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Historické pečetě obcí Bílovic a Lutotína
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Opravy komunikací v obcích
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Úřední hodiny
Oznamujeme, že do dokončení stavebních úprav a zařízení prostor na budově obecního úřadu č. p. 39 v Bílovichích, jsou úřední hodiny nadále pouze
v budově obecního domu v Lutotíně č.p. 79
Pondělí:

10:00 – 17:00

Středa:

10:00 – 17:00

Čtvrtek:

16:00 – 18:00

Aktuality z naší obce a další důležité informace
naleznete na www. bilovice-lutotin.cz

Představitelé obce:
Starosta obce: Ing. Miroslav Hochvald – tel.: 792 251 793
email: starostabilovicelutotin@gmail.com
Místostarosta obce: Martin Smutný – tel.:605 235 920
email: martinsmutny78@gmail.com
Předseda finančního výboru: Vladimír Stančík
Předseda kontrolního výboru: Petr Krupa
Členové zastupitelstva: Petr Krupa, Vladimír Stančík, Bc. Miroslav Říčař,
Josef Měchura, Dis. Eva Oščádalová, Pavel Synek, RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři zpravodaje,
		
I přes mnohá omezení a komplikace, které přinesl do našich obcí a životů
COVID 19 a s ním související omezení, uběhl další rok a Vám se dostává
do rukou Zpravodaj obce Bílovice-Lutotín roku 2020, ve kterém se snažíme
shrnout vše, co se v naší obci událo během celého roku. Počátek roku nás zastihl s rozestavěnou kanalizací v Lutotíně a s tím souvisejícími rozkopanými
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chodníky a komunikací. Zvažovali jsme zda provést opravu komunikace tak,
jak na ni byly poskytnuty prostředky v rámci výstavby kanalizace, tedy pouze
zapravit rýhu po kanalizaci a kanalizačních odbočkách a nebo v některých
úsecích provést opravu komunikace v celé šíři. Náš zájem od počátku byl
provést opravu zásadním způsobem, včetně doplnění chybějících obrubníků. Podařilo se nám získat dvě dotace, a to z Olomouckého kraje na opravu
komunikace a prostřednictvím Regionu Haná dotaci na opravu chodníků.
Přestože obě dotace činily menší část potřebných prostředků, jsme se nakonec rozhodli, že komunikaci opravíme v celé šíři a v celém úseku, kde výstavba kanalizace probíhala, byť to bude znamenat, že na opravy komunikací a chodníků v Bílovicích si budeme muset vzít úvěr v plné výši stavebních
nákladů. Jsme však přesvědčeni, že výsledná oprava komunikací v Lutotíně
změnila tvář této obce k lepšímu a pokud se nám podaří v roce 2021 získat
peníze z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, o kterou jsme
již požádali, dokončíme i opravu zbývajícího úseku mezi hluchovskou silnicí
a počátkem zástavby v Lutotíně. Počátek nouzového stavu pak zdržel kolaudaci kanalizace v Lutotíně, která měla proběhnout v březnovém termínu
a nakonec se posunula až na květen, a po jejím dokončení se občané začali
napojovat. Do konce listopadu máme připojenou valnou většinu domácností,
kde to bylo gravitačně možné, za což občanům děkujeme, neboť to je nejen účelem poskytnutých prostředků na výstavbu kanalizace, ale především
tím všichni přispíváme k čistotě vypouštěných vod a k dobrému životnímu
prostředí nejen v našem okolí. V květnu pak byla zahájena výstavba kanalizace v Bílovicích, která je objemem prací, délkou stok a finanční náročností
téměř dvojnásobná oproti kanalizaci v Lutotíně, navíc je zde nutné všechny
odpadní vody přečerpávat pod říčkou Romží do kanalizační sítě v Kostelci
na Hané. Ke konci letošního roku máme dokončenou většinu kanalizačních
stok a odboček včetně čerpací stanice, která je umístěna u mostu ve směru
z ulice Husova. V zimních měsících, pokud to povětrnostní podmínky dovolí
bude dokončena kanalizační stoka “Za humny” a následně bude kanalizace
zkolaudována. Termín kolaudace předpokládáme v měsíci březnu, nejpozději v dubnu. V této souvislosti bych chtěl všechny občany požádat, aby své
nemovitosti ihned po kolaudaci na kanalizaci napojili, tak abychom mohli
provést celkovou opravu chodníků v nichž jsou umístěny napojovací a revizní šachtičky. Stejně tak žádáme občany, kteří dosud nejsou napojeni na veřejný vodovod a o napojení mají zájem, aby své přípojky dokončili do dubna,
před opravami komunikací.
Nouzový stav pak významně zasáhl kulturní život v obci. Tradiční hasičský
ples, který se pravidelně uskutečňuje v první polovině ledna ještě proběhl
bez omezení, ale dětský den se letos poprvé po dlouhých letech neuskutečnil stejně jako tradiční “Výšlap u výročí založení republiky” a pořadatele
i diváky určitě mrzí, že se neuskutečnila “Čertovská jízda” připadající na za2

čátek prosince a rovněž nebylo možné uskutečnit tradiční vítání nových občánků. Jsme rádi, že alespoň letní “Setkání u příležitosti svátku svaté Anny”
v Lutotíně a tradiční “Hodové slavnosti” v Bílovicích omezení významněji nezasáhly a obě akce se těšily rekordnímu počtu návštěvníků. Při této příležitosti bych vyslovil velké poděkování všem, kteří se na pořádání nejen těchto
akcí podílejí a stejně tak děkuji všem, kteří jakkoliv pomohli při zvelebování
obce letos a především pomohou v příštím roce.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát hodně a hodně zdraví, klidné Vánoce
a do nového roku vše nejlepší.
Ing. Miroslav Hochvald, starosta obce

