
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. 1. 2022 – 31. 3. 2022
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Periodický tisk obce Bílá Lhota xx. března Čtvrtletník

Kráčmarová Milada, Řimice

Hájíčková Františka, Červená Lhota

Hepilová Miluše, Červená Lhota

Zapletalová Alice, Měník

Balcárková Anna, Hrabí

Soppeová Marie, Hradečná 

Novotná Dana, Bílá Lhota

Toman František, Červená Lhota

Čep Luboš, Řimice 

Lahulková Naděžda, Hradečná

Hošek Jan, Hrabí

Lahulek Jaromír, Hradečná

Dohnal Jan, Pateřín

Hufová Hana, Bílá Lhota

Lexmaulová Ludmila, Hradečná

šula František, Řimice

Révayová Olga, Hradečná 

šíma Petr, Hrabí

Mutl Jiří, Řimice

Flášarová Jitka, Hrabí

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám, že jste svými finančními dary přispěli do Tříkrálo-

vé sbírky. Děkujeme zároveň všem koledníkům a vedoucím sku-

pinek za jejich osobní účast a obětavost koledovat.

V letošní Tříkrálové sbírce bylo v našich obcích vybráno

celkem 24.491 Kč.

v obci Bílá Lhota 4.492 Kč

v obci Hradečná 6.945 Kč

v obci Měník 3.550 Kč

v obci Řimice 9.504 Kč.

Vaše zapojení do sbírky je projevem soucítění s lidmi, kteří se 

ocitají v nelehkých životních situacích a zájmu o pomoc těm, kte-

ří to nejvíce potřebují. Ještě jednou děkujeme.

Celý výtěžek byl předán Charitě šternberk – středisku Litovel.



SVOZ BIOODPADU:
Vývoz bioodpadu bude prováděn v  intervalu dvou týdnů 
a to v období od 20. 4. 2022 –14. 11. 2022 v následujících ter-
mínech:
 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

Co patří do bioodpadu?
tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová 
sedlina, zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny se zemi-
nou, košťály, štěpka z větví keřů, větvičky, papírové pokládky na 
vejce, piliny, hobliny, kůra, seno, sláma

Co nepatří do bioodpadu?
plastové sáčky, sklo, kamení, obalové materiály, kosti, maso, kůže, 
tuky, oleje, mastnoty, mléčné výrobky, zbytky z  kuchyní, pode-
stýlky od domácích zvířat, zvířecí exkrementy, peří, chlupy, vlasy, 
uhynulá zvířata, kontaminované piliny, hobliny, kůra, nebezpeč-
né odpady, biologicky obtížně rozložitelné materiály

DNE  9.  4.  2022  SE  USKUTEČNÍ
SVOZ  NEBEZPEČNÉHO

A  VELKOOBJEMOVÉHO  ODPADU

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

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství 
před svozem.
Žádáme občany, aby přivezli svůj odpad ve stanovenou 
hodinu a přímo z vozíku či vlečky ho předali do sběro-
vého vozu a neukládali ho na veřejná prostranství. 

V případě nedodržení těchto pravidel nebude odpad pře-
vzat. 

Do nebezpečného odpadu není možno
odevzdávat střešní krytiny!

POZOR NA SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ– TŘIĎTE SPRÁVNĚ!
SKLO BAREVNÉ A BÍLÉ
Do části označené bílou barvou se vhazuje sklo bílé, do části označené barvou zelenou se vhazuje sklo barevné. Sklo musí být 
čisté, bez zbytků potravin, bez zátek, víček a šroubovacích závěrů. NEVHAZUJTE keramiku, porcelán, kameninu, žárovky, zářiv-
ky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem, automobilová skla a zbytky potravin. 

