spokojený 
život plný lásky, úcty, tolerance a vzájemné-
ho pochopení. 
Rodiče pro své děti obdrželi malé dárky 
a upomínkové předměty na tento den.
Obřad zpestřily děti z  Mateřské školy Bílá 
Lhota, které vystoupily s  pásmem krásných 
písní a básní. 

Mezi občánky byli přivítáni: 

Julie Jíchová, Řimice
Jakub Hopják, Červená Lhota

Dominik Churavý, Červená Lhota
Zuzana Krčmářová, Hrabí
Martin Chromčák, Měník



Ve školním roce 2019/2020 se bude předškolního vzdělávání 
v  naší mateřské škole účastnit celkem 73 dětí (počet přítom-
ných dětí ve třídách nesmí překročit celkovou kapacitu 70). 
Celkem 40 chlapců a  33 děvčat je rozděleno do tří tříd, kte-
ré jsou věcně, materiálně i personálně vybavené v  souladu 
s  vývojovými potřebami dětí. Obrovským úspěchem zřizova-
tele je vyřešení dlouholetého problému s  nedostatečnou ka-
pacitou mateřské školy a současně uspokojení požadavků ro-
dičů na umísťování dětí ve věku od dvou let. Vždy jsme tyto 
maličké děti ve školce měli, ale neměli jsme pro ně personál-
ní ani materiální zázemí, péče o ně šla na úkor starších dětí, 
kterým jsme se logicky nemohli věnovat tak, jak by potřebo-
valy. Přístavbou celého nového oddělení se navýšila kapaci-
ta o  20  míst, celkem nyní disponujeme 70 místy pro děti ne-
jen ze školního obvodu Bílá Lhota. Jsme schopni přijímat děti 
i z  jiných obcí dle zájmu rodičů a předpokládáme, že později 
budou pokračovat v  základním vzdělávání ve zdejší základ-
ní škole.

V první třídě je zapsáno 21 dětí, ve druhé třídě 24 dětí a ve třetí 
třídě 28 dětí. 
Počty dětí podle věku:
evidence se vykazuje k datu 1. 9., tzn. že pokud hovoříme o dvou-
letých dětech, tak to jsou ty děti, které v průběhu daného školní-
ho roku budou mít 3 roky atd…
věk od 2 let celkem 9 dětí / z toho 5 děvčat
věk od 3 let celkem 21 dětí / z toho 7 děvčat
věk od 4 let celkem 16 dětí / z toho 7 děvčat
věk od 5 let celkem 20 dětí / z toho 11 děvčat

- povinné předškolní vzdělávání
věk od 6 let celkem 7 dětí / z toho 3 děvčata

- povinné předškolní vzdělávání z důvodu
                                                   odkladu povinné školní docházky

Děti učí 6 odborně kvalifikovaných učitelek, další zaměstnan-
ci jsou provozní – chůva pro děti do začátku povinné školní do-
cházky, domovnice, vedoucí ŠJ, 3 kuchařky, uklízečka.

Počty dětí podle místa bydliště:
Školní obvod Obce Bílá Lhota 45 dětí 
obvod Obce Měrotín 7 dětí
obvod Obce Mladeč 7 dětí
obvod Obce Bouzov 12 dětí
ostatní obce 2 děti

MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLÁ LHOTA INFORMUJE
Všechny děti, o  jejichž 
přijetí projevili při zá-
pisu v květnu 2019 ro-
diče vážný zájem, byly 
k  předškolnímu vzdě-
lání do naší školky při-
jaty – celkem 28  dětí. 
Pouze jedni rodiče již 
nyní oznamují, že dítě bude k  základnímu vzdělávání za-
psáno v jiné základní škole.
Ve školní jídelně se stravují děti MŠ a žáci ZŠ, poskytujeme zá-
vodní stravování všem zaměstnancům MŠ a  vaříme pro cizí 
strávníky. Cena stravy včetně pitného režimu pro děti je dána 
podle věkových normativů a u MŠ také délkou denního poby-
tu, cena kompletního oběda pro dospělé je 59 Kč. Denně se 
uvaří průměrně přes 200 obědů, provozní možnosti školní ku-
chyně jsou na maximu.
Na našich internetových stránkách naleznete všechny informa-
ce o mateřské škole i fotografie ze života ve školce – www.mater-
ska-skola.cz/bilalhota
V období hlavních prázdnin proběhla podle schváleného plánu 
rekonstrukce elektrorozvodů a vymalování třídy, kuchyňky a ře-
ditelny v přízemí, vymalována byla také herna a třída v patře, in-
stalovaná nová vzduchotechnika ve školní kuchyni, proběhla re-
konstrukce sociálek pro zaměstnance kuchyně, každoroční kom-
plexní úklid obou budov a sanitace zařízení. MŠ byla v provozu 
celkem 15 prázdninových dnů v srpnu s průměrnou docházkou 
17 dětí / den. Již během prvního pololetí roku 2019 byla postup-
ně vybavena a  zprovozněna nová přístavba, slavnostně byla 
otevřena v červnu 2019. Fotografie z výstavby i slavnostního ote-
vření jsou k dispozici na stránkách zřizovatele Obce Bílá Lhota. 
Od září je nová třída v plném provozu a slouží nejmenším dětem. 
Do konce roku organizujeme maňáskové představení, v advent-
ním čase tradiční mikulášskou a vánoční nadílku. Děti ze III. tří-
dy vystoupí s  krátkým programem při Adventních slavnostech 
v KD Bílá Lhota pořádané zřizovatelem a MAS Moravská cesta. 
V  předvánočním období zajišťujeme sbírku pro nadaci Šance 
FN Olomouc – zakoupením květiny Vánoční hvězda může kdo-
koliv přispět na zkvalitnění péče o  děti onkologicky nemocné. 
Šest předškoláků svým vystoupením několikrát v  roce obohatí 
program maličkým dětem a  jejich rodičům na akci zřizovatele  
Vítání občánků do života.                                                                  Zpracovala

