
vítání novÝch občánkŮ: 
V září se v Arboretu Bílá Lhota uskutečnilo vítání nových občánků. Starosta Jan Balcárek jménem obce přivítal nové občánky 
obce a popřál jak dětem, tak jejich rodičům šťastný a spokojený život plný lásky, úcty, tolerance a vzájemného pochopení. Ro-
diče pro děti obdrželi malé dárky a upomínkové předměty na tento den. Slavnostní přivítání zpestřily děti MŠ Bílá Lhota, které 
vystoupily s pásmem krásných písní a básní, za což jim touto cestou děkujeme. 

Mezi občánky byli přivítáni:

Žofie Vaňková, Pateřín

Tobiáš Nevrlý, Řimice

Jan Skřebský, Hrabí

Gabriela Moťková, Bílá Lhota

Jan Fečo, Řimice

Anna Sedlářová, Řimice

Nikola Hovancová, Červená Lhota

Eliška Zapletalová, Řimice

Naše noviny
Bílá Lhota  Červená Lhota  Hrabí  Hradečná  Měník  Pateřín  Řimice

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

Naši jubilanti
za období 1. 7. 2020 – 30. 9. 2020

podZIm  2020    ročník  16    číSlo  65    vydává  obec  bílá lhota    e-maIl: obec@bIlalhota.cZ

Periodický tisk obce Bílá Lhota 9. říjen Čtvrtletník

Folgnerová Anna – Řimice
Fuglíček Lubomír – Bílá Lhota
Losová Marta – Červená Lhota
Havlíček Ladislav – Hradečná

Vyjídáčková Alena – Měník
Kusý Ladislav - Řimice

Opletalová Marie – Červená Lhota
Balcárek Josef – Hrabí

Nevěřil Antonín – Hrabí
Gottvaldová Ludmila – Hradečná

Sova Jaroslav –  Hradečná
Malůrek Květoslav – Červená Lhota

Neporová Marie – Bílá Lhota
Vočková Dagmar – Řimice



   Ve školním roce 
2020/2021 se bude před-
školního vzdělávání v naší 
mateřské škole účastnit 
celkem 64 dětí (celková 
kapacita 70 dětí). Školní 
rok jsme zahájili 1. 9. běž-
ným provozem ve všech 
třídách.
Celkem 36 chlapců a  28 
děvčat je rozděleno do tří 

tříd, které jsou věcně, materiálně i personálně vybavené v soula-
du s vývojovými potřebami dětí. V první třídě, kde jsou nejmenší 
děti, je zapsáno 20 dětí, ve druhé třídě pro čtyřleté je 20 dětí a ve 
třetí třídě předškoláků je 24 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 5 dětí / z toho 3 děvčata
–  věk od 3 let celkem 16 dětí/ z toho 7 děvčat
–  věk od 4 let celkem 21 dětí/ z toho 9 děvčat
–  věk od 5 let celkem 17 dětí/ z toho 8 děvčat
 - povinné předškolní vzdělávání
–  věk od 6 let celkem 5 dětí/ z toho 1 děvče
 - povinné předškolní vzdělávání z důvodu odkladu povinné 

školní docházky
Děti učí 5 odborně kvalifikovaných učitelek, jedna učitelka si kva-
lifikaci doplňuje dálkovým studiem na UP Olomouc obor před-
školní pedagogika, máme k  dispozici asistentku pedagoga pro 
práci ve třídě nejstarších dětí v  rámci inkluze. Další zaměstnan-
ci jsou provozní – domovnice, vedoucí ŠJ, 3 kuchařky, 1 uklízeč-
ka, která částečně rovněž vykonává pracovní povinnosti spojené 
s pomocí u nejmenších dětí (dříve chůva).