Realizované projekty v roce 2020
Výstavba kanalizace v Lutotíně
Celkové výdaje na projekt činily 14.197 808,- Kč, z toho byl příspěvek z Olomouckého kraje 2.100 000,- Kč, spolufinancování EU z Fondu soudržnosti
v rámci OPŽP 8.469 344,-Kč a náklady obce Bílovice-Lutotín 3.628 464,- Kč.
Výstavba kanalizace v Bílovicích
V Bílovicích byla výstavba splaškové kanalizace zahájena letos v květnu
a stavbu realizuje stejně jako v Lutotíně ČAK Kroměříž a předpokládáme, že
výstavba celé kanalizační sítě bude dokončena do konce března 2021 a následně dojde ke kolaudaci, po které se budou moci občané začít na kanalizaci napojovat. Celkové výdaje na projekt výstavby Kanalizace Bílovice dle
smlouvy o dílo budou činit 23.579 337,-Kč bez DPH,- Kč, z toho byl příspěvek z Olomouckého kraje 2.250 000,- Kč a spolufinancování z Ministerstva
zemědělství je ve výši 13.512 000,-Kč. Náklady obce Bílovice-Lutotín ve výši
cca 8 mil korun budou financovány prostřednictvím úvěru poskytnutého Komerční bankou a z rozpočtu obce na rok 2021.
Vybavení pro JSDH Bílovice
Záměrem podpořeného projektu bylo
pořízení věcného vybavení, motorové pily s příslušenstvím, pro JSDH
v Bílovicích. Na základě poptávky
pily s příslušenstvím u dodavatelů,
byla vybrána nejnižší nabídka a to
nabídka od firmy Jelínek-H s.r.o.,
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která pilu a příslušenství, tj. box na pilu, ochrannou přilbu, protiprořezové
kalhoty, rukavice, dřevorubeckou lopatku (zvedák) a klíny dodala. Celková
cena za dodávku pily s příslušenstvím činí 30.500,-Kč.
Vybavení pro JSDH Lutotín
Záměrem podpořeného projektu
bylo pořízení věcného vybavení,
ochranných prostředků pro JSDH
v Lutotíně. Na základě poptávky
OOP u dodavatelů, byla vybrána
nejnižší nabídka a to nabídka od firmy Martin Látal, prodej požárního
vybavení, který hasičskou zásahovou obuv, zásahový oděv a kalhoty
pro brodění dodal. Celková cena
za vybavení pro JSDH Lutotín činí
30.613,-Kč.
Stezky k Bílovskému hradu
Projekt „Stezky k Bílovskému hradu“ realizovaný v roce 2020, byl spolufinancován ze Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) v rámci
dotačního titulu na neproduktivní investice v lesích. Celkové výdaje na projekt činily 279 510,- Kč, z toho byl příspěvek EU a MZe 215 800,-Kč. V rámci
projektu bylo jedním z cílů, touto trasou zpřístupnit lokalitu Bílovského hradu,
neolitického hradiště, které se nachází na zalesněném ostrohu nad Běleckým mlýnem. Tuto lokalitu starou více jak 5 tisíc let (archeologický průzkum
ji datuje kolem roku 3.500 př.n.l.) tak tento projekt podávaný přes MAS
Haná nazvaný „Stezky k Bílovskému hradu“ zpřístupnil. V rámci projektu,
bylo uděláno značení v terénu, osazeny odpočívací místa spolu s informačními tabulemi popisující nejen historii tohoto neolitického hradiště, ale i zajímavosti z flory, fauny a geologie oblasti). Podrobnosti návštěvníci najdou
na stránkách obce, kde je i nová aplikace s trasou stezek.
(https://www.mapujme.cz/stezkykbilovskemuhradu/mapa.html
http://bilovice-lutotin.cz/).
V rámci propagace cestovního ruchu v Mikroregionu Kostelecko se naše
obec zapojila do projektu ve kterém byly vytvořeny propagační materiály
na cyklookruhy pro silniční a horská kola a pěší okruhy pro tzv. Nordic walking. Mapky těchto okruhů můžete získat v informačních centrech v regionu
a na obecních úřadech Mikroregionu Kostelecko.
Mapová aplikace pro mobilní telefony je dostupná na adrese:
https://www.cyklookruhy.cz/kostelecko/mapa
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Oprava místní komunikace a chodníků v obci Lutotín
Dokončení výstavby splaškové kanalizace v Lutotíně, která byla zahájena
v měsíci květnu 2019 a dokončena letos na jaře, umožnilo zahájit dlouho
odkládané opravy povrchů komunikací v Lutotíně. V jarních měsících i přes
omezení způsobená nouzovým stavem v souvislosti s COVID19 byla stavba kanalizace zkolaudovaná a návazně byla opravena komunikace, kterou
obec převzala před dvěma roky od Olomouckého kraje. Během léta následovala oprava chodníků v Lutotíně, kde jsme část prostředků získali v rámci žádosti o dotaci podané prostřednictvím MAS Region Haná z programu
na zvýšení bezpečnosti v dopravě. Z celkových nákladů ve výši 1,2 mil korun jsme získali cca 570 tisíc korun. Projekt „Lutotín – Oprava komunikace“ pak byl spolufinancován z programu „Obnova venkova Olomouckého
kraje 2020“. Celkové výdaje na projekt činily 3.415 138,- Kč, z toho byl příspěvek z Olomouckého kraje 500 000,- Kč a náklady obce Bílovice-Lutotín
2.915 138,- Kč.
Oprava místní komunikace č. 1C v obci Bílovice-Lutotín, míst. část
Bílovice
Z prostředků přislíbených Ministerstvem pro místní rozvoj na rok 2019 jsme
letos realizovali opravu části komunikace v Bílovicích a to v úseku od mostu
přes říčku Romži po kapličku sv. Floriána. Komunikace byla v tomto úseku
doplněna o obrubníky a bylo provedeno odvodnění této komunikace. Z celkových nákladů ve výši 2,5 mil. korun bychom měli získat dotaci ve výši
1 mil. korun.
Cyklostezka Kostelec na Hané – Lutotín
Velkou investiční akcí letošního roku byla výstavba cyklostezky z Kostelce na Hané do Lutotína, která byla zahájena v srpnu. Cyklostezka v délce
1,4 km je jedním ze základních článků tzv. Cyklostezky Romže, která by měla
v budoucnu spojit Prostějov s Konicí údolím říčky Romže. Občanům Lutotína navíc tento úsek výrazně usnadní spojení s Kostelcem a to především
na běžné nákupy, návštěvy lékaře a docházku do ZŠ. Celkové náklady byly
cca 8,5 mil. Kč a jsou hrazeny z prostředků SFDI (5.580 221 Kč) a příspěvku
Olomouckého kraje, který na tuto stavbu dal v rámci dotačního programu
na výstavbu cyklostezek 2020 částku 2.446 390,77 Kč.
Opravy na budově č.p. 35 v Bílovicích
Třetí část oprav památkově chráněného objektu č.p. 35 Žudru v Bílovicích
zahrnovala opravu fasády ze západní a částečně jižní strany , výměnu klempířských prvků a další drobné práce. Projekt „Stavební úpravy budovy č.p.
35 žudru v Bílovicích“ byl spolufinancován z dotačního titulu „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji 2020“. Celkové výdaje na projekt činily
488 466,- Kč bez DPH, z toho byl příspěvek Olomouckého kraje 200 000,- Kč.
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Veřejné osvětlení - výměna kabelu VO a obecního rozhlasu
Současně se stavbou kanalizace v Bílovicích probíhal v letošním roce přesun elektrického vedení do země realizovaný firmou E.On. Spolu s výstavbou sítě nízkého napětí probíhala pokládka chráničky optického vedení
a obec dále v Bílovicích realizovala rekonstrukci kabelů veřejného osvětlení,
kde došlo k výměně kabelů a doplnění osvětlení a k rekonstrukci vedení
a obecního rozhlasu. Náklady na tuto akci byly 1,65 mil. Kč.
Co se v obci připravuje do dalšího roku?
Kanalizace
Kanalizace v Lutotíně je již kompletně dokončená, dle měření protékajících
odpadních vod, touto kanalizací proteklo za osm měsíců již přibližně 2.500 m3
odpadních vod. Náklady na čištění 1 m3 odpadních vod, které letos platíme Kostelci na Hané jsou 27 Kč bez DPH a pro rok 2021 29 Kč bez DPH.
Vzhledem k tomu, že se občané připojovali postupně, nelze zatím říci, že
předpokládané množství 36 m3 na občana za rok, tak jak stanoví vyhláška č.
120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu, je překročeno nebo tohoto množství na občana za Lutotín nedosahujeme. Současně apelujeme na občany, aby do odpadních vod
neodhazovali vlhčené ubrousky, tampóny, hygienické potřeby, kusy potravin,
neboť tím způsobují ucpávání měřících prvků a čerpadel a tím zvyšují náklady na provoz kanalizace a také připomínáme, že je zakázané přečerpávat
do kanalizace obsah septiků.

Výstavba optické sítě v Bílovicích a Lutotíně společností Infos ART s.r.o.
Společně s rekonstrukcí rozvodů elektrické energie, která proběhla v druhé
polovině roku 2020 byla v obci Bílovice realizována pokládka optických kabelů, které budou sloužit pro vysokorychlostní přenos internetu. Mimo špičkové internetové připojení bude na této síti dostupná kabelová TV. Investorem této stavby je společnost Infos ART s.r.o., která již v obci dlouhodobě
nabízí internetové připojení pomocí bezdrátové technologie. Tato síť je aktuálně na maximu svých technických možností a přechod na kvalitní optické
přípojky je dalším přirozeným krokem v oboru telekomunikací.
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Zákazníky v obci Bílovice bude možné postupně aktivovat v průběhu prvního
čtvrtletí roku 2021. V obci Lutotín se také plánuje výstavba optické sítě, předpokládaná realizace proběhne v druhé polovině roku 2021. Všichni klienti,
kteří aktuálně využívají služeb společnosti Infos ART s.r.o. budou průběžně osloveni s možností přechodu na optickou přípojku. Aktivace tohoto typu
připojení obnáší přibližně 2 až 4 hodiny montážních prací, nakonfigurování
potřebné technologie a připojení na stávající domácí síť. Celý tento proces
se standardně pohybuje v nákladu kolem 1.500 - 2000 Kč a tuto částku hradí zákazník. Oproti tomu je ponechán stávající paušální poplatek 330,- Kč
za měsíc a rychlost přípojek je navýšena na 50, popř. 100 Mbit (aktuální
rychlosti se pohybují od 8 do 15 Mbit). Dále se mnohonásobně zvýší stabilita
internetového připojení.
Mimo internet se nabízí možnost připojení kabelové televize KUKI TV. Je to
moderní interaktivní služba, u které si zákazník může každý měsíc nastavit
vlastní skladbu televizních kanálů. Dále je dostupné přehrávání obsahu až 5
dnů zpátky (možnost přeskočení TV reklam), archiv seriálů, virtuální rekordér a další příjemné funkce.
Více informací včetně platných ceníků naleznete na stránce www.infos.cz
Společnost Infos ART s.r.o. by také touto cestou ráda poděkovala zastupitelstvu obce a starostovi, Ing. Miroslavu Hochvaldovi, který od začátku projekt
výstavby optické sítě aktivně podporoval.
Věříme, že v této nelehké době je kvalitní internetová komunikace pro všechny logickým standardem a vybudovaná optická síť v obci tento požadavek
zajistí.
Do nového roku přejeme nejen našim zákazníkům všeho dobrého, pevné
zdraví a pozitivní myšlení.
Za tým Infos ART s.r.o.
Martin Grygar
Oprava komunikace v Lutotíně a Bílovicích
Počátkem prosince jsme připravili žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj, kde žádáme o finanční prostředky na opravu komunikace a to v Lutotíně v úseku od výjezdu na hluchovskou silnici po již opravený úsek v obci,
včetně uličky a v Bílovicích na opravu úseku od hřiště po kapličku. Současně předpokládáme, že pokud získáme dotaci prostřednictvím Regionu
MAS Haná na výstavbu chodníku na “Kamčatce”, tak v návaznosti na tuto
výstavbu a opravu komunikace po kanalizaci provedeme opravu celé šíře
komunikace od obchodu po výjezd na lešanskou silnici. Současně budeme
chtít opravit chodník mezi mostem z Husovy ulice po mateřskou školku.
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Výstavba autobusových zastávek na silnici nad Lutotínem
V současné době vyřizujeme stavební povolení a výkup pozemků pro zálivy
autobusových zastávek na silnici nad Lutotínem. Pokud se vše podaří, tak
počátkem roku podáme žádost o dotaci na Olomoucký kraj na spolufinancování této stavby. V závislosti na finančních možnostech, pak budeme připravovat realizaci těchto zastávek.
Doplnění herních prvků na hřištích v Bílovicích a Lutotíně
V letošním roce jsme získali dotaci na doplnění herních prvků pro obě naše
hřiště, které bude realizováno v průběhu příštího roku. Současně s umístěním lanové pyramidy na hřišti v Bílovicích a průlezek a kolotoče v Lutotíně
bude umístěna i nová lanová dráha na pozemku po demolici budovy č. p. 25
tzv. Pírkového, kde projekt takového následného využití byl podmínkou poskytnutých prostředků na demolici objektu.
Výsadby v intravilánu obce
V návaznosti na prováděné opravy chodníků a komunikací, bychom chtěli
realizovat obnovu zeleně v obci. Projekt máme podaný na Státním fondu
životního prostředí a v případě, že prostředky získáme, provedeme výsadbu
zeleně v několika lokalitách v obci.
Aplikace Mobilního rozhlasu
Pro lepší informovanost občanů o aktualitách v obci jsme spustili aplikaci
Mobilní rozhlas. Jde o službu, kterou v republice využívají již stovky obcí
a kterou provozující společnost v rámci pomoci obcím s informovaností během nouzového stavu poskytla obcím zdarma. Do aplikace se můžete zaregistrovat na webové stránce https://www.mobilnirozhlas.cz/. Aplikace bude
rozesílat informace a hlášení obecního rozhlasu buď prostřednictvím stažené aplikace na chytré telefony, nebo klasickými SMS zprávami.
Výstavba autobusových zastávek v Bílovicích
V současné době připravuje Olomoucký kraj rekonstrukci silnice mezi Kostelcem na Hané a Lešany a dále do Zdětína a Ptení. Z tohoto důvodu vyřizujeme stavební povolení na autobusové zálivy a novou autobusovou zastávku u Bílovic. V letošním roce jsme odkoupili od Povodí Moravy s.p. část
svodnice do které by autobusový záliv měl částečně zasáhnout a připravujeme projektovou dokumentaci na tyto autobusové zastávky. Realizace bude
záviset na tom, jak se Olomouckému kraji podaří připravit zahájení opravy
úseku silnice kolem Bílovic.
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Hospodaření obce v roce 2020
Přehled čerpání příjmů, výdajů a dotací do 15. prosince 2020 ukazuje následující tabulka.

