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Frenzlová Věra, Řimice
Šišmová Božena, Řimice
Strnadová Anna, Pateřín

Bílková Dana, Červená Lhota
Hrubá Věra, Řimice

Gallasová Alena, Hradečná 
Dvořák Josef, Červená Lhota

Čepová Marie, Řimice
Helekalová Drahomíra, Řimice 

Skývová Eliška, Řimice
Nosek Miroslav, Červená Lhota

Lexmaulová Marie, Hradečná 
Průcha Jiří, Červená Lhota

Vlasáková Jana, Měník
Vlček Josef, Řimice

Dostálová Eliška, Řimice
Valouch Antonín, Řimice

Benešová Štěpánka, Řimice
Vysoudilová Ludmila, Hrabí

Arnošová Věra, Řimice
Kučmínová Libuše, Měník

Vážení spoluobčané,
Neúprosně plynoucí čas nás opět po-

sunul před práh nejkrásnějšího obdo-
bí roku Vánoc. Pro každého známý pocit 
a  jasná představa krásných chvil stráve-
ných v kruhu rodiny.

Vždyť být obklopený svými blízkými 
o Vánocích je krásný dar, který si přejeme 
všichni. To, že nás čas Vánoc vrací do mi-
nulosti a krásných let mládí nás naplní po-
citem lásky štěstí a pokoje. Vždyť během 
celého urychleného roku, plného každo-
denních starostí a  protikovidových opat-
ření, je pocit spokojenosti štěstí a lásky za-
slouženým darem. A proto zachovejme si 
posvátnou úctu k těmto svátkům pokoje, 
lásky a porozumění, těšme se z maličkostí 
a každého upřímného úsměvu.

Prožijme tuto vzácnou vánoční atmo-
sféru se štěstím, láskou a pokojem.

Přeji Vám jménem svým i jménem ce-
lého kolektivu obecního úřadu v Bílé Lho-
tě příjemné a  požehnané prožití vánoč-
ních svátků a  do Nového roku, pevné 
zdraví, hodně štěstí a  hodně pracovních 
i osobních úspěchů.

Starosta obce Jan Balcárek



 Co se událo:
- byly provedeny opravy čerpadel na vodojemech a výměna 

dveří za částku 154. 925 Kč .
- byly provedeny opravy místních komunikací zástřikem 

a  vybudování nové cesty v  Bílé Lhotě za cenu 
1. 631 203 Kč. 

- bylo provedeno restaurování kamenného kříže v  obci 
Hrabí za cenu 210. 100 Kč.

- byla provedena oprava traktoru za cenu 61. 991 Kč.
- vybudoval se nový přístřešek – výdejna stravy při ZŠ za 

cenu 119. 019 Kč.
- byla provedena rekonstrukce střech, výměna oken 

a zateplení na tělocvičně a přístavbě tělocvičny  za celkovou 
cenu 19. 581 749 Kč – přislíbená dotace na rekonstrukci je 
ve výši 4. 599 516 Kč. 

 Tato rekonstrukce proběhla v letech 2020 – 2021. 
- byl poskytnut dar na obce postižené tornádem ve výši 

100. 000 Kč.

- byly vysázeny stromy v  obci Hradečná – náklady činily 
65.159  Kč – dotace byla přislíbena v  plné výši. Vyřízení 
celé akce zajistil pan David Svozil, za což mu tímto 
děkujeme.  

- byly započaty práce na rekonstrukci bývalého pohostinství 
v Bílé Lhotě zatím v celkové výši 121. 319 Kč.

Co nás čeká?
Jsou rozpracovány projekty:
- cyklostezka Bílá Lhota – Měník.
- rekonstrukce místní komunikace Bílá Lhota – Hrabí.
- uspořádání vnějších ploch při ZŠ.
- rekonstrukce OÚ Bílá Lhota.
- rekonstrukce veřejného osvětlení v  obci Hrabí z  důvodu 

rekonstrukce N.N. od ČEZ.
- revitalizace požární nádrže v obci Hrabí.

Krásné Vánoce
a 
šťastný nový rok 2022 
přeje
Mateřská škola Bílá Lhota

Krásný stromek, zlaté jmelí,

za okny a•  sníh se b• lí…

Stálé zdraví, pevný krok, 

a•  provází celý rok.

Krásné Vánoce a 

š•astný nový rok 2022 

p•eje Mate•ská škola Bílá Lhota 



POPLATKY NA ROK 2022: 

VŠECHNY POPLATKY LZE ZAPLATIT DO POKLAD-
NY OBCE HOTOVĚ, KARTOU PŘES PLATEBNÍ TER-
MINÁL NEBO NA ÚČET OBCE VEDENÝ U  KB č.ú. 
107-8830230207/0100. 

•	 Poplatek za odvoz tuhého domovního 
odpadu činí 550 Kč/osobu/rok. 

