
Ve školním roce 2021/2022 se bude 
předškolního vzdělávání v  naší mateř-
ské škole účastnit celkem 64 dětí (celko-
vá kapacita 70 dětí). Školní rok jsme za-
hájili 1. 9. běžným provozem od 6.15 do 
16.15 hodin ve všech třídách.

Celkem 33  chlapců a  31  děvčat je 
rozděleno do tří tříd, které jsou věcně, materiálně i  personálně 
vybavené v souladu s vývojovými potřebami dětí. V první třídě, 
kde jsou umístěny dvou-tříleté děti, je zapsáno 19 dětí, ve dru-
hé třídě pro tří-čtyřleté je 20 dětí a ve třetí třídě čtyř-pětiletých 
je 25 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 17 dětí/ z toho 10 děvčat
věk od 4 let celkem 18 dětí/ z toho 8 děvčat
věk od 5 let celkem 19 dětí/ z toho 7 děvčat - povinné předškol-

ní vzdělávání
věk od 6 let celkem 1 děvče - povinné předškolní vzdělávání z dů-

vodu odkladu povinné školní docházky
Děti učí 5 odborně kvalifikovaných učitelek, šestá 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 zaměstnanci 
jsou provozní – domovnice, vedoucí ŠJ, 3 kuchařky, 1 uklízečka, 
která částečně vykonává pracovní povinnosti spojené s pomocí 
u nejmenších dětí (chůva).
Počty dětí podle místa trvalého bydliště, které rodiče uvádí v do-
kumentech o dítěti:
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Folgnerová Anna – Řimice
Fuglíček Lubomír – Bílá Lhota

Procházka Jan – Hradečná
Ticháčková Eliška – Hradečná

Csiková Jana – Pateřín 
Kusý Ladislav – Řimice

Poláchová Ludmila – Řimice
Sovová Božena – Hradečná
Svozil Stanislav – Hradečná

Sedlář Zdeněk – Řimice
Lexmaulová Zdeňka – Hradečná 

Gottvaldová Ludmila – Hradečná
Alšová Helena – Řimice

Křepelková Marie – Hrabí
Linetová Ludmila – Pateřín
Nepor Václav – Bílá Lhota

Ulrichová Zdeňka – Bílá Lhota
Skopal Josef – Bílá Lhota
Moťka Radomír – Pateřín 

Kaprálová Jana – Bílá Lhota 
Milčický Radek – Hradečná

Školní obvod Obce Bílá Lhota 42 dětí
obvod Obce Měrotín 3 děti
obvod Obce Mladeč 6 dětí
obvod Obce Bouzov 8 dětí
ostatní obce  5 dětí

Zápis nových dětí proběhl v květnu 2021, bylo přijato 23 dětí, kte-
ré postupně v tomto školním roce nastoupí k předškolnímu vzdě-
lávání. Jedno dítě prozatím přijato nebylo z důvodu nesplnění zá-
kladního přijímacího kritéria (věk dítěte). Naprostá většina dětí 
bude pokračovat v základním vzdělávání ve zdejší 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 75 Kč. Denně se uvaří průměrně 
přes 220 obědů, provozní možnosti školní kuchyně jsou dlouhé 
roky na maximu. Na našich internetových stránkách naleznete 
všechny informace o mateřské škole i fotografie ze života ve škol-
ce – www.materska-skola.cz/bilalhota
V  období hlavních prázdnin proběhla výměna zařízení výdejní 
kuchyňky v prvním patře, instalována byla myčka na nádobí.
MŠ byla v provozu celkem 17 prázdninových dnů v srpnu s prů-
měrnou docházkou 13 dětí/den. 
Již tradičně do konce kalendářního roku organizujeme divadelní 
představení nebo vzdělávací programy pro děti, v adventním čase 
ve spolupráci s devátou třídou základní školy mikulášskou nadíl-
ku a před Vánocemi vánoční nadílku. Děti ze III. třídy vystoupí dle 
potřeby s krátkým programem při akci zřizovatele Vítání občánků. 
V předvánočním období zajišťujeme sbírku pro nadaci Šance FN 
Olomouc – zakoupením květiny Vánoční hvězda může kdokoliv 
přispět na zkvalitnění péče o děti onkologicky nemocné. 