PLASTY A OBALY TETRAPACK - PYTLE
– plastové obaly označené (na obalu) zpravidla následovně HDPE, LDPE, PET, PS
– stlačené nebo sešlápnuté PET láhve různobarevné - kelímky od jogurtů, másla, tvarohu, láhve od stolních olejů, granulova-

ných čajů atd.
– obaly od čisticích prostředků (od saponátů, aviváží, tekutých pracích prostředku atd.) 
– obaly z nápojových kartónů (tetrapack)
– plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky 

a další drobné kovové odpady. 
NEVHAZUJTE plastové obaly znečištěné škodlivinami od olejů, různých chemikálií, linoleum, zbytky kabelů, sklolamináty, ba-
kelit, korek, plenkové kalhotky, sklo, elektroodpad a ostatní odpad, který není plast nebo tetrapack.

PAPÍR – MODRÉ KONTEJNERY – noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, rozložené krabice atd. NEVHAZUJTE mokrý, špi-
navý a mastný papír a ostatní odpad, který není papírem.

ODĚVY, TEXTIL, OBUV A HRAČKY – bílé kontejnery, umístěny v obci Bílá Lhota, Červená Lhota, Řimice.  

ELEKTROODPAD – malé elektrozařízení o max. rozměru cca 15 x 20 cm lze také vyhodit do tzv. e-boxu, který je umístěn ve 
vstupním prostoru budovy obecného úřadu. Rozměrově větší spotřebiče lze odevzdat společně při sběru nebezpečných 
a velkoobjemových odpadů, které probíhají 2 x ročně dle daných termínů. 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (sypaný do popelnic) NEVHAZUJTE stavební odpad. Stavební odpad patří na skládku, ne 
do popelnic.

JEDLÉ TUKY A OLEJE – Vychladlý olej nalijte do PET lahve (nikdy ne skleněné!). Až bude láhev plná vyhoďte ji do kontej-
neruna tuky. ZÁKLADEM JE NEVyLÉVAT OLEJE DO VýLEVKy NEBO KANALIZACE.

HLEDÁM DO PRONÁJMU LOUKy, POLE. Výpověď u stávajícího pronajímatele vyřídím za Vás, nevadí i delší výpovědní lhůta. 
Na pozemcích bude řádně hospodařeno. Nájemné 4–5000 Kč / ha, možnost dalších služeb.

Více informací na: Lukáš Zapletal, Hvozdečko 15, Bouzov • tel.: 734 107 175 • E-mail: farma.hvozdecko@seznam.cz
web: https://farma-hvozdecko.webnode.cz



ZÁPIS
K PŘEDšKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2022
Během dubna 2022 si mohou rodiče dětí vyzvednout v Mateřské 
škole Bílá Lhota Žádost o přijetí k před-
školnímu vzdělávání od 1. 9. 2022. Bliž-
ší informace jsou uveřejněné na webu 
msbilalhota.cz. 
Zápis probíhá v  souladu s  vyhláškou 
o Mš a rodiče musí doručit vyplněnou 
a  pediatrem potvrzenou žádost zpět 
do Mš do 13. 5. 2022.

miologická situace nám bohužel moc nenahrávala a  čím víc se 
blížil termín odjezdu, tím více přibývalo nakažených. Avšak říze-
ním osudu nám všechny testy před odjezdem vyšly negativně, 
a proto jsme v neděli 6. 2. 2022 mohli vyrazit do Stříbrnic za zá-
žitky. Přes trochu vrtkavé počasí jsme celý týden strávili na svahu 
za velmi dobrých sněhových podmínek a lyžák si společně užili. 
Téměř všichni naši žáci stáli na lyžích poprvé, přesto všichni do 
jednoho zvládli základní lyžařskou techniku (přestože tomu asi 
někteří po počátečních nezdarech moc nevěřili) a v druhé polovi-
ně kurzu již bezpečně sjížděli sjezdovku. Věřím, že se pro některé 
stane lyžování do budoucna i jedním z koníčků. 