V. Spurná

CO SE UDÁLO A CO NÁS ČEKÁ:
Bílá Lhota – Měník, chodník vč. opěrných zdí, veřejné-
ho osvětlení“ a nyní nás čeká vyřízení stavebního po-
volení

– byla podána žádost na Ministerstvo životního prostředí 
o  poskytnutí dotace na „Stavební úpravy ZŠ Bílá 
Lhota  –  snížení energetické náročnosti objektu“. Naše 
žádost byla schválena a  obdrželi jsme registraci akce 
a  rozhodnutí o  poskytnutí dotace. Poskytnutá dotace 
bude ve výši 4  599  516,46 Kč. Celkové předpokládané 
výdaje cca 11  500  000 Kč. V  letošním roce nás ještě 
čeká výběr dodavatele stavby. Stavební úpravy budou 
rozděleny na dvě části. Stavební úpravy budou započaty 
v roce 2020 a ukončeny v roce 2021.

– byla zbudována nová vzduchotechnika ve školní kuchyni
– byly zakoupeny a  usazeny dvě autobusové zastávky do 

Řimic
– byla vybudována zpevněná cesta v obci Červená Lhota
– probíhá výroba sochy sv. Floriánka v Hradečné
– byla zhotovena  studie na úpravu návsi v Řimicích  
– byla zhotovena projektová dokumentace na zpomalovací 

práh na cestě mezi obcí Bílá Lhota – Hrabí a vydáno staveb-
ní povolení. Nyní nás čeká výběr dodavatele 

– probíhá oprava kamenného kříže u hlavní silnice mezi Mě-
níkem a Řimicemi, který byl poškozen vichřicí

– byla zpracována projektová dokumentace a je vyříze-
no rozhodnutí o umístění stavby na akci „Cyklostezka 



Tak už nám (dětem i učitelům) i Vám (rodičům, babičkám, 
dědečkům) zase začal nový školní rok. Druhého září jsme se 
opět sešli v tělocvičně naší školy k jeho slavnostnímu zahájení. 
Pro 12 prvňáčků to bylo jejich „poprvé do školy“, pro většinu 
ostatních pak poprázdninový návrat do milovaných školních 
lavic. Naše nové žáky přivítal pan starosta, zástupci školy 
a také jejich starší spolužáci.

Od druhého dne již však pracujeme na plné obrátky. 
Proběhly tradiční organizační záležitosti a v těchto dnech, kdy 
tento zpravodaj čtete, již probíhá výuka napříč všemi třídami 
a předměty.

Také v letošním školním roce připravujeme mnoho aktivit 
školních i mimoškolních, ať už tradičních či nových. Podařilo 
se nám dokončit modernizaci učebny počítačů a cizích jazy-
ků a budeme pokračovat ve druhé etapě projektu „Podpora 
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablo-
ny pro MŠ a ZŠ II“. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj 
pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků a pomůže školám při společném vzdělávání  
dětí/žáků, a to zejména možností nadstandardního doučo-
vání žáků ohrožených školním neúspěchem. Dále pak bude 
v  rámci projektu probíhat na druhém stupni klub zábavné 
logiky a deskových her a kroužek německého jazyka. Také 
nás čeká několik projektových dnů, a to v rámci školy i školní 
družiny.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLÁ LHOTA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Již ve čtvrtém zářijovém 

týdnu se uskuteční poslední 
výjezd žáků a učitelů v  rámci 
projektu Erasmus, tentokrát do 
jižní Francie do města Toulon. 
Po listopadovém závěrečném 
pracovním setkání učitelů pak 
bude projekt ukončen.

