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12. června

Periodický tisk obce Bílá Lhota

N aši jubilanti

za období 1. 4. 2020 – 30. 6. 2020

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

vítání novýCh oBČánkŮ:

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bylo vítání nových občánků dne 29. 3. 2020 zrušeno. Tento slavnostní obřad, kterým vítáme naše nejmladší
občánky se bude konat v náhradním termínu, který bude
ještě upřesněn - pravděpodobně koncem září.

Čtvrtletník

Crháková Zdenka – Bílá Lhota
Vranešicová Anna – Bílá Lhota
Vildnerová Marta – Měník
Žváček Jiří – Řimice
Aleš Pavel – Řimice
Doubek Jiří – Řimice
Vytřísal Josef – Bílá Lhota
Nevrlý Emanuel – Řimice
Zemánková Miroslava – Hradečná
Havran Ladislav – Bílá Lhota
Balatka Oldřich – Červená Lhota
Haplová Hedvika – Hradečná
Krbcová Eva – Hrabí
Švecová Božena – Řimice
Kneifelová Dagmar – Řimice

konCert

MICHALA TUČNÉHO
REVIVAL BAND
ByL odLoŽen
na Červen 2021.

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za Vaši odpovědnost a dodržování vládních nařízení, čímž jste pomohli minimalizovat šíření pandemie koronaviru.
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří pomáhali se šitím látkových
roušek či poskytli materiální pomoc.
Děkuji dobrovolným hasičům a dalším dobrovolníkům za pomoc při distribuci dezinfekce.
Děkuji všem za jakoukoliv pomoc, solidaritu, odpovědný přístup, za trpělivost a rozvahu s jakou jste zvládli nelehkou situaci
v době nouzového stavu a všeobecné karantény.
Rád bych tento čas využil také k tomu, abych poděkoval všem,
kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, ať již jako příslušníci složek integrovaného záchranného systému, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách. Děkuji také všem prodavačkám, řidičům
a dalším, díky kterým jsme mohli v minulých měsících fungovat
alespoň trochu, jako před vypuknutím epidemie.
Přeji všem hodně sil a pevné zdraví.
Ani v této nelehké době, kterou nikdo z nás nikdy nezažil se
chod obce úplně nezastavil. I když nám od státu byla přislíbe-

na veškerá pomoc, této pomoci jsme se doposud nedočkali. Byli
jsme tedy nuceni reagovat okamžitě sami. Oslovili jsme dobrovolníky a firmy k ušití roušek. Velice těžké bylo sehnat větší množství dezinfekce, kterou se nám podařilo koupit v okolí Havlíčkova
Brodu. Tuto dezinfekci jsme dovezli a okamžitě byla stáčena do
PET lahví, které byly poskytnuty firmou Veseta s.r.o., Litovel – Víska, které tímto děkujeme.
V průběhu pandemie byla realizována oprava ocelové konstrukce objektu tělocvičny ZŠ Bílá Lhota v celkové hodnotě
603.536 Kč včetně DPH. Dále probíhá kompletní rekonstrukce
sociálního zařízení v kulturním domě Bílá Lhota. Dle plánu probíhají přípravné a projektové práce na akci „Stavební úpravy ZŠ
Bílá Lhota – snížení energetické náročnosti objektu”.
Jak sami vidíte, pandemie nás úplně nezastavila, ale mohou
nás zastavit návrhy vládních změn v daňových zákonech v souvislosti s koronavirovou krizí, které znamenají minus 20 mld. Kč
pro samosprávy.
Jan Balcárek - starosta

Charita v Litovli informuje
Šíření koronaviru zasáhlo celou společnost ve velkém měřítku. Česká republika je srdcem Evropy a bohužel ani nám se tato
pandemie nevyhnula. Určitě si každý z nás vzpomene na ten
den, kdy jsme se probudili do uzavřené oblasti a nikdo nevěděl
co se děje a co bude dál. Mnoho pracovníků se nedostalo do zaměstnání, uzavřely se některé obchody i služby. I tohle omezení se bohužel dotklo pracovníků Charity. Z počtu asi 20 stálých
pracovníků poskytujících Charitní služby nás zde zůstalo pouze
6. Pracovnice, které se nedostaly do práce z důvodu uzavření oblasti Litovle, poskytovaly služby v okolních neuzavřených obcích.
Na tuhle situaci jsme museli aktivně reagovat, svolali jsme dobrovolníky a zahájili krizový plán.
Začali jsme poskytovat nákupy pro seniory, nemohoucí osoby a osoby v karanténě. Komunikovali jsme s doktory a vyzvedávali léky, rozdávali roušky a desinfekce. Řešili jsme krizové situace
osob, které karanténní opatření zasáhla. Bez všech dobrovolníků,
bychom tohle všechno tak dobře nezvládli. Patří jim naše obrovské DÍKY! Rozhodli se totiž dobrovolně pomáhat a vystavit se riziku, aniž by dali přednost svému vlastnímu pohodlí. Také bychom
chtěli poděkovat všem dárcům. Nesmírně si vážíme toho, že jste
nám pomohli.