Bohužel jsme museli zrušit tradiční Martinské (po) svícení, Vá-
noční zpívání v kostele i školní ples. Věříme, že následující školní 
rok se na těchto akcích opět setkáme.

Okolnosti nám však přinášejí nové výzvy, v současnosti je to 
nástup čtyř ukrajinských dětí do naší školy. Naši žáci i zaměstnan-
ci je přijali velmi pěkně a snažíme se jim jejich nečekaný pobyt 
u nás zpříjemnit a zejména je začlenit do našich tříd.

A co nás čeká v nejbližší době? Je to samozřejmě jedna z nej-
důležitějších událostí v průběhu školního roku a tou je zápis do 
I. třídy pro školní rok 2022/2023, který proběhne prezenčně ve 
škole 6. dubna 2022. Těšíme se na nové spolužáky a rodiče pro-
síme, aby sledovali informace k zápisu na webových stránkách 
školy.

Za žáky i zaměstnance školy vám všem přeji krásné jaro a ze-
jména klidné dny v této rozbouřené době.

Radek Pospíšil, ředitel ZŠ

Zš BÍLÁ LHOTA
V POLOVINĚ šKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Jaro nám už klepe na vrátka a my vám přinášíme pár informa-
cí ze života naší školy. 

Jsme rádi, že letošní školní rok se nám výuka vrátila do nor-
málu i přes roušky, testování, karantény a další opatření spojené 
se situací kolem Covidu. Hlavní však je, že děti i učitelé chodí od 
začátku roku bez přerušení do školy a nemusíme se zabývat dis-
tanční výukou.

školní život se tedy rozběhl na plné obrátky a my se snažíme 
vrátit vše do zaběhnutých kolejí. Díky snaze žáků, rodičů a peda-
gogů se nám to daří. Někde více, někde trošku méně, ale ve škole 
je každý den čilý ruch, což je známkou fungující školy.

V průběhu školního roku je už i čas na jiné aktivity, než jen 
výuka a probíhají tradiční i nové akce pro děti. Žáci 1. –  4. roční-
ku úspěšně zvládli na podzim svůj plavecký kurz. Jednalo se o 10 
dvouhodinových lekcí na bazéně v Mohelnici. Také jsme navští-
vili dopravní hřiště v Mohelnici, ve škole jsme uspořádali výuko-
vý program o chovu exotického ptactva, preventivní vzdělávací 
programy „Méďové“ pro druháky, při kterém se jednalo o preven-
ci rizikového chování a „Hustej net“ pro čtvrťáky a páťáky, jehož 
cílem bylo zábavnou a hravou formou seznámit děti s nástraha-
mi internetu a zamezit neuváženému chování na internetu. Děti 
prvního stupně se zúčastnily i programů v ekologickém centru 
Sluňákov. Naši starší pak absolvovali nedávno preventivní pro-
gram k otázce šikany.

Po roční odmlce se nám podařilo zrealizovat lyžařský kurz. 
Vzhledem k loňské pauze do hor vyrazili sedmáci a osmáci spo-
lečně. Po dlouhé době jsme tedy jeli sami, bez Zš Náklo. Epide-