PŘÍJMY
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmu fyzických osob z kapit.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů za právn. osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Daň z provozování loterií
Správní poplatky
Příjmy z pronájmu pozemků - ROLS
Příjmy za stočné
Příjmy z pronájmu - Žudr, hřiště
Příjmy z pronájmu plynovodu
Příjmy od organizací - za komunální odpad popelnice
Příjmy EKO-KOM za tříděný odpad
Příjmy z prodeje palivového dříví
Příjmy z poskytovaných služeb/živ.prostř.,ost/
Přijaté pojistné náhrady
Příjmy z pronájmu /KaRaBíLek, kadeřnictví, palírna, ost./
Příjmy z prodeje nemovitosti čp.51-Lutotín
Příjem za věcná břemena - INFOS, EOn
Příjmy z prodeje kovového odpadu a ost.příjmy
Příjmy z úroků

Celkem
k 15. 12. 2020
1.458 964
13 843
149 629
971 407
197 220
3.048 130
586 737
218 084
6 950
46 000
660
210 000
90 000
26 980
265 561
26 783
93 000
48 480
27 320
19 765
99 600
41 000
899 740
5 000
150
9.197 017

Příjmy - tř. 1,2,3
Dotace
Dotace státní - kompenzační bonus
Dotace na volby do zast. krajů

642 500
62 000
9

Výkon státní správy
Úřad práce - prac. na VPP
Dotace Ol. kraj na opravu žudru
Dotace Ol. kraj - JSDH vybavení DDHM
Dotace SZIF - stezky k Bílovskému hradu
Energetické úspory budovy OÚ Bílovice č.p. 39
Dotace Ol. kraj - kanalizace Bílovice
Dotace kanalizace - Lutotín SFZP
Dotace kanalizace Bílovice - Min. zemědělství
Dotace - Zlepšení nakládání s odpady
Dotace Ol. kraj - cyklostezka
Dotace - fond dopravní infrastruktury
Dotace - Obnova krajin. struktur
Dotace - Ol. kraj - oprava komunikace Lutotín
Dotace - bezpečnost dopravy - chodníky Lutotín
Dotace - Úřad práce - prac. pomůcky
Dotace průtoková pro MŠ z Ol. kraje MAP
Dotace - Ol. kraj - podpora maloobchod. prodejen
Celkem dotace

116 500
90 108
200 000
32 500
215 810
3 440 933
2 250 000
2 260 750
13 512 000
591 388
2 446 391
5 580 221
120 000
500 000
570 000
2 197
238 393
50 000
32 922 690

Celkem příjmy

42 119 707

VÝDAJE
Pěstební činnost - lesy
Stezky k Bílovskému hradu
Údržba komunikací, PD chodníky
Oprava komunikace Lutotín po kanalizaci
Oprava komunikace Bílovice p o kanalizaci
Opravy chodníků Lutotín
Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín
Výdaje na dopravní obslužnost
Vodovod Pomoraví - členský příspěvek
Vodovodní přípojky - PD
ČOV Kostelec na Hané - popl. za čištění odp. vod
Odpadní vody - služby
10

16 076
303 105
58 835
3 697 098
2 485 234
1 225 863
8 906 436
77 400
65 240
110 000
227 516
70 064

Dokončení - oddílná kanalizace Lutotín
Výstavba - oddílná kanalizace Bílovice
Projekt - obnova mlýnské strouhy na Kostelec
Provoz opravy MŠ - budova
Příspěvek pro MŠ
ZŠ Jistota - náklady na výuku žáků
Převod průtokové dotace pro MŠ Bílovice
Ostatní památky, provoz
Provoz č.p. 35 žudr
Klub seniorů - příspěvek na činnost
Životní jubilea
Opravy budovy č.p. 35 žudr
Opravy, provoz - veřejná hřiště
Knihovna - provoz
Využití volného času dětí a mládeže
Veřejné osvětlení - elektřina, opravy
Rekonstrukce VO + opt. kabely
Hřbitov - poplatek Kostelec na Hané
Herní prvky hřiště - příprava projektu
Dotace pro prodejnu v Bílovicích
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Svoz a likvidace komunálního odpadu
Sběr a svoz ost. odpadů /velkoobj., sklo, papír, plast, bio/
Projekt Mikroreg. - nakl. s odpady
Péče o vzhled obce
Následná péče obnova krajinných struktur
Pracovníci VPP výdaje
Úřad práce - prac. pomůcky
Komunitní centrum, provoz a administrace
JSDH - vybavení, provoz a školení
Krizové opatření
Zastupitelstvo obce, odměny + odvody
Nevyčerpané prostř. na volby - Zast. kraje
Volby do zastupitelstva kraje
Činnost místní správy , provoz, platy, odvody
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3.913 080
13 957 672
10 000
32 517
245 000
16 000
238 393
15 679
85 000
5 000
14 807
612 483
96 293
1 500
4 259
80 729
1 757 702
35 549
26 402
100 000
7 578
212 000
100 000
62 853
180 000
150 000
90 000
2 197
12 236
123 352
2 057
917 702
18 074
43 926
1 305 714

Koupě pozemků
Opravy budovy č.p. 39 Bílovice
Vyúčtování dotace na volby do parlamentu EU 2019
Poplatky bankám
Platby daně právn. osob za obec
Platba DPH
Přísp. Mikroreg. Kostelecko
Přísp. Region Haná
Příspěvek domovu seniorů v Kostelci na Hané
Platby daní a poplatků
Přestupková agenda
Celkem vydání

123 921
8 000
17 509
5 445
197 220
150 000
5 160
15 480
30 000
2 030
9 324
42.264 636

Rozdíl mezi příjmy  a vydáními

-  166 929

COVID-19 v naší obci
Téměř všechny činnosti v našich životech v roce 2020 ovlivnila epidemie
virové nemoci covid-19 způsobené novým druhem koronaviru. Je součástí
celosvětové pandemie tohoto viru. Ta vznikla v prosinci 2019 na území Číny
ve městě Wu-chan. Nemoc se následně začala rychle šířit po celém světě.
V České republice byl zjištěn první případ této nákazy v březnu roku 2020.
Nemoc se nevyhnula ani naší obci, v následující tabulce je malá statistika
nemoci k 15. 12. 2020.