A na závěr se pochlubíme několika čísly!
Nákupy jsme poskytovali po dobu 38 dní. Celkem jsme jich
společně s dobrovolníky roznesli 208 v celkové hodnotě kolem
70. 000 korun. Rozdali jsme tisíce roušek a rozlili několik set litrů
desinfekce.
Doufáme, že nás v budoucnu nic podobného již nepotká
a pokud ano, nezapomeňte, že Charita je tady stále pro Vás, připravená nabídnout Vám pomocnou ruku za jakékoliv situace.

Výsledek odvolání proti krácení dotace na akci
„kanalizace a ČOV Bílá Lhota“.
Obec Bílá Lhota obdržela rozsudek Městského soudu
v Praze, který rozhodl o naší správní žalobě proti rozhodnutí
ministerstva o krácení dotace na akci „kanalizace a ČOV Bílá
Lhota“. Rozsudkem bylo naší žalobě vyhověno a napadená

rozhodnutí byla zrušena a ministerstvo by mělo znovu rozhodnout a své rozhodnutí lépe odůvodnit a korekci případně
snížit či vůbec neukládat. Věc tedy nelze považovat za ukončenou a je třeba vyčkat dalšího postupu ministerstva.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
SE USKUTEČNÍ DNE 19. 9. 2020
HRADEČNÁ

8.00 – 8.30

PATEŘÍN

8.40 – 9.10

BÍLÁ LHOTA

9.20 – 9.50

HRABÍ

10.00 – 10.30

ČERVENÁ LHOTA

10.40 – 11.10

ŘIMICE

11.20 – 12.05

MĚNÍK

12.15 – 12.45

Každý je povinen si odpad naložit sám nebo dohlédnout na jeho naložení!
Do nebezpečného odpadu není možno odevzdávat střešní krytiny!

ZŠ Bílá Lhota na konci školního roku 2019/2020
Závěr letošního školního roku je přinejmenším zvláštní.
Doba „koronavirová“ ovlivnila chod naší základní školy, stejně
jako všech ostatních, velmi výrazně. Ještě mám v živé paměti, jak mi paní zástupkyně v úterý 10. března dopoledne říká:
„Ty si tady klidně učíš a od zítřka máš uzavřít školu!“ Následující minuty a hodiny strávené vyhledáváním relevantních informací k uzavření škol, rychlé vyhlášení školním rozhlasem,
že opravdu od následujícího dne zůstávají děti doma, bouřlivý jásot ze tříd vyšších ročníků, překvapení v očích malých
školáků a hektická organizace následujících dnů mi zůstanou
v paměti ještě hodně dlouho. Rčení mít hlavu jak pátrací balón tady opravdu sedí.
Nechali jsme uplynout zbývající tři dny do konce týdne
s očekáváním následujících událostí a naplánovali jsme organizační poradu na pondělí dalšího týdne. Věci však nabraly tak
rychlý spád, že jsem nestačil v noci z neděle na pondělí ani
sledovat, co vše je zakázáno, omezeno, doporučeno. Noční rušení oficiální porady (do školy přijeďte, já tam určitě budu),
ranní zjištění karantény Litovle (část sboru v uzavřené oblasti) a překvapení ráno před domem v Měrotíně, kdy mě hlídkující policisté nepustili do práce. Takže další telefonáty, přeorganizování zorganizovaného a vymýšlení dalšího postupu.
Naštěstí Měrotín další den pustili, takže jsem mohl vyrazit do
školy a domluvit se s ostatními na způsobech distanční výuky
a pokračovat v běžných ředitelských činnostech, které ani koronavirus nezastaví (a také si vyzkoušet nové, jako je například
potvrzení žádosti o ošetřovné).
Dny a týdny ubíhaly, vzdělávání na dálku se ustálilo a původně jásající děti začaly zjišťovat, že by do té školy nebylo
zase tak špatné chodit. Pro nás učitele byla a stále ještě částečně je tato situace velmi nepříjemná. Osobní kontakt, okamžitá zpětná vazba, sledování pokroků a další běžné věci školního života nelze žádnými online hodinami a distanční výukou
nahradit.
V průběhu uzavření škol proběhl zápis do I. třídy, jedna
z nejdůležitějších událostí v životě školy a taky malých předškoláků. Připravený způsob zápisu jsme založili do složky
a museli jsme připravit zápis elektronický. Podařilo se nám to,
myslím, velmi dobře. K zápisu se „dostavilo“ 27 dětí, v posledních letech jde o výrazně nejvyšší počet. Z těchto dětí byl pěti
udělen odklad školní docházky, takže se v září těšíme na nových 22 prvňáčků. Věříme, že si budou svoji školní docházku
náležitě užívat a všem se jim bude dařit.