Zpracovala V. Spurná



ZŠ Bílá lhota na Začátku Školního roku 2021/2022
Zahájení letošního školního roku opět nebylo zcela stan-

dardní, ale přes obavy z organizace testování se vše vydaři-
lo. Vzhledem k probíhající rekonstrukci školy a také k protie-
pidemickým opatřením jsme se 1. září sešli, stejně jako loni, 
v kulturním domě v Bílé Lhotě. Tam jsme společně s panem 
starostou, pedagogy a žáky školy přivítali 24 nových prvňáč-
ků a slavnostně vstoupili do dalšího školního roku. Již druhý 
rok po sobě máme velmi naplněnou první třídu, která je nyní 
nejpočetnější třídou v celé škole. 

Prvňáčci po přivítání navštívili školu, kde se spolu s rodi-
či dověděli vše podstatné k docházce. Zároveň si již ve svých 
nových aktovkách odnesli různé pomůcky a dárky. Doufáme, 
že se jim bude u nás líbit a společně překonáme nástrahy škol-
ních povinností, ale zároveň si užijeme spoustu krásných chvil 
při společné práci i zábavě.

Jak všichni víte, díky našemu zřizovateli probíhala od mi-
nulého roku rozsáhlá rekonstrukce přístavby školy a také re-
konstrukce budov školní jídelny, družiny a tělocvičny. V rám-
ci této rekonstrukce, která má za úkol snížení energetické 
náročnosti uvedených budov, došlo k výměně starých a ne-
funkčních oken, opravě střechy, zateplení budov, úpravě 
příchodu do školy, instalaci rekuperačních jednotek do tříd 
a k dalším úpravám. Nyní již máme naši školu zvenku opra-
venou a probíhají jen kosmetické úpravy. V dalších letech je 

pak úkolem postupně zvelebo-
vat i vnitřní prostory školy.

Přes všechny drobné kompli-
kace jsme nový školní rok zahá-
jili úspěšně a nyní již probíhá vý-
uka na plné obrátky. Opakujeme 
a  doháníme učivo, které jsme 
díky dlouhodobému uzavře-
ní škol zcela neprobrali, přestože distanční výuka a v závě-
ru školního roku i výuka prezenční probíhaly s maximálním 
nasazením. Pevně věříme, že budeme pokračovat co nejvíce 
v  normálním režimu a  provozu. Sice stále očekáváme kaž-
dým dnem, jaká překvapení si pro nás naši vládní představi-
telé připraví, ale jsme optimisté.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům a také rodi-
čům a dětem, že náročné podmínky výuky, testování, noše-
ní roušek a  další opatření zvládáme společně velmi dobře 
a  nedochází k  nepříjemným situacím ve vztahu škola – ro-
diče – děti.

Takže nyní již s úsměvem, i když někdy stále ještě někdy 
skrytým pod rouškami, s chutí do zbývajících měsíců školní-
ho roku.

Za ZŠ Bílá Lhota
Mgr. Radek Pospíšil, ředitel školy

V rámci služeb Charity Šternberk poskytujeme pomoc 
rodinám a lidem s finančními problémy. Provoz služeb je 
poskytován díky podpoře z MaS Moravská cesta v pro-
jektu:

,,Podpora rodiny a snižování dluhové pasti
na litovelsku

– druhá etapa CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_47/0014300“.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zajišťu-
je podporu rodinám s jedním nebo více dětmi do 18 let, 
u  kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě ne-
příznivé sociální situaci. Služba poskytuje bezplatné po-
radenství. Sociální pracovnice pomáhá rodinám prohlu-
bovat rodičovské schopnosti, dovednosti a kompetence. 
Pracovnice pomáhají rodinám s  jejích aktuální situací 
a společně se snaží najít správnou cestu k lepšímu. Exis-
tuje nespočet témat, na které se společně můžete zamě-
řit. Ať už se jedná o ztrátu zaměstnání, pomoc se stanove-
ním výživného a péči o dítě, komunikace s úřady, pomoc 
se sepsáním různých úředních záležitostí a mnoho další-
ho. Můžete nás kontaktovat na čísle 731 643 780, služba 
může být anonymní, o Vašich potížích se tak nikdo ne-
dozví. 

Poradna Nedlužím, pomáhá lidem nejen s  finanční-
mi problémy, psaním a  podáváním insolvenčních návr-
hů, ale hlavním účelem této pomoci je poskytování od-

borné pomoci lidem, kteří se dostali do 
problémů s dluhy a svoji situaci neumí 
nebo nemohou řešit sami. Sociální pra-
covnice poskytuje podporu těm, kteří jsou ohroženi fi-
nančními problémy a zároveň hledá řešení pro ty, kteří se 
v krizové situaci ocitli.

Dluhová poradna pomáhá: 

➢ Kontaktovat věřitele – domluvit splátkové kalendáře, či 
nacházet jiná řešení,

➢ Bránit se neférovému jednání některých firem, které 
poskytují finanční služby 

➢ Vyřešit problémy s exekucí 

➢ Zajistit oddlužení

Sociální pracovnici můžete kontaktovat na čísle:
730 585 753. 