Celkový počet nakažených
Počet vyléčených
Počet hospitalizovaných
Počet zemřelých

43
39
4
1

Sazby místních poplatků v roce 2021
Poplatek za komunální odpad je splatný do 30. 6. 2021 a to:
Ve výši 400,- Kč za 1 osobu s trvalým pobytem v obci, nebo 400,- Kč za objekt v němž není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Poplatek je možné zaplatit
12

v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce č. 8323701/0100, do spec.
symbolu uveďte číslo popisné, variabilní symbol je vždy 1340. Do zprávy pro
příjemce napište „příjmení, část obce a číslo popisné.“
Poplatek za psa
Ve výši 50,- Kč je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě v Bílovicích
- Lutotíně nebo na účet obce č. 8323701/0100, specifický symbol je číslo
popisné rodinného domu, variabilní symbol je vždy 1341. Do zprávy pro příjemce napište „příjmení, část obce a číslo popisné“.
Splatnost poplatku za komunální odpad a poplatku za psa, je od 1. 1. 2021
do 30. 6. 2021
Cena stočného
Cena stočného je 1650,- Kč za osobu a rok, platby budou hrazeny na účet
obce u Komerční banky, č.ú.: 8323701/0100 pod variabilním symbolem
2111, (specifický symbol = číslo popisné) nebo do pokladny obce Bílovice Lutotín v hotovosti v úřední dny
Splatnost poplatku za stočné je od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021
Cena vodného
Cena vodného pro odběratele vody z veřejného vodovodu v Bílovicích a Lutotíně, provozovaného firmou INSTA s.r.o., je pro rok 2021 je stanovena
na 40,26 Kč/m3 včetně DPH 10% a 198 Kč/vodoměr včetně DPH 10%).

Pojednání o likvidaci odpadů a třídění do nádob
Kartonové obaly od nápojů (Tetrapacky) ukládejte do nádob oranžové
barvy umístěných u ostatních sběrných nádob.
Svozy plastových pytlů s nápojovými kartony se již nebudou provádět. Kartony od nápojů (mléka, ovocných džusů atd.) rozhodně nepatří mezi papír
a ani do popelnic s komunálním odpadem.
Svoz bioodpadu z hnědých popelnic
Svozy hnědých biopopelnic s rostlinným bioodpadem budou probíhat stejně
jako v roce 2020, tedy vždy poslední pátek v měsíci, a to v období od dubna
do posledního listopadu. Kromě těchto biopopelnic mohou občané odkládat rostlinný bioodpad do veřejně přístupných velkoobjemových kontejnerů
umístěných v Bílovicích a v Lutotíně.
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Svoz plastů ze žlutých popelnic
Svozy budou probíhat vždy v první středu v měsíci. Tedy 6. ledna, 3. února,
3. března, 7. dubna, 5. května, 2. června, 7. července, 4. srpna, 1. září,
6. října, 3. listopadu, 1. prosince
Svoz papíru z modrých popelnic
Svozy papíru budou probíhat vždy poslední středu ve čtvrtletí mimo prosince. Tedy: 31. března, 30. června, 29. září, 15. prosince
Rozvoz obědů
Obecní úřad zajišťuje rozvoz obědů z vývařovny v Kostelci na Hané. Rozvoz
je hrazen z prostředků obce, strávníci hradí pouze cenu jídla. Zájemci o tuto
službu se mohou přihlásit ve školní jídelně na telefonních číslech firmy Coufalová CATERING na tel 775 140 134

Ceník služeb
Služba

Cena

Sekání křovinořezem

300,-Kč/hodina

Sekání traktorkem

300,-Kč/hodina

Sekání travní sekačkou

250,-Kč/hodina

Půjčovné přívěsu

200,-Kč/den

Štěpkování štěpkovačem

350,-Kč/hod

Připravované akce v roce 2021
5. 6. 2021
24. 7. 2021
		
4. 9. 2021
5. 9. 2021
6. 9. 2021
28. 10. 2021
		
4. 12. 2021

Dětský den v Bílovicích na hřišti
Přátelské setkání u příležitosti svátku sv. Anny v Lutotíně
na hřišti
Pivní slavnosti - hřiště Bílovice
Soutěž mladých hasičů o hodový pohár v Bílovicích na hřišti
Tradiční hodové pondělí v Bílovicích na hřišti
Setkání k založení republiky u pomníku na Bílé hoře
nad Bílovicemi
Čertovská jízda
14

Prodej pečiva v Lutotíně
Do Lutotína zajíždí každé úterý a čtvrtek pojízdná prodejna pekárny PAULLA
s nabídkou čerstvého pečiva a lahůdek. Její stanoviště je u kaple sv. Anny.
Každé úterý bude společně s pekárnou nabízet masné a uzenářské výrobky
pojízdná prodejna Řeznictví Kunovský z Lipníka nad Bečvou

Čas prodeje je od 12:15 hod do 12:25 hod.

Prodejní doba smíšeného zboží v Bílovicích
Pondělí

7:00 – 11:30

15:00 – 16:00

Úterý

7:00 – 11:30

15:00 – 16:00

Středa

7:00 – 11:30

15:00 – 16:00

Čtvrtek

7:00 – 11:30

15:00 – 16:00

Pátek

7:00 – 11:30

15:00 – 16:00

Sobota

7:00 – 10:00

Neděle

zavřeno

Obecní knihovna v Lutotíně
Místní knihovna v Lutotíně je pro čtenáře otevřena každý sudý týden v pátek
od 18 do 19 hodin. Knižní fond obsahuje knihy pro děti a mládež, beletrii,
kde jsou hlavně detektivky, milostné romány a klasická literatura, využívaná
školáky v mimoškolní četbě. Dále je v knihovně naučná literatura, zejména
knihy o historii a sportu. Knižní fond byl doplněn o dary místních občanů
a každého půl roku je obměňován soubor asi 200 knih z Městské knihovny v Prostějově. Na nové čtenáře se těší knihovník Mojmír Drápal Telefon:
732 436 261 mojmir.drapal@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
každý sudý pátek od 18:00 - 19:00
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Obecní knihovna v Bílovicích
Po dobu rekonstrukce objektu je obecní knihovna v Bílovicích uzavřena. Věříme, že knihovna bude v provozu co nejdříve a budeme se na Vás těšit
v nových, krásnějších prostorech!
Knihovnice Petra Minářová, pea.home@seznam.cz

Společenská kronika obce Bílovice - Lutotín
Stav Obyvatel v Obci Bílovice - Lutotín v roce 2020
Muži

Ženy

Celkem

Bílovice

184

170

354

Lutotín

85

81

162

Celkem

269

251

520

V letošním roce se v naší obci narodili tito občánkové
Adam Říčař, únor
Simona Motalová, březen
Josef Holásek, duben
Vojtěch Minář, srpen
Anna Mia Špičáková, srpen
Srdečně blahopřejeme k narození miminek a přejeme děťátkům
i rodičům, hodně štěstí, zdraví, síly i spokojenosti.
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Z našich řad navždy odešli tito občané:
Marie Vychodilová, 1. června, ve věku 87 let
Josef Mosazný, 30 října, ve věku 90 let
František Dvořák, 9. listopadu, ve věku 65 let
Josef Višňa, 16 listopadu, ve věku 83 let
Čestmír Kunčík, 11 prosince, ve věku 83 let
Neplačte, že jsme odešli, ten klid a mír nám přejte
a v srdci věčnou vzpomínku si na nás uchovejte.

Přijměte, prosím, projev naší upřímné soustrasti.