Tvarohové řezy s jahodami
Těsto:
3 ks vejce
1 lžíce vody
80 g cukr krystal
1 lžíce kakaa
1 lžíce oleje
100 g polohrubé mouky
½ lžičky prášku do pečiva

Krém:
750 g tvrdého tvarohu
120 g cukru krystal
1 bal. vanilkového pudinku
300 ml mléka
Vrchní díl:
1 kg jahody
1 bal. červené želé

POSTUP PŘÍPRAVY
1. Vajíčka vyšleháme s cukrem do pěny, postupně přidáme vodu, olej a nakonec i polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva a kakaem.

Jakmile se začala omezení a opatření uvolňovat, napjatě
jsme čekali, kdy nám
pustí děti zpátky do
školy. Musím říct, že
nás tedy Ministerstvo
školství napínalo jak
gumu od trenek a časté změny a nejasnosti
v doporučeních a metodikách nám také na klidu nepřidávaly. Konečně jsme se
dočkali a v průběhu května se školy začaly plnit. Nejprve naši
deváťáci docházeli na přípravu na přijímací zkoušky. V době
psaní článku je mají těsně před sebou, ale v době vydání
těchto novin již budou vědět výsledky a věříme, že se dostanou na svoji vysněnou školu.
Od 25. 5. pak nastoupili žáci prvního stupně. Jak všichni
víte, docházka je momentálně dobrovolná, přesto nastoupilo 80 % všech žáků a doma zůstali opravdu jen ti, kterých se
týkají některé z rizikových faktorů. Za dodržení všech hygienických opatření a nařízení probíhá výuka ve škole bez problémů. Rozdělení do neměnných skupin jsme organizačně
zvládli, včetně odpoledních aktivit, kdy ve skupině zůstávají
s pedagogem třeba jen tři děti (někdy i jedno).
Od 8. června pak očekáváme nástup žáků 6. – 8. ročníku
a opět je velký zájem o docházku, přijde nám 87 % žáků. Ve
zbývajících týdnech se zaměříme už jen na konzultace s vyučujícími, zhodnocení domácí výuky a přípravy na konec školního roku.
Co říci závěrem k předchozím měsícům? Chtěl bych poděkovat. Žákům, kdy většina z nich poctivě plnila zadání
a komunikovala s učiteli. Rodičům za jejich nelehkou úlohu,
kdy najednou museli ke všem svým rolím přidat ještě roli pedagogickou. Provozním zaměstnancům za jejich práci, kdy
jsme využili nepřítomnost dětí k vymalování pěti tříd. A samozřejmě mým kolegům, kteří se museli přeorientovat na
jiný způsob výuky a opravu neměli „prázdniny“, jak je někde
uváděno.
A na úplný závěr mého příspěvku bych Vám pak chtěl popřát příjemné léto a příjemnou dovolenou.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Bílá Lhota:
Radek Pospíšil

2. Připravené těsto navrstvíme na plech vyložený pečícím
papírem. Pečeme při teplotě 180 stupňů 20–25 minut.
3. V mléce necháme rozpustit cukr, přidáme pudinkový prášek a uvaříme hustý pudink, který necháme vychladnout. Tvaroh mixérem vyšleháme (můžeme přidat
moučkový cukr – podle chuti) a postupně přidáváme
po lžících vychladlý pudink. Nádivku navrstvíme na
upečený plát těsta.
4. Na tvarohovou náplň naskládáme jahody, které zalijeme připravený dortovým želé. Želé si připravíme podle
návodu na obalu – každé želé je jiné, proto je třeba se
přesně řídit pokyny, které uvádí výrobce.
5. Odložíme do lednice na minimálně 2–3 hodiny a podáváme. Dobrou chuť!
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