Opět nabízíme ve spolupráci se ZUŠ Mohelnice a DDM 
Mohelnice širokou nabídku zájmových kroužků. ZUŠ 
Mohelnice zajišťuje přímo u nás ve škole výuku hry na kytaru 
a na klavír. DDM Mohelnice pak nabízí kroužek florbalu pro 
první a druhý. Sami realizujeme hudebně-dramatický kroužek 
a Zumba kroužek. Také v  letošním školním roce pořádáme 
plavecký, lyžařský a dopravní kurz. 

Bližší informace k  dění ve škole všem zájemcům 
poskytneme na třídních schůzkách, v rámci Dne otevřených 
dveří či po vzájemné domluvě při osobních konzultacích. 
Aktuální informace pak najdete na webových stránkách školy 
www.zsbilalhota.cz .

Na závěr chci popřát dětem i kolegům úspěšný školní 
rok a  poděkovat za podporu všem, kterým na naší škole 
záleží.

Za ZŠ Bílá Lhota
Mgr. Radek Pospíšil, ředitel školy 

Povinné čipování psů od 1. 1. 2020
 

Od 1. ledna 2020 má každý chovatel povinnost 
nechat čipovat psa. Povinné očkování psa proti 
vzteklině bude platné pouze v  případě, že je 
pes označený mikročipem. Štěňata musí být 
označena nejpozději v  době prvního očkování 
proti vzteklině, tedy v  půl roce věku. Označení 
psů mikročipem provádějí soukromí veterinární 
lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární 
léčebnou a preventivní činnost.

Těsto: 
- 150 g máslo 
- 150 g cukr moučka 
- 120 g mleté ořechy 
- 70 g polohrubá mouka 
- 4 ks vejce 
- 1 lžíce kakao 
- 1 balíček prášek do pečiva 
- džem Pikantní 

OPILÝ IZIDOR - LUX
1. Náplň 
- 200 g mleté ořechy 
- 100 g moučka 
- 1 balíček vanilka 
- 2 dl hnědý rum 

2. Náplň 
- 6 ks vejce 
- 100 g moučka 
- 3 lžíce kakao 
- 250 g máslo 

POSTUP: 
1. Na těsto utřeme změklé máslo s cukrem a žloutky do pěny, přidáme pro-

míchané kakao s moukou a práškem do pečiva, nakonec lehce vařečkou 
přimícháme ušlehaný sníh z bílků. Těsto rozetřeme na pečící papír na vel-
ký plech (37x33 cm) a ve vyhřáté troubě pečeme na 180 °C, až se povrch 
přestane lepit (asi 10 min.). Po vychladnutí potřeme povrch korpusu dže-
mem.

2. Suroviny na 1. náplň smícháme dohromady a opatrně naneseme na džem. 
3. Na 2. náplň celá vejce, kakao a cukr promícháme, vložíme do horké vod-

ní lázně a pomalu prošleháváme metličkou až se hmota prohřeje. Teplotu 
nejlépe zkusíme prstem - až začíná být horké a pálit - stáhneme z ohně. 
Prošleháváme a chladíme. Vychlazené přidáváme po troškách do vymí-
chaného změklého másla. V této fázi se někdy stává, že se krém srazí (není 
hladký - odděluje se). Lehce to napravíme tím, když dno šlehací mísy na 
chvíli vložíme do horké vody a jakmile se krém začne odspoda rozehří-
vat, pilně v tom místě začneme šlehat a postupně přibalujeme další a dal-
ší krém. Vzniklý krém pak natřeme na ořechovou vrstvu. Dáme vychla-
dit a nakonec polejeme čokoládovou polevou (vše rozpustíme ve vodní 
lázni). Po ztuhnutí rozkrájíme plát na kostičky horkým nožem. (Do hrnku 
s  horkou vodou si dáme nahřát několik nožů, uřízneme jeden pruh, vrátí-
me nůž do vody, vezmeme jiný atd.).

Poleva 
- 100 g čokoláda
                na vaření 
- 100 g máslo 
- 1 lžička kakao 



V Pateříně kdysi stávala tvrz. Dnes už 
po ní není ani památky.

Pateřín je opravdu malou vesničkou. 
Leží v krasové krajině na jih od Bílé Lho-
ty, které je dnes součástí. Samotná obec 
se rozkládá v úžlabině, kterou v plošině 
vyhloubil tok říčky Rachavky, jejíž jedno 
rameno prochází přímo přes místní ná-
ves.