Mateřská škola Bílovice – Lutotín
Vážení a milí čtenáři.
V letošním školním roce 2020/2021 čekalo na naše děti a jejich rodiče velké
překvapení.
Jednotřídní mateřská škola Bílovice-Lutotín, se během letních prázdnin proměnila ve školu dvoutřídní. Podařila se nám opravdu skvělá věc. Dlouhodobě
je o naši mateřskou školu velký zájem. Každoročně jsme z kapacitních důvodů
bohužel nemohli všem žádostem vyhovět. Nestačila ani výjimka z povoleného
nejvyššího možného počtu dětí. Po zápisu dětí, který letos vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci proběhl bez přítomnosti dětí, nám bylo jasné,že
ani tentokrát tomu nebude jinak. Rozhodli jsme se tuto situaci řešit. Vzhledem
k tomu, že v nedávné době prošla naše mateřská škola celkovou rekonstrukcí, včetně školní zahrady
v přírodním stylu, nic nám
nebránilo pokusit se o zřízení nové třídy pro předškolní děti. Se souhlasem
zřizovatele a zastupitelů
obce jsme se pustili do příprav. Byly zpracovány příslušné dokumenty a povolení, proběhla veškerá
hygienická šetření a dobrá
věc se podařila.
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Mateřská škola Bílovice – Lutotín byla příslušnými orgány schválena jako
dvoutřídní mateřská škola. Realizace třídy pro předškolní děti proběhla
s minimálními náklady. Nová třída vznikla v bývalé lehárně, veškeré nutné
opravy – malování, zbudování nových šatních skříní pro děti, byly hrazeny
z vlastních prostředků školy. Dlouho jsme přemýšleli o názvech jednotlivých
tříd. Nakonec zvítězily Korálky ( třída pro děti 3 – 4 leté) a Pastelky( třída
dětí 5-6 letých ). S netrpělivostí jsme očekávali zahájení školního roku. Bude
se dětem jejich nová školka líbit? Rozzářené oči dětí i jejich maminek nám
byly tou největší odměnou. Děkujeme touto cestou všem, kteří se na realizaci vzniku nové třídy podíleli a zvláště rodičům dětí za vstřícný přístup
k mateřské škole. Vždyť jejich zájem o naši MŠ byl pro nás prvotním impulzem k nastartování nové éry naší mateřské školy.

V podzimním období, kdy Mateřská škola Bílovice-Lutotín byla z důvodu
COVID 19 (karanténa zaměstnanců a následné uzavření školní jídelny) uzavřena, přešli jsme okamžitě na distanční výchovně vzdělávací činnost. Byla
to pro nás velká výzva, neboť doposud jsme se s touto formou výchovně
vzdělávací činnosti nesetkali. I přesto jsme se snažili dle svého nejlepšího
vědomí a svědomí splnit svůj úkol co nejlépe. Nezaměřili jsme se pouze
na děti předškolního věku, kterým je distanční vzdělávací činnost primárně
určena, ale chtěli jsme v této nelehké době podpořit a pozdravit všechny děti
z mateřské školy a jejich rodiče.
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Tématem naší distanční vzdělávací činnosti byl podzim v celé jeho kráse.
Prostřednictvím webových stránek mateřské školy www. msbilovicelutotin.
cz jsme pravidelně všem dětem zasílali zábavné úkoly ze všech oblastí
předškolního vzdělávání. Jednalo se o pracovní listy se spoustou různě
obtížných úkolů pro všechny věkové kategorie, písničky, básničky, říkanky,
hádanky, pohádky, ale i náměty na tvoření pro děti. Měli jsme velkou radost,
když se nám ozývaly vděčné maminky s poděkováním a vřelými slovy chvály, jež vždy potěší. S příchodem do mateřské školy si děti své domácí práce
založily do vytvořených portfolií. Při opětovném shledání nás všech jsme
od dětí slyšeli nespočet hlášek např.: ,,Paní učitelko, já jsem doma makala,
až se ze mě kouřilo“. Spokojenost rodičů a rozzářené oči dětí jsou pro nás
všechny vždy na prvním místě.
Ze srdce všem čtenářům přejeme krásné Vánoce, mnoho sil a zdraví, neztrácejte pozitivní mysl a dobrou náladu, bude zase dobře.
S pozdravem děti a zaměstnanci MŠ Bílovice – Lutotín
a Michaela Bernatíková (ředitelka MŠ Bílovice – Lutotín).

Činnost spolku KaRaBíLek, z.s. za rok 2020
Krásný dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři našich řádků.
Rok se s rokem sešel a nadešel čas, opět napsat pár novinek o spolku
KaRaBíLek, z.s.
Jak všichni víme, spolek KaRaBíLek se do naší paměti zapsal díky
dobrovolné činnosti členů v organizování kulturně-společenských akcí
v obci Bílovice-Lutotín ( jako bylo např. Pálení čarodějnic, Pirátské putování
a v neposlední řadě Čertovský vláček).
I když nám podmínky letošního roku nedovolily podnikat podobné akce, spolek
dále zůstal aktivní ve své hlavní činnosti pro veřejnou službu péče o děti,
která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let
v kolektivu maximálně čtyř dětí denně. Tato služba je nabízena od roku 2017
a mohla se realizovat díky projektu MPSV. („Podpora implementace služby
péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření
služby“) . Toto pilotní ověření vystupovalo pod názvem: Pojď si s námi hrát,
ať maminka může jít pracovat a bylo realizováno do 31. 12. 2019
S projektem i poskytovanou péčí bylo a je spokojeno mnoho rodičů, a tak
spolek požádal o prodloužení realizace projektu. Toto prodloužení nám bylo
schváleno do 30. 6. 2022 a přineslo menší změny:
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-

k názvu se přidala II. - Pojď si s námi hrát, ať maminka může jít
pracovat II
a získali jsme nové číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011201 J

Ostatní priority jesliček zůstaly neměnné:
- otevření jesliček 7:30 – 16:30 s prázdninovým provozem
- kolektiv 4 dětí denně (ve věku 1 – 3 roky)
- individuální přístup, rodinné zázemí, respektování osobnosti dětí
- příjemné, hravé a láskyplné pečovatelky, které však stojí za svými
hranicemi
- učení sebeobsluhy, samostatného rozhodování dětí, hygienických
návyků a v neposlední řadě učení dobrých mravů
K dnešnímu dni naše jesličky navštěvuje 5 dětí s pravidelnou každodenní péčí a dalších 5 dětí chodí po předchozí domluvě jako zástup. Celkem
máme v evidenci 15 dětí, kteří využívají našich služeb nárazově, z důvodu
nízké kapacity kolektivu.
Aby se děti do jesliček těšily, mají každý den připravený pestrý program
s prožitkovým učením a jednou za čas pak velký projektový den – jako
např.: Čarodějnický rej, Kamínkování, Pirátské pasování dětí, kteří odcházejí do školky, krmení zvířátek na farmě, Mikulášské nadělení a možná přijde
i Ježíšek.
Pevně doufám, že v následujícím roce 2021 budu moci dětem, rodičům,
kolegům nabídnout opět pestrý program s mnoha zážitky, aby děti od nás
odcházely spokojené a rády na nás vzpomínaly.
Než se s vámi rozloučím, využila bych této příležitosti a poděkovala svému
úžasnému kolektivu za skvělou spolupráci po celý rok 2020, jejich péči a lásku, kterou poskytují dětem v jesličkách, děkuji také obci Bílovice za podanou
pomocnou ruku, při opravách a úpravách na prostorech mikrojeslí a v neposlední řadě děkuji rodičům za jejich důvěru, které si velmi vážíme.
Ráda bych nám všem popřála, aby i v maličkostech jsme našli radost a chválu, pak je to kousek pro dobrou náladou. S pozitivním myšlením ke zdraví
skok a máme tu úžasný nový rok.
S přáním nádherných vánočních svátků a úspěšného nového roku 2021
Ing. Ivana Žáčková, předsedkyně spolku KaRaBíLek, z.s
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Činnost Komunitního centra v Bílovicích
za rok 2020
Ráda bych Vám představila některé uskutečněné akce KOMUNITNÍHO
CENTRA, které se nachází v Bílovicích na hřišti. Akcí mělo být mnohem více
(zdravá strava, přírodní bylinky, výlety vlakem na Bělecký mlýn apod.), ale
koronavirus nám zmařil plány.
Tak si aspoň připomeňme březnovou akci MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ
A PŘIPOMENUTÍ MDŽ ve spolupráci s klubem seniorů, které se uskutečnilo
6. 3. 2020 v prostorách mateřské školy v Bílovicích. Děti předvedly babičkám
a dědečkům jak umí zpívat a rozhýbat svá tělíčka. Protože jestli mi někdo
v dnešní „nouzové době“ bude zakazovat zpívat a hýbat se, nechápe prastarou osvědčenou moudrost V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH a nesouhlasím s ním. Děti předvedly radost z pohybu a ze zpěvu.
Při „uvolnění“ 6. 6. 2020 proběhla přímo v objektu KC na hřišti mezigenerační akce pod názvem „Bleší trh – swap“ uskutečněná pro obyvatele Bílovic-Lutotína, které se zúčastnili rovněž obyvatelé sousedních vesnic. Byl
vysvětlen princip „swapování“ tj. výměna věcí bez peněz. Na dětském hřišti
byl dobrovolnicemi zajištěn program pro děti.
Akce se vydařila, bleší trh/swap přinesl novou aktivitu do obce. Počasí se vydařilo, maminky si mohly bezstarostně prohlížet věci na výměnu (oblečení,
obuv, potřeby do domácnosti aj.) a děti se mohly proběhat a vyzkoušet hry
na hřišti. Akci podpořil návštěvou i pan starosta.
Další letní akce „ Léto vrcholí a zahrádky jsou plné úrody. Pojďme si vyměnit
rady a tipy na zpracování ovoce a zeleniny“ zaměřená na výměnu nápadů
a tipů na zpracování ovoce a zeleniny, na vaření marmelád a dalšího zpracování proběhla 20. 8. 2020. Po ochutnávce domácích marmelád a výměně
tipů na kombinace ovoce do marmelád jsme si připravili v mixéru lahodný,
zdravý, ovocný koktejl z přinesené mrkve a sladkých jablíček. Pak se všichni zúčastnili „workshopu“ na přípravu pečené dýně a cukety z přinesených
zásob. Stačilo jen okořenit, prokapat olivovým olejem a počkat na dopečení.
Nakonec byla ochutnávka.
Zatím poslední akce v našem KC byla v sobotu 19. 9. 2020 akce Bleší trh
a swap (výměna). Přišly maminky od malých dětí s taškami plných oblečení,
bot a hraček. Lepší kousky vyrovnaly na svůj stůl a věci na výměnu na hromadu dalších věcí, co zůstalo ze swapu z června. Každá nová maminka si
mohla prohlédnout hromádku věcí zdarma nebo si koupit něco od maminek
za smluvní cenu. K občerstvení byla káva, kapučíno, čaj, limonády a sušenky. Místní pěstitel R.P. donesl košík krásných červených jablíček na občerstvení. Ten den krásně svítilo sluníčko a děti se mohli proskočit na hřišti
a houpačkách.
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A pak přišel znovu podzim a všechna ta „pro mě nesmyslná“ omezení a další
akce v KC byly zrušeny do odvolání.
Ale protože naštěstí LÁSKA A PRAVDA jednou ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ
A NENÁVISTÍ, těším se někdy s Vámi na viděnou.
A třeba na některé z plánovaných akcí v prvním čtvrtletí roku 2021, pokud
budou akce zakázané, tak třeba jen tak při procházce obcí.
Pro příští rok plánujeme následující akce:
-