Splatnost poplatku za odvoz TDO:

pololetně – I. pololetí do 31. 3. 2022

pololetně – II. pololetí do 30. 9. 2022.

V uzavřeném roce 2020 jsme na poplatku za 
odvoz TDO vybrali celkem: 552 709 Kč

Náklady na odvoz TDO za uzavřený rok 2020 
činily 812.584 Kč. 

Obec tedy za rok 2020 doplácela na 
svoz TDO 259.875 Kč.

V tomto výpočtu je započten pouze 
svoz TDO, nikoli nebezpečného, velko-
objemového a bio odpadu. Svoz těchto 
odpadů obec stál dalších  238.407 Kč

•	 STOČNÉ 

Stočné se platí paušální částkou 
1.645 Kč/osoba/rok ( v případě, že do-
mácnost  neodebírá pouze vodu z obecního 
vodovodu) nebo spotřeba vody x 
47 Kč/m3 včetně DPH.
Splatnost poplatku je do 31. 12. 2022. Osvo-
bozeni od poplatku jsou děti, na které je po-

bírána mateřská nebo rodičovská dovolená 
a studenti studující mimo Olomoucký kraj ve 
výši 50%. Úleva bude poskytnuta po předlo-
žení potvrzení.
Výpočet stočného se provádí dle skutečně 
vynaložených nákladů za předchozí rok. 
Do těchto nákladů se započítávají i nema-
lé finanční prostředky na opravu čerpadel, 
čištění zaneseného nebo ucpaného potrubí, 
jak gravitačního ta výtlaků z čerpacích sta-
nic, tuky nebo látkami, které do kanalizace 
nepatří. Na stavbu kanalizace byla obci po-
skytnuta dotace ze SFŽP, který nám každým 
rokem dle námi předložené kalkulace stano-
ví cenu stočného na nadcházející rok. 

•	 VODNÉ

Cena vodného od 1. 11. 2021 činí 
27 Kč/m3 včetně DPH.
V uzavřeném roce 2020 jsme za vodné vy-
brali celkem: 638.174 Kč

Náklady na provoz vodovodu za uzavřený 
rok 2020 činily 902.748 Kč. 

Obec tedy za rok 2020 doplácela na 
provoz vodovodu 264.574 Kč. 

V případě, že by obec nedoplácela na 
provoz vodovodu, tak již v roce 2020 
by cena za 1 m3 vody byla 37 Kč včetně 
DPH. 

Náklady na provoz vodovodu každo-
ročně rostou.

POŠTA PARTNER BÍLÁ LHOTA 
BUDE DNE 31. 12. 2021

U Z AV Ř E N A . 

OZNÁMENÍ: 
•	Poplatky v roce 2022 budeme přijímat
 od 20. 1. 2022
•	Z důvodu čerpání dovolené bude
od 27. 12. – 31. 12. 2021 OÚ Bílá Lhota uZaVřeN.



                                   SVOZ ODPADU 2022

KOMUNÁLNÍ ODPAD:
10. ledna 11. července
24. ledna 25. července
  7. února   8. srpna
21. února 22. srpna
  7. března   5. září 
21. března 19. září 
  4. dubna   3. října 
15. dubna (za 18. 4.) 17. října
  2. května 31. října
16. května 14. listopadu
30. května 28. listopadu 
13. června 12. prosince
27. června 23. prosince 

(za 26. 12.)
         PLASTY:

24. ledna 11. července
21. února   8. srpna
21. března   5. září 
19. dubna   3. října
16. května 31. října
13. června 28. listopadu

27. prosince

         PAPÍR:

14 denní svoz, vždy v sudé týdny. Obvykle ve středu. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD:

9. dubna 17. září 

        BIO ODPAD: 
20. dubna   8. srpna
  2. května 22. srpna
16. května   5. září 
30. května 19. září 
13. června   3. října
27. června 17. října 
11. července 31. října 
25. července 14. listopadu
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Milí čtenáři, 
zdá se nám, že poslední roky utíkají nějak rychle. Není to 

tak dávno, co jsme Vánoční článek psali naposledy a věřili, že 
se blýská na lepší časy. Letošní rok taktéž nepřinesl mnoho 
veselých zpráv, ale my na Charitě se snažíme stále myslet 
pozitivně a za vším špatným hledat to dobré. 

V  průběhu roku jsme vás pravidelně informovali 
o  aktuálním dění na našem středisku. Počátek roku jsme 
odstartovali Tříkrálovou sbírkou, která byla letos poprvé 
v  online formě. Zúčastnili jsme se Potravinových sbírek, 
Litovelských slavností (z  výtěžku jsme mohli zrekonstruovat 
společnou chodbu), proběhly také příměstské tábory v  MC 
Rybička.  Aby toho nebylo málo, na jaře jsme rozjeli antigenní 
testování, ve kterém pokračujeme až doposud. 