Počty dětí podle místa bydliště:
Školní obvod Obce Bílá Lhota 50 dětí
obvod Obce Měrotín 3 děti
obvod Obce Mladeč 4 děti
obvod Obce Bouzov  5 dětí
ostatní obce 2 děti
Všechny děti, o  jejichž přijetí projevili při zápisu v  květnu 2020 
rodiče vážný zájem, byly k předškolnímu vzdělání do naší školky 
přijaty – celkem 15 dětí. Pouze dvojí  rodiče již nyní oznamují, že 
dítě bude k základnímu vzdělávání zapsáno v jiné základní škole.
Ve školní jídelně se stravují děti MŠ a žáci ZŠ, poskytujeme závod-
ní stravování všem zaměstnancům MŠ a vaříme pro cizí strávníky. 
Cena stravy včetně pitného režimu pro děti je dána podle věko-
vých normativů a u MŠ také délkou denního pobytu, cena kom-
pletního oběda pro dospělé je 65 Kč. Denně se uvaří průměrně 
přes 200 obědů, provozní možnosti školní kuchyně jsou na ma-
ximu.
Na našich internetových stránkách naleznete všechny informace 
o mateřské škole i fotografie ze života ve školce

– www.materska-skola.cz/bilalhota.
V  období hlavních prázdnin neproběhly žádné rekonstrukce 
a opravy související s budovami a provozem zařízení.
MŠ byla v provozu celkem 16 prázdninových dnů v srpnu s prů-
měrnou docházkou 18 dětí/den. 
Již tradičně do konce kalendářního roku organizujeme divadel-
ní představení nebo vzdělávací programy pro děti, v adventním 
čase mikulášskou a  vánoční nadílku. Děti ze III. třídy vystoupí 
s krátkým programem při Adventních slavnostech v KD Bílá Lho-
ta pořádané zřizovatelem. V  předvánočním období zajišťujeme 
sbírku pro nadaci Šance FN Olomouc – zakoupením květiny Vá-
noční hvězda může kdokoliv přispět na zkvalitnění péče o děti 
onkologicky nemocné. Čtyři předškoláci svým vystoupením obo-
hatí program maličkým dětem a jejich rodičům na akci zřizovate-
le Vítání občánků. Zpracovala V. Spurná

Základní Škola bílá lhota ve Školním roce 2020/2021
Zahájení letošního školního roku se v mnoha směrech vy-

mykalo tradičnímu nástupu do školy. Vzhledem k probíhající 
rekonstrukci školy jsme se 1. září sešli netradičně v kulturním 
domě v Bílé Lhotě, kde jsme společně s panem starostou, pe-
dagogy a žáky školy přivítali 22 nových prvňáčků a slavnostně 
vstoupili do dalšího školního roku. Prvňáčci po přivítání vyra-
zili do školy, aby se hned první den mohli podívat do své třídy, 
kde budou trávit podstatnou část svých budoucích dnů. Již 
na jaře jim unikl zápis do školy a pasování na prvňáky, takže 
tento den byl jejich prvním oficiálním vstupem do naší školy. 
Doufáme, že se jim bude u  nás líbit a  společně překonáme 
nástrahy školních povinností, ale zároveň si užijeme spoustu 
krásných chvil při společné práci i zábavě.

Jak již bylo uvedeno výše a jak také zajisté všichni víte, díky 
našemu zřizovateli probíhá rozsáhlá rekonstrukce přístavby 
školy, na kterou bude příští rok navazovat také rekonstrukce 
prostor školní jídelny, družiny a  tělocvičny. V  rámci rekon-
strukce, která má za úkol snížení energetické náročnosti uve-
dených budov, dochází k výměně starých a nefunkčních oken, 
opravě střechy, zateplení budov, úpravě příchodu do školy, 
instalaci rekuperačních jednotek do tříd a k dalším úpravám. 
Přestože rekonstrukce začala během prázdnin, vzhledem k je-
jímu rozsahu zasahuje také do školního roku. Upravili jsme 
proto příchod do školy, vyzvedávání dětí ze školní družiny 
a příležitostně vyhledáváme ve škole prostory, kde momen-
tálně není hluk od pracovních strojů. Díky nasazení všech 

provozních zaměstnanců a  také 
pedagogů se podařilo zahájit 2. září 
výuku bez větších omezení, i  když 
poslední práce (malování, zapravo-
vání oken…) uvnitř budovy probí-
haly ještě 31. srpna. Chtěl bych jim 
touto cesto poděkovat, že přiložili 
ruku k dílu a ještě 1. září se věnovali 
úklidu školy.