„6.1.2021“ přednáška s autorkou knížky Stravou proti únavě
Mgr. Zuzanou Švédovou
přednáška o divokých bylinkách v přírodě a jejich použití na posílení
imunity/léčení Gabriela Tuatti
swap (výměna funkčních oblečení, věcí do domácnosti apod.)
od března vybrané kurzy/programy týkající se prevence zdraví,
prevence závislostí, duševního zdraví a výživ

S přáním toho nejdůležitějšího t.j KLIDU V DUŠI.
			

Koordinátorka komunitního centra Petra Minářová, email. kcbilovice@seznam.cz

Činnost klubu seniorů Bílovice – Lutotín
v roce 2020
Vážení spoluobčané,
klub seniorů byl založen v roce 2004. V současné době máme 39 členů. Proto bych chtěla poprosit naše občany přijďte mezi nás. Činnost našeho klubu
se řídí heslem „chceme život prožít, ne však přežít“.
15. 1. 2020 se sešel výbor. Z funkce starosty odstoupil Ing. Klička. Byl navržen Pavel Svačina. K projednání se výbor sešel v Lutotíně. Pan
Svačila kandidátku nepřijal. Do funkce byla navržena Zdena Burešová.
30. 1. 2020 na členské schůzi byli členové seznámeni s návrhem činnosti
na rok 2020 a zvolena Zdena Burešová starostkou klubu seniorů.
13. 2. 2020 v 15:30 se konalo setkání s písničkou za doprovodu kytary. Pan
Sýkora vyprávěl o hanácké ambasádě a do programu se členové
zapojili a zazpívali si.
20. 2. 2020 se konalo školení řidičů, které provedl pan Valenta z autoškoly. Seznámil se změnami a upozornil na časté nehody seniorů.
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5. 3. 2020

6. 3. 2020

proběhla oslava MDŽ. Výbor připravil pohoštění, zákusky upekly
členky z Lutotína, muži předali karafiáty. K tanci a sólo pro jubilantku paní Karlu Bartoškovou zahrál pan Faltýnek. Zástupci obce
informovali o akcích, které v obci probíhají, a které se připravují.
Na druhý den provedli pánové Babiánek, Kryl a Klička úklid.
byly všechny seniorky pozvány do MŠ v Bílovicích. Tato akce
ve spolupráci s Komunitním centrem a MŠ, pojaté jako mezigenerační setkání a připomenutí MDŽ bylo velice hezké. Děti nás
připraveným programem provedli bohatou činností v MŠ. Na šikovné děti budeme dlouho vzpomínat. Na závěr bylo připraveno
pohoštění.

Po této akci nás zasáhl koronavirus a život se v obci omezil. Po uvolnění se část
seniorů účastnila 25. 7. 2020 svátku sv. Anny v Lutotíně.
30. 7. 2020 se konalo opékání selete. Pan L. Tesař připravil dobré masíčko,
které všem moc chutnalo a za to mu patří poděkování. K dobré
zábavě přispěl M. Doležel hrou na harmoniku.
20. 8. 2020 ve spolupráci s Komunitním centrem Bílovice se uskutečnila výměna tipů a rad při zpracování ovoce a zeleniny. Pohoštěním byla
ochutnávka marmelád a smoothie.
V srpnu jsme připravili výlet vlakem na Bělecký mlýn. Pěšky jsme došli k Zámečku a ke studánce. Po dobrém obědě jsme spokojeně odjížděli domů.
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V závěru zprávy bych ráda poděkovala Ing. Kličkovi za osmileté vedení
klubu seniorů. Dále zastupitelům obce Ing. Hochvaldovi a místostarostovi
Smutnému za podporu naší činnosti. Poděkování patří i ochotným členům
SDH za zajišťování dopravy seniorů z Lutotína do Bílovic na večerní akce.
Rovněž děkuji ředitelce MŠ a učitelkám za vstřícnou spolupráci. Za ochotu
a pomoc při zajišťování akcí děkuji také Petře Minářové z Komunitního centra a panu Valentovi za školení a jeho příspěvek z palírny.
A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem členům za aktivní přístup
a pomoc při organizaci akcí.
Všem občanům naší obce přeji klidné a příjemné prožití Vánoc, hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví v roce 2021.
		

Zdena Burešová, starostka klubu seniorů
			

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných
hasičů Bílovice za rok 2020
Na úvod zprávy o činnosti sboru dobrovolných hasičů Bílovice mně dovolte připomenout, že rok 2020 byl pro činnost našeho sboru velice náročný
a specifický. Tak jako každoročně i pro rok 2020 byly naplánovány již tradiční kulturní, společenské a sportovní akce, které si spoluobčané naší obce
a blízkého okolí oblíbili a které v hojném počtu navštěvovali. Mnohé tyto
akce nebylo z důvodu vládních opatření k zamezení šíření nemoci Covid
19 možné uskutečnit a to ani v náhradních termínech. Je naším společným
přáním tyto akce opět obnovit v roce 2021.
První akcí letošního roku, které se náš sbor již tradičně věnuje se spolupořádání hasičského plesu, který společně organizujeme se sbory z Lutotína a Kostelce na Hané. Společný Hasičský ples se konal 11. ledna a se
stal jedním z nejnavštěvovanějších plesů celé plesové sezóny. O tom, že
tato společenská událost je na vysoké úrovni svědčí skutečnost, že ples byl
po několikáté v řadě vyprodán.
V únoru proběhlo školení preventistů sborů dobrovolných hasičů. Školení
bylo uspořádáno pro okrsky 11, 17, 19. Za náš sbor se tohoto školení zúčastnili bratři Pavel Synek, Michal Luňák a Petr Krupa. Toto školení organizoval
hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Dále v tomto měsíci proběhlo
školení velitelů a velitelů družstev zásahové jednotky sboru dobrovolných
hasičů. Tohoto školení se zúčastnili bratři Petr Krupa, Pavel Synek a Lukáš
Říčař a školení rozhodčích v požárním sportu mužů a žen, kterého se za náš
sbor zúčastnili bratři Petr Krupa a Jan Krupa.
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Počátkem měsíce března byla celá naše země zasažena pandemií onemocnění Covid-19. Na základě nařízení vlády České republiky byla pozastavena
veškerá spolková činnost a veškeré kulturní, společenské a sportovní akce.
I v tuto dobu musela být naše zásahová jednotka připravena k plnění úkolů souvisejících s likvidací následků přírodních živlů. V tomto měsíci jsme
vyjížděli ke spadlému stromu na Lešanské a naše jednotka byla povolána
k zajištění karanténních opatření na Litovelsku a Uničovsku. Šest členů naší
jednotky spolu s Policií ČR a hasičů z jiných obcí provádělo kontroly osob
a dopravních prostředků při vjezdu do oblasti, která byla uzavřena z důvodu
karantény. Jednalo se o velice náročnou třináctihodinovou službu.
V měsíci dubnu bylo provedeno proškolení řidičů a obsluhy našeho zásahového automobilu CAS-25 RTHP.