V první řadě plníme naše poslání a tím je služba milosrdné 
lásky. Podáváme pomocnou ruku těm, kteří si sami neporadí, 
a  to například kvůli nemoci, stáří, handicapu, dluhové pasti 
nebo sociální nouzi, pomáháme zmírnit dopad nepříznivé 
rodinné situace. Všechny tyto služby můžeme provozovat 
i díky vám, vaší podpoře, solidaritě a sounáležitosti.  

V  roce 2021 jsme poskytli pomoc nejméně 500 lidem. 
Charitní pečovatelská služba se v  průběhu roku postarala 
o  96 osob, domácí zdravotní péče o  300. V  rámci Půjčovny 

kompenzačních pomůcek bylo zprostředkováno přibližně 
130 pomůcek. Největší zájem převažuje stále o  invalidní 
vozíčky, WC židle a  chodítka všech typů. Charitní poradna 
Nedlužím pomohla 60 lidem s  dluhovou problematikou. 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s  dětmi pomáhala 30 
rodinám. Vloni jsme ve venkovních prostorách Charity umístili 
mobilní sociální zázemí pro osoby bez přístřeší, kterým díky 
tomu bylo umožněno poskytnutí základní hygieny. V  tomto 
zařízení se taktéž nachází Charitní šatník, do kterého nám 
můžete po celý rok darovat oděvy a obuv všech velikostí, ložní 
prádlo a v omezeném množství i hračky a nádobí. 

Nyní je období, kdy se aktivně připravuje Tříkrálová sbírka. 
Pokud nám to situace dovolí, koledníci vyrazí do ulic od 1. 1. 
2022 do 16. 1. 2022. O přesném termínu vás budeme dopředu 
informovat. I my zaměstnanci Charity projevujeme solidaritu 
s potřebnými - zapojili jsme se do projektu Vánoční balíček na 
Ukrajinu a uděláme radost 9 leté holčičce z Ukrajiny.

Závěrem bychom chtěli vyjádřit poděkování za veškerou 
vaši podporu. Děkujeme!

Jménem všech pracovníků Charity v Litovli vám přejeme 
šťastné a požehnané Vánoční svátky a do nového roku hodně 
zdraví. 

OŘECHOVÉ SLZIČKY:

Na těsto potřebujete:
■ 300 g hladké mouky
■ 140 g cukru moučka
■ 140 g mletých ořechů
■ 200 g rostlinného tuku
■ 1 vejce
■ 1/2 lžičky mleté skořice

Na krém potřebujete:
■ 125 g másla
■   50 g moučkového cukru
■ 1 vejce
■ 1/4 dl rumu
■ 1 hrst mletých ořechů

Na polevu potřebujete:
■ 50 g mléčné čokolády
■ 15 g tuku

Na zdobení potřebujete:
■ mleté ořechy
■ nastrouhaná hořká čokoláda 65 %

PostuP:

Krok 1: Mouku prosejte na vál, přidejte na kousky nakráje-
ný tuk, cukr, mleté oříšky, vajíčko a skořici a vypra-
cujte hladké těsto. Pokud preferujete oříšky lísko-
vé místo vlašských, doporučujeme trochu mouky 

ubrat – lískové jsou méně tučné, a těsto by se vám 
pak mohlo sypat.

Krok 2: Hrudku těsta uložte aspoň na hodinu do ledničky 
odpočinout. Pak ji vyválejte na plát tenký asi 3 mm 
a vykrajujte z něj slzičky nebo oválky. Pokud pre-
ferujete jiný tvar, tak samozřejmě použijte ten, jen 
cukroví budete muset pracovně přejmenovat.

Krok 3: Krém i poleva do ořechových slz je stejný, jako se 
používá na výrobu oříškových košíčků přelitých 
čokoládou, takže doporučujeme dělat oba druhy 
zároveň, ať si ušetříte práci. Polovinu upečeného 
těsta potřete krémem a druhou polovinou přiklop-
te. Nechte ztuhnout.



Firma Radim Krestýn LES•AGRO•KOMPLEX Vás srdeènì zve na prodejní akci

od 7. do 22. prosince 2021
Út - Ne  9 - 17    Po  zavøeno

PRO DÌTI:

ZOO koutek se zvíøátky,

o víkendech sokolníci s dravými ptáky

NOVÉ ZÁMKY 2021 
Nové Zámky u Litovle

areál bývalé Lichtensteinské bažantnice

Info: www.lesagrokomplex.cz            776 071 283            lesagrokomplexTìšíme se na Vás!

PRO DOSPÌLÉ:

ochutnávka

horké medoviny

ZDARMA! 

Pøipraven pro Vás bude:

 tradièní velký výbìr oblíbených
 druhù vánoèních stromkù,
 pìstovaných na plantážích v ÈR

 prodej doplòkového sortimentu:
 svíèky z vèelího vosku,
 perníèky, jmelí ...

 stánek s horkou medovinou
   a punèem pro dìti i dospìlé

•
  
  

•
  
  

•