Vypuknutí první světové války, která se do historické paměti 
zapsala jako katastrofa bez mezí a hranic, vyvolal u českého lidu 
pod nadvládou habsburské monarchie, často připomínané jako 
žalář národů, vlažné postoje k válečnému nadšení. I přesto Češi 
uposlechli společně s ostatními rakousko-uherskými národnost-
mi mobilizační výzvy do takové míry, že byl hoden obdivu. Jaro-
slav Kunz, vojenský právník a plukovník rakousko-uherské armá-
dy, napsal: „…zdá se býti nepochopitelné, že se čeští vojáci tak im-
pozantním počtem dostavili a nastoupili toto válečné tažení, pod-
niknuté za cílem, jenž národnímu, slovanskému jich cítění byl tak 
odporný.“ Důvody, které vedly české odvedence při mobilizaci 
pod jejich prapory ukázněně a hbitě, spočívaly v  jejich vědomí 
vojenské povinnosti. Navíc se válka zpočátku jevila jen jako ně-
kolikaměsíční výprava proti Srbsku odpovědnému za sarajevské 
atentáty, které byly převážně odsuzovány i Čechy. Do Vánoc roku 
1914 se ale Rakousko-Uhersko se Srbskem nevypořádalo, jak se-
bevědomé velení habsburské armády předesílalo. Místo toho 
stály české pluky proti velkému „slovanskému Rusku“ ve světo-
vé válce, z níž se statisíce vojáků nevrátilo, což byl i případ Ema-
nuela Smékala, rodáka z Hradečné, jenž se narodil 25. března 
1890 na čp. 5. 

Narukoval k 5. praporu polních myslivců Olomouc, který pat-
řil do elitních jednotek pěších vojsk rakousko-uherské armády, je-
jichž odlišnost od ostatních útvarů spočívala ve výborném ovlá-
dání střelby. Válečné rozkazy jeho prapor přivedly na počátku 
léta roku 1915 na Ukrajinu do Ivanofrankivské oblasti k obci Starý 
Martinov, k jejímuž dobytí bylo nutno přebrodit řeku Dněstr. Jeli-
kož k tomu dali velitelé pokyn z 22. na 23. června, proběhlo pře-
konání řeky pod rouškou noci. Za ranní mlhy se vojáci zakopali 
u Sivka-Voinylivského mostu asi 150 kroků od Starého Martinova. 
Jakmile se mlha nad haličskou krajinou rozestoupila, začaly řin-
čet ruské kulomety a boje o Starý Martinov započaly. Podle dopa-
dajících granátů vojáci poznali, že Rusové mají vzdálenost dobře 
vyměřenou a běda bylo těm, kteří si buď z pohodlí, nebo v ka-
menitém terénu nevydlabali hlubší úkryt. Postup se odehrával 
v rojích směrem k vesnici. Když se mlha rozestoupila zcela, pro-
měnila se ruská palba v hotové peklo: kanonáda bušila nepřetrži-
tě, kulomety řvaly jeden přes 
druhý jako velikonoční řeh-
tačky mladíků a kravál byl ta-
kový, že vojáci chtějíc si něco 
sdělit, museli na sebe řvát, 
i  když byla vzdálenost mezi 
nimi jen 4 až 6 kroků. Odpo-
ledne, když již na bojišti leže-
ly zabití a zranění vojáci, vrhli 
se Rusové v mnoha rojích do 
protiútoku s nasazenými bo-
dáky. Za ohromného vedra, 
o hladu a žízni, zpitomělí ce-
lodenní kanonádou, neměli 
vojáci chuť klást odpor rus-
ké přesile. Někteří utekli, jiní 
předstírali mrtvé, mnoho vo-
jáků přešlo do zajetí – Ruso-
vé byli v přesile. 

Zábřežské noviny Stráž 
severní Moravy vydaly k udá-
losti 26.  června 1915 tuto 
krátkou zprávu: „Severozá-
padně od Haliče musila být 
část armády generála Linsin-
gena povolána na jižní břeh 
Dněstru před protiútokem ne-

přátelské přesily před Martinovem“ Boje o  levý břeh Dněstru se 
tak odehrávaly několik dní, ztráty na životech armády ústředních 
mocností jen u  Starého Martinova, kde Emanuel Smékal padl 
v boji 25. června 1915, překročily šest set vojáků. 