Po uvolnění vládních opatření byla zahájena příprava našich soutěžních
družstev na nejistou sezónu v soutěžích v požárním sportu. V průběhu měsíce června byla po dohodě s jinými sbory zrušena většina soutěžních lig
v požárním sportu, kterých se naše družstva pravidelně účastnila. Družstvo
mužů A se přesto zúčastnilo 14 soutěží, ve většině případů pohárových
soutěží, jednoho závodu extraligy ČR a Hanácké extraligy. Za zmínku jistě stojí první místo na pohárové soutěži v Kelčicích a Želči a druhé místo
v Pěnčíně. Druhý tým mužů C („Odpad“) se účastnil dvou soutěží – 5. místo
na pohárové soutěži v Otinovsi lze považovat za velký úspěch. Družstva žen
se věnovala převážně tréninkové činnosti, neboť došlo k výrazné obměně
složení týmu žen A.
Družstva mladých hasičů se začala pilně připravovat na sezónu ihned
po uvolnění opatření. Okresní dětská liga Prostějov (ODL) se rozhodla, že
soutěže mladých hasičů se uskuteční v plném rozsahu. V letošním roce se
závodů zúčastnilo celkem 21 mladých hasičů našeho sboru, kdy dvěma nejmladším jsou pouze 4 roky. Devět mladých hasičů v našich soutěžních druž25

stev hostuje z okolních sborů Lešan, Hluchova, Zdětína, Stařechovic a Služína. Dvě družstva mladších se zúčastnila celkem šesti závodů, v Pěnčíně,
Laškově, Bousíně, domácího závodu v Bílovicích, Kelčicích a Soběsukách.
Dvě družstva starších a jedno družstvo dorostenkyň se kromě těchto navíc
zúčastnilo ještě závodů v Kobeřicích, Krasicích a nočních závodů ve Vícově. Všechny tyto závody byly součástí ODL Prostějovska, kde v celkovém
hodnocení družstvo starších B získalo 3. místo, družstvo starších A 4. místo
a dorostenci obsadili celkově 7. místo.
Mezi úspěchy mladších žáků patří vítězství v Laškově a druhá místa v Pěnčíně, Bílovicích, Kelčicích a Soběsukách, kde na závěr sezóny předvedli
i svůj nejlepší čas 16:02 sec. Starší áčko obsadilo první místo na domácí
půdě a v Soběsukách s nejlepším časem sezóny 13:77 sec. a třetí místo
v Pěnčíně a Kelčicích. Staršímu družstvu B se první příčka vyhýbala, zato
druhé místo obsadili hned 4x a to v Kobeřicích, Pěnčíně, Bílovicích a Soběsukách, kde také předvedli svůj nejlepší výkon s časem 13:83 sec. Dorostenky se umístily na třetím místě v Bílovicích a Krasicích. Svůj nejlepší čas
13:73 sec. měli stejně jako všichni ostatní v Soběsukách, ale bohužel stačil
jen na 4. místo.
I přes zmiňované problémy s pořádáním kulturně společenských akcí se
nám podařilo uspořádat 3 taneční zábavy, které byly hojně navštěvovány
především mladými lidmi z širokého okolí. Výnos z těchto akcí se stal významným přínosem finančních prostředků do naší pokladny, bez kterých se
při množství soutěžních družstev v našem sboru, neobejdeme.
V srpnu po prudké bouři, která zasáhla severní část našeho katastru v chatové oblasti, byla vyslána naše zásahová jednotka k likvidaci spadlého stromu zasaženého bleskem. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že byl
bleskem zasažen vzrostlý dub, o průměru kmene min. 120 cm, kde navíc
hrozilo zřícení části poškozeného stromu na rekreační objekt. Bylo nutné
povolat posily z HZS Prostějov s výškovou technikou. Po jejich příjezdu byl
poškozený strom uveden do neškodného stavu. K pokácení celého stromu
neměli potřebnou techniku ani specialisté z HZS. Likvidace poškozeného
stromu nám zabrala téměř celý den.
Konec prázdnin a začátek měsíce září je již tradičně věnován horečným přípravám Bílovických hodů, které již tradičně začínají v sobotu „pivními slavnostmi“, které organizuje náš sbor ve spolupráci s Hospodou u Hochvaldů.
Tato velice úspěšná akce se dostala do podvědomí nejen milovníků pěnivého moku z naší obce a širokého okolí, ale i všech příznivců dobré zábavy.
V letošním roce se této, pro náš sbor stěžejní akce zúčastnilo velké množství
návštěvníků i přes to, že ve stejném termínu byly organizovány i několikrát
odložené „prostějovské pivní slavnosti“. Tento fakt nás velice potěšil, neboť
se ukázalo, že naše „Pivní slavnosti“ patří k nejlepším akcím tohoto druhu
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v regionu. V průběhu pivních slavností bylo možno ochutnat bezmála 30
značek klasického i vícestupňového piva a pokrmů z grilu, udírny a naší speciality tvarůžkového „tataráčku“.
V neděli od 13 hodin se uskutečnil XIX. ročník Hodového poháru mladých
hasičů v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo celkem 43 družstev mladých hasičů, což je v celé historii pořádání této tradiční hodové akce nejvíce.
Na domácí půdě se skvěle vedlo našim mladým hasičům. Soutěžní družstvo
mladších žáků obsadilo 2. místo, družstvo starších žáků A soutěž vyhrálo
a družstvo B obsadilo 2. místo.
V pondělí jsme se v hojném počtu zúčastnili příprav hodového srnčího guláše a naši členové se taktéž podíleli na bezchybném odpoledním průběhu.
Organizace celých letošních Bílovických hodů, byla náročnější o zajištění
a dodržování veškerých hygienických opatření, která platila v době pořádání
této akce.
V říjnu o sobě dala vědět, jindy neškodná, říčka Romže. Po vydatných deštích hrozilo rozvodnění Romže. Postupně byla vyhlašována povodňová aktivita a naše zásahová jednotka společně s jednotkou z Kostelce na Hané
byla pověřena odstraňováním naplavených větví a stromů v korytě Romže
v prostoru u Lešanského mostu, kde byla situace nejhorší a kde mohlo dojít
k zaplavení přilehlých nemovitostí. Po uvolnění všech nahromaděných naplavenin bylo nebezpečí zažehnáno a průtok pod mostem uveden do normálního stavu.
Náš sbor a zásahová jednotka celoročně spolupracuje s obcí Bílovice – Lutotín. V případě potřeby provedení neodkladných prací v katastru obce je
náš sbor vždy k dispozici. V lednu a únoru jsme prováděli kácení smrků
napadených kůrovcem a borovic poškozených suchem v obecních lesích.
Celkem bylo pokáceno, zpracováno a odvezeno cca 120 smrků a 30 vzrostlých borovic v lokalitách v „Háječku“ a „Mostkách“.
Po zakoupení nového dopravního automobilu, doplnění odpovídající techniky a absolvování potřebných proškolení a taktických cvičení vzrostl i počet
výjezdů zásahové jednotky. V letošním roce jsme zasahovali u čtyř mimořádných událostí. Ve všech případech se jednalo o technickou pomoc.
K životu každého sboru patří i smutné události. Náš sbor se dle možností účastní
posledních rozloučení se zesnulými bratry našeho i sousedních okrsků.
Sestry a bratři, vážení hosté závěrem této zprávy bych z tohoto místa chtěl poděkovat všem členům našeho sboru, kteří se ve svém vlastním volnu aktivně
podíleli na práci, kterou náš sbor po celý letošní mimořádný rok vykonával.
Zpracoval: Petr Krupa a Miroslav Říčař
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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů
Lutotín za rok 2020
Vážení přátelé,
letošní “Covidový rok” naší spolkové hasičské činnosti nepřál, a proto stránka
o naší práci je prázdná.
V této těžké době jsme splnili všechny naše povinnosti k okresnímu sdružení
hasičů a ke sborům v Kosteleckém okrsku. V srpnu zabránil Jan Toman
nejmladší mimořádné události. Na odtoku z rybníka byl lopatkami kola u
vodníka zachycen za řetízek na krku malý chlapec a vtahován pod hladinu.
Volání o pomoc zaslechl Jan Toman a chlapce z pasti vyprostil.
Navštěvujeme naše zasloužilé členy a čekáme na lepší časy.
Všem přejeme klidné prožití předvánočního času, spokojené Vánoce
a do nového roku 2021 pevné zdraví, hodně štěstí a klid a pohodu ve vašich
rodinách.
Jan Toman