Přes všechny drobné či větší komplikace jsme však úspěš-
ně nový školní rok zahájili a  nyní již probíhá výuka na plné 
obrátky. Musíme zopakovat a dohnat vše, co jsme v druhém 
pololetí loňského roku díky uzavření škol nezvládli a věříme, 
že budeme mít možnost pokračovat co nejvíce v normálním 
režimu a provozu. Očekáváme každým dnem, jaká překvapení 
si pro nás naši vládní představitelé připraví, ale vypadá to, že 
školství zůstává prioritou a školy zůstanou co nejdéle, nejlépe 
„furt“, otevřené.

Takže nyní již s úsměvem, i když někdy skrytým pod rouš-
kami, hurá do zbývajících měsíců školního roku.

Za ZŠ Bílá Lhota
Mgr. Radek Pospíšil, ředitel školy

P.S.  Doufám, že v  době, kdy si čtete tyto řádky, jsou školy 
stále otevřené.



Informace o díle „Stavební úpravy ZŠ bílá lhota
– Snížení energetIcké náročnoStI objektu“

Dne 30. 6. 2020 byla podepsána smlouva o dílo mezi obcí 
Bílá Lhota a  firmou VHH THERMONMT s.r.o. V  ten den bylo 
také předáno staveniště pro 1. etapu provádění prací v sou-
ladu se smlouvou o dílo. Práce započaly budováním zázemí 
pro stavbu, navážením materiálu a zemními pracemi, to zna-
mená odkopy kolem objektu, soklová část, příprava nového 
hromosvodu, drenáží, zaměření a  výroba nových oken. Byl 
zpracován časový harmonogram prací budovy B.

Následně začala probíhat montáž soklové desky a mon-
táž elektroinstalace pro vzduchotechniku v  jednotlivých 
učebnách. V  měsíci srpnu započala montáž nových oken, 

montáž lešení, montáž jednotek vzduchotechniky a demon-
táž střešního pláště na budově B. Montáž zateplovacího sys-
tému započala na jižní straně budovy a pokračovala západní 
a severní stranou. Souběžně se zateplovacím systémem byly 
provedené práce spojené s přípravou na montáž venkovních 
žaluzií, zaizolování střechy budovy a její příprava na montáž 
nového střešního pláště.

V současné době jsou učebny plně v provozu bez omeze-
ní, na zadní části šaten probíhají dokončovací práce, ty také 
probíhají na montáži zateplovacího systému a probíhá mon-
táž nového střešního pláště.

Charita v Litovli poskytuje mimo jiné, také službu Mateřského 
centra Rybička, která na děti myslí i v období letních prázdnin, ke 
kterým neodmyslitelně patří dětské tábory. 

Všechny děti nezvládnou tábory pobytové a právě pro tyto 
děti jsou ideálním řešením tábory příměstské. Ty proběhly již ně-

příměStSké tábory v mc rybIčka přI charItě v lItovlI

kolikátým rokem, letos poprvé částečně dotované Evropskou 
unií, projektem Letní příměstské tábory při MC Rybička. 

Probíhaly v období 4 týdnů, jak v červenci, tak i v srpnu, pro 
věkové kategorie 4 – 6 let a 5 – 9 let. Dohromady se jich účastnilo 
64 dětí. Každý týden měl své téma. První týden se jmenoval Lovci 
záhad, druhý dostal název Krteček na prázdninách, následovala 
Kniha džunglí a nakonec Popletené pohádky. 

Tábory byly plné her a soutěží, všechny děti přežily bez úra-
zu a vždy odcházely s úsměvem. Věříme, že i rodičům jsme touto 
formou velmi pomohli a ulehčili situaci. 

Za sebe mohu po téměř 10 letech pořádání těchto táborů 
konstatovat pouze jediné: Těší mě pozorovat vývoj dětí, jejich ši-
kovnost a zručnost, z nichž mnohé znám od jejich dvou let. 

Na děti se budeme opět těšit v září při pravidelném dopoled-
ním programu pro rodiče s dětmi, v Miniškolce nebo na jednorá-
zových akcích. 

Náš program naleznete na stránkách www.mcrybicka.cz. 
Za celý tým MC Rybička

Jarmila Dospivová – animátor
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