Snažíme se pomáhat lidem řešit i věci nad rámec na-
šich služeb a být jim nápomocni a zprostředkovat pomoc 
dle aktuálního zdravotního stavu či situace. Jsme tu do 
toho, abychom Vám s Vaší situací mohli pomoci, porozu-
měli Vám a abyste na své problémy nebyli sami. 

Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují. 

Charita Šternberk – středisko Litovel

MŮŽEME VáM PoMoCI



Želechovický muzejní spolek Příznivci historie a muzea Že-
lechovice, z.s. v červenci tohoto roku vydal dvě drobné pu-
blikace zabývající se hrdiny první světové války z obcí Hra-
bí, Červené Lhoty a Řimic. Zájemcům o  regionální historii 
bělolhotska se tak dostávají ucelené informace o  rakous-
ko-uherských vojácích Markrabství moravského, kteří byli 
ve Velké válce zraněni, léčeni pro nemoc získanou válečný-
mi útrapami, zajati nebo padli či zahynuli. V knížkách uve-
dené seznamy tak připomínají mnoho zapomenutých hrdi-
nů z místního kraje. Publikace jsou k dispozici v prostorách 
Vesnického muzea Želechovice. Podaří-li se muzejnímu 
spolku zajistit prostředky k  dalšímu historickému bádání, 
bude pokračovat v hledání dalších vojáků z obcí bělolhot-
ska. 

Výčet dohledaných vojáků
z obce hrabí a č. lhoty: František Nevrlý, bratři Hugo a Jo-
sef Slouka, Osvald Kohoutek, Ant. Slouka, Fr. Stošek, Jos. Kop-
řiva, Vincenc Oploštil, Bohumír Vysoudil, Gottfried Vysoudil, 
Eduard Rossmann, Bohumil Slouka, Ant. Zapletal, Fr. Vařeka, 
Gottlieb Slouka, Jos. Lilek, Jos. Holoubek, Jaroslav Dolanský, 

Vydány seznamy válečných hrdinů z bělolhotska s textovým doprovodem

Fr. Křepelka, Otakar Vodička, Fr. Šilhavý, Fr. Malínek, Bohumil 
Tilcer, Jos. Balcárek, Jos. Vavrda, Jos. Slouka, Fr. Zemánek, Jan 
Šmoldas, Stanislav Příborský, Rudolf Stupka, Gustav Zontek, 
Ignác Šmoldas, Alois Nosek, Ant. Slouka, Jos. Svoboda, Jan Bo-
háček, Leopold Nevrlý, Oldřich Kroupa, Jan Helekal, Jan Crha, 
Fr. Kopřiva, Alois Söhr;
z obce Řimice: Zikmund Vyjidaček, Jan Sveč, Fr. Nevrlý, Jos. 
Sedlář, Jos. Pávek, Ant. Nevrlý, Jos. Straka, Ant. Šilhavý, Fr. Va-
chutka, Ant. Melhuba, Ludvík Skyva, Vincenc Slíva, Miroslav 
Ambrož, Jaroslav Zmeškal, Jos. Sedlář, Fr. Sliva, Stanislav He-
lekal, Tomáš Axman, Antonín Štěpař, Jos. Vymětal, Benedikt 
Vachutka, Jaromír Sedlář, Josef Skyva, Hubert Petruy, Jos. 
Kohoutek, Jos. Žváček, Karel Bittner, Ant. Skyba, Jaromír Ko-
houtek, Antonín Poles, Fr. Vaňák, Jan Skyva, Jan Vybíral, Fr. 
Sedláček, Jos. Táborský, Jan Škop, Fr. Sedlář, Jan Miler, Meto-
děj Kohoutek, Jos. Berka, Jos. Vachutka, Fr. Helekal, Jindřich 
Kohoutek, Emil Nevrlý, Kašpar Nečesaný, Heinrich Kohoutek, 
Jindřich Dostál, Jan Jílek, Jos. Vaňák, Jos. Pospíšil, Fr. Kohou-
tek, Friedrich Kusý, Jan Sedlář, Jan Rajf, Josef Slouka, Fr. Vo-
dička, Oldřich Doležel, Emil Aksman, Stanislav Vybíral.

Ant. Hampl, správce muzea v Želechovicích

MaSáŽE PohoDa
Eva Faltýnková

STAČÍ JENOM OBJEDNÁNÍ,
NA MASÁŽI JSTE VÍTÁNI.
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