Klid nalezli v  hromadném hrobě pod skromnou nízkou ka-
mennou mohylou, kterou postavil 14. pochodový prapor 75. pě-
šího pluku z Jindřichova Hradce. Je umístěna vedle silnice na sta-
ré části staromartinovského hřbitova mezi Sivka-Voinylivským 
mostem a  řeckokatolickým kostelem sv. Archanděla Michaela. 
Ještě v roce 2014 byla tato mohyla označující hrob rodáka z Hra-
dečné Emanuela Smékala a 636 dalších českých krajanů v ohy-
bu řeky Dněstr téměř úplně zapomenuta. Nepečovali o ni ani do-
morodci, ani Češi, je s podivem, že za ta léta nezanikla zcela. Po-
malu se zapomínalo nejen na ni, ale i na všechnu tu bídu a utr-
pení, jež připomínala. Znovuobjevena byla v roce 2015 v náručí 
přírody, mezi náletovými porosty. Nebyla k ní vyšlapána ani útlá 
cestička a barvu kamenů mohyly s okolní zelení sjednotil letitý 
mech. 

Avšak hrdinové od Starého Martinova se přece jen po sto le-
tech dočkali důstojného označení místa jejich posledního odpo-
činku, neboť v současnosti probíhá projekt rekonstrukce původ-
ní zanedbané mohyly. Starostka Starého Martinova, Olga Chariv, 
podala v prosinci roku 2021 zprávu, že stavba památníku je před 
svým dokončením. Původní záměr, označit hrob jen jmény pad-
lých vojáků 75. pěšího pluku z Jindřichova Hradce, jejichž ztráty 
zde dosáhly největšího počtu, byl opuštěn, proto se svého ná-
hrobku se jménem a příjmením dočká i Emanuel Smékal z olo-
mouckého praporu polních myslivců. Památník zbývá ještě podle 
projektové dokumentace z května 2021 doplnit o 4 mohutné leš-
těné žulové kvádry, do nichž budou vytesána jména obětí c. k. pě-
šího pluku 75 J. Hradec, c. k. pěšího pluku 35 Plzeň, c. k. praporu 
polních myslivců č. 6 Plzeň, c. k. zeměbraneckého pěšího pluku 
č. 29 České Budějovice, c. k. praporu polních myslivců č. 22 Cheb 
a c. k. praporu polních myslivců č. 5 Olomouc. Práce na pomníku 
by měly být dokončeny v prvních měsících roku 2022. 

Ing. Antonín Hampl,
správce Vesnického muzea Želechovice

POSLEDNÍ BITVA EMANUELA SMÉKALA Z HRADEČNÉ U DNĚSTRU



Pracujte tam,
kde jste doma.

Kontaktujte nás! 

Přijďte se k nám podívat. 

Rádi Vám jednotlivá pracoviště ukážeme. 

+420 604 823 871

prace@remarkplast.cz

VÝROBA  |  SKLAD  |  ADMINISTRATIVA 

LUKÁ  |  BOHUSLAVICE
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Operátor třídění 

Manipulant skladů 

Obsluha regranulačních linek 

Obsluha gavimetrického stroje 

Obsluha nožových mlýnů 

Obsluha homogenizačního sila
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Hledáme:

Nezáleží, jakou máte kvalifikaci!
Zaučíme každého, kdo je spolehlivý 
a ochotný pracovat. 







Naše noviny vydává:  Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 21 Chudobín * e-mail:  obec@bilalhota.cz, obec.bilalhota@volny.cz, www.bilalhota.cz
* Fotografie  a kresby archiv obce. * Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice * Evidenční číslo MK ČR E 15752.

  
 
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBEC BÍLÁ LHOTA VE SPOLUPRÁCI S ARBORETEM BÍLÁ LHOTA  

                                                                    P O Ř Á D Á                                  

V NEDĚLI 19. 6. 2022 V 15:00 HOD. 
V JÍZDÁRNĚ MÍSTNÍHO ARBORETA 

KONCERT 

KARLA KAHOVCE  
VSTUPNÉ 100,- Kč 

ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE KONCERT USKUTEČNÍ  

V KULTURNÍM DOMĚ BÍLÁ LHOTA  