Historie Pateřína je kupodivu po-
měrně dlouhá. Už v roce 1351 je Pateřín 
poprvé zmíněn v  historických doku-
mentech. Tehdy osada patřila do pan-
ství, které mělo své centrum na hradě 
Branky nedaleko Javoříčka. Ten byl teh-
dy patrně v  držení brněnského sudího 
Dětřicha ze Spran. Hrad později pře-
chází do rukou markraběte a příbuzní 
Dětřicha ze Spran si nechávají v držení 
některé statky bývalého panství.

Patřil k nim patrně i Dětřich z Pate-
řína, který si v obci vystavěl tvrz. O jeho 
existenci se dozvídáme z  listiny, podle 
které v roce 1358 prodává část pozem-
ků v  Hrabí, dvůr ve Vojtěchově a ves 
Olešnici Beneši z Bouzova.

Vladykové z  Pateřína se v  listinách 
sporadicky objevují po celý zbytek 
14.  a  také na počátku 15. století. To už 
ale patrně sídlí v Odrlicích a svůj maje-
tek v Pateříně rozprodávají. Kolem roku 
1420 se majitelem zdejšího dvorce, části 
polností a krčmy stává Jan Pňovický ze 
Sovince. Zbytek zdejších pozemků drží  
rod vladyků z Dubčan. I ti nakonec své 
držby v obci prodávají Janu ze Sovince.

V  roce 1464 se obec stává, už jako 
součást panství se sídlem v  Bílé Lhotě, 
majetkem Karla z  Vlašimi a na Úsově. 
Jeho majitelé se často střídali a v  roce 

1538 vyčlenili z  panství několik obcí. 
S nimi i Pateřín a prodali jej Václavu Zá-
viši Bítovskému ze Slavníkovic. V  roce 
1591 se Pateřín vrací opět pod bělolhot-
ské panství, kde už zůstává až do konce 
patrimoniální správy.

Kaple Panny Marie Bolestné v centru 
obce pochází z roku 1825

Zajímavé je, co se stalo s tvrzí přímo 
v Pateříně. Byla poměrně brzy opuštěna, 
ještě dnes však přetrvává legenda o pa-
teřínském zámku. Mnohem déle přetr-
val zdejší hospodářský dvorec, který byl 
později rozparcelován a rozprodán.

Obec to však nebyla nijak velká. 
V  roce 1790 zde bylo jen 15 domů 
a v nich bydlelo 97 obyvatel. V 19. stole-
tí začal i počet obyvatel Pateřína vzrůs-
tat. V roce 1900 je zde už 38 domů a 258 
obyvatel výhradně českého jazyka. Ti 

chodili do školy i do kostela do neda-
leké Bílé Lhoty. Po roce 1848 však měla 
vesnice vlastní politickou správu.

Hlavní obživu zdejším obyvatelům 
zajišťovalo zemědělství a také práce 
v blízkých lesích. I zde se vykytovalo do-
mácké pálení vápna, ale spíše okrajově. 
V roce 1848 je v Pateříně zmíněn i menší 
mlýn.

Od konce 19. století zdejší obyvate-
lé také docházeli za prací do okolních 
průmyslových center, do Loštic, Litovle 
i vzdálenější Mohelnice.  V  roce 1825 
místní vybudovali také doposud nejvý-
znamnější památku obce, empírovou 
kapli Panny Marie Bolestné. U ní stojí 
kamenný kříž.

Přes obec prochází také jedna z nej-
delších turistických tras Moravy. Je zna-
čená červeně a vychází z  Horky nad 
Moravou, vede přes Litovel, Javoříčko, 
Konici, Jevíčko, Letovice až k  rozhled-
ně na kopci Horní les u obce Rovečné 
na Českomoravské vrchovině, nedaleko 
vodní nádrže Vír.

Pateřín má také svou pověst. Podle 
ní prý v místech kde nyní nachází se les 
„Rachavy”, bývala stejnojmenná ves-
nice. Patřila k panství Bílá Lhota a jeho 
majitel, rytíř Ostheim, ji prý Bůh ví proč 
nechal zbořit. Obyvatelům obce dal prý 
vystavět domky na okraji v Pateříně. 
Také se povídá, že v Rachavě bývala ko-
lomaznice, kde se ze smoly dělal kolo-
maz, a žili tam uhlíři, kteří ze dřeva pálili 
uhlí.

autor: Miroslav Kobza

V PATEŘÍNĚ KDYSI STÁVALA TVRZ. DNES UŽ PO NÍ NENÍ ANI PAMÁTKY.
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