Myslivecký spolek Bílovice - Lutotín
Vážení spoluobčané,
prožili jsme společně “Covidový rok”, který zanechal svou stopu i v naší krajině a myslivosti.
Naším katastrem prochází velký počet návštěvníků, kteří se kochají naší
prací z mostu přes Romži. Každý den k zásypu přijíždí rodiče s dětmi. Krmí
a fotí se s vodní zvěří. Tuto činnost v okolí nenajdete. Pohyb návštěvníků
krajinou ve dne v noci ruší všechny obyvatele, kteří ztrácejí svůj domov a klid
pro své životní potřeby.
Majitelé psů nechávají své miláčky volně pobíhat. Oni sice nic nedělají, ale
doma by jejich volný pohyb netrpěli.
Je až neuvěřitelné, kolik srnčí zvěře končí pod koly dopravních prostředků.
V letošním roce ukončilo svůj život co víme, na kolejích a silnicích našeho
katastru 18 kusů srnčí zvěře. U většiny nehod asistovala Policie. Přejeté
kusy končí v kafilérii za poplatek. Drobnou přejetou zvěř odnesou predátoři.
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Stále chováme bažantí zvěř a doufáme, že ji zachráníme pro příští generace.
Na školách provádíme osvětovou činnost. V srpnu jsme obohatili sportovní
odpoledne ve Skautském táboře Ptení loveckou střelbou, o kterou děti projevili velký zájem.
Za obcí chátrá dříve živý rybníček. Jsme rádi, že si ho vzal do péče pan Jiří
Burget bydlící s rodinou v domě č.p. 3.
Na vlastní náklady udržujeme některé obecní plochy.
Naši službu veřejnosti bychom nemohli zajišťovat bez nezjištné pomoci celé
rodiny Vladimíra Tesaře, za což jim skromně děkujeme.
Dále děkujeme představitelům Rolsu za zázemí pro myslivost na farmě
v Lutotíně a pracovníkům za spolupráci, když jsme v tísni.
Děkujeme všem spoluobčanům za vztah k přírodě.
Vážení spoluobčané,
přejeme vám klidné prožití Vánoc a do nového roku 2021 úspěch ve všem,
co se rozhodnete vykonat, štěstí a pevné zdraví.
Jan Toman

Stolní tenis SDH Bílovice
Sportovní klub stolního tenisu má 12 hráčů, kteří jsou rozděleni do dvou
družstev týmu A a B.
V ročníku 2019-2020 v regionální soutěži Prostějovska obsadil A - tým
6 místo a B - tým 11 místo, i když jarní část byla pozastavena z důvodu
nemoci Covid19. Nakonec se však podařilo soutěž dohrát. Během sezóny
jsme se zúčastnili dvou turnajů družstev a to na Stražisku a v Čechách pod
Kosířem. Na jaře se nám podařilo získat dva nové hrací stoly.
Poděkování patří vedoucím družstev. Za A - tým Vladimíru Tesařovi,
za B - tým Pavlovi Synkovi a to za kvalitní přípravu družstev. Poděkování
patří i Hospodě u Hochvaldů za možnost zapůjčení sálu, kde se odehrávají
všechny soutěže. Dále i Obci Bílovice - Lutotín za finanční podporu klubu.
S přáním šťastných a veselých vánočních svátků, zdravíčkem v novém roce
Petr Krupa - předseda oddílu stolního tenisu
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Spolek Klub přátel Lihoměrky
Vážení čtenáři zpravodaje, činnost našeho spolku, stejně jako ostatních,
ovlivnila situace s epidemiologickou situací způsobenou nemocí Covid-19.
Ale alespoň několik akcí se nám podařilo v letošním roce uskutečnit.
V únoru jsme pro naše členy i ostatní zájemce uspořádali autobusový, nejen lyžařský zájezd na Ramzovské sedlo. Počasí nám přálo, někdo lyžoval
na svahu, někdo vyrazil na běžky, někdo šel na procházku zasněženou krajinou, sluncem ozářenou. Děti sáňkovaly, bobovaly a užívaly si sněhu, který
je u nás na Hané stále větší vzácností. Při večerním návratu byli všichni
velmi spokojeni s příjemně stráveným dnem. Při organizování zájezdu nás
podpořila obec, za což děkujeme.
V červenci jsme již tradičně uspořádali na hřišti v Lutotíně přátelské setkání
u příležitosti svátku svaté Anny. Opět jsme pro návštěvníky uvařili kotlíkový
guláš, ugrilovali makreli a živáňskou pečeni. Program tentokrát zpestřilo vystoupení začínající místní rockové kapely. Počasí nám v letošním roce přálo,
setkání navštívilo velké množství místních, i přespolních hostů. Sezení bylo
tentokrát pod velkoplošným stanem, který byl zapůjčen z MAS region Haná.
Velkým zpestřením této akce byl opět sraz členů klubu vojenské historie,
kteří dorazili s technikou ČSLA s vozidly UAZ, ZIL, Praga V3S a s motocykly
Dněpr. Všem, kteří s vozidly přijeli, děkujeme za pomoc při přípravě, organizaci a následném úklidu při této akci. Dále bylo vystaveno několik kusů
historické zemědělské techniky, kterou zapůjčil Ing. Alois Měchura se synem
Janem, za což jim patří velké poděkování. Tato technika je pro mladší generaci návštěvníků již téměř neznámá a byla zajímavým zpestřením této akce.
Tradiční setkání na Bílé hoře, které se koná 28. října u příležitosti založení
Československa se v letošním roce nekonalo.
Vánoční stromeček jsme ozdobili a rozsvítili v komorním duchu bez tradičního svařáku a čertovského vláčku, tak doufáme, že v příštím roce dojte
k uklidnění situace s nemocí Covid-19 a tyto tradiční akce se budou moci
opět uskutečnit. V prosinci jsme s členy spolku pokácely několik suchých bříz,
který se nebezpečně nakláněly nad komunikaci v Lutotíně. Dřevo z nich použijeme na vytápění prostor klubového zařízení, které náš spolek provozuje.
Tímto bych rád poděkoval všem členům i nečlenům spolku, kteří pomáhali
s přípravou a organizací všech pořádaných akcí a se zapůjčením vybavení
pro zdárný průběh těchto akcí. Závěrem by všichni členové spolku chtěli
popřát občanům příjemné prožití svátků vánočních a do roku 2021 klid, spokojenost v rodinách, hodně zdraví, lásky a štěstí.
Za Spolek Klub přátel Lihoměrky

Jaroslav Štěpánek, předseda spolku
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Tradiční dobrovolnická akce Ukliďme Česko se stejně jako spousta dalších
akcí nemohla uskutečnit. Doufáme, že v následujícím roce bude situace lepší a budeme se do ní moci opět zapojit a uklidit okolí naší obce. Termín je
naplánovaný na sobotu 27. března. Na všechny dobrovolníky, ať mladé, tak
starší se těšíme.

Ukliďme Česko.
Společně.
V jeden den: 27. 3. 2021
Archeologické nálezy při stavbě kanalizace
v Bílovicích aneb “Minulost,
kterou nikdo nezapsal”
Nedávno jsem zalistoval knihou „Minulost, kterou nikdo nezapsal“ od kolektivu autorů z Archeologického ústavu České akademie věd v Praze, která
je věnovaná nepsaným dějinám pravěku od okamžiku, kdy se lidé přestali
živit sbíráním plodů a lovem a nastoupili agropastorální způsob obživy, tedy
od neolitu, napříč všemi kontinenty. Při té příležitosti mě napadlo, že by to
mohl být výstižný název pro zprávu o výsledcích archeologického dohledu,
prováděného při výstavbě kanalizace a nové sítě NN v Bílovicích. Bude velmi stručná a v podstatě bez ukázky toho nejdůležitějšího – nalezeného materiálu. Část artefaktů ještě čeká na laboratorní a dokumentační zpracování,
protože vše zkomplikovala kovidová epidemie. Ovšem obrazová prezentace
nálezů je věc jedna a informace o poznatcích získaných jejich prostřednic31

tvím věc druhá. A snad ještě jednu větu úvodem. Během 50 let profesní praxe jsem měl jen několikrát opravdovou radost z objeveného (nedivte
se, i archeologie zevšední) a letošní objevy v Bílovicích, byť jsou na hony
vzdáleny systematickým archeologickým výzkumům, mě svým způsobem
opravdu potěšily. V souvislosti s nimi se musím vrátit o několik let?, proboha
už desetiletí!, zpět. Počátkem devadesátých let minulého století, v rámci budování Vodovodu Pomoraví, byl v trase vodovodního řadu nedaleko vodárny
v polní trati „Padělky“, dnes spíše „U kříže“, odkryt germánský žárový hrob
z konce 2. století našeho letopočtu (dále n. l.). Jeho souvislost s germánskou osadou někde v blízkém okolí byla nasnadě.
Začátkem března 2020 započaly výkopové práce spojené s pokládkou kabelů nízkého napětí a hned vzápětí s budováním kanalizace. Výkopy vedené
podél severní strany místní komunikace, v místě cihlové zdi bývalé Jurdovy
zahrady, odkryly hned několik objektů s keramikou, kterou na našem území
produkovaly kmeny Germánů, konkrétně Svébů. A jelikož je tento úsek dějin
časově paralelní s dobou římského císařství, jsou archeologické památky
z „barbarika“ klasifikovány jako nálezy ze starší, mladší a pozdní doby římské. Jde o časový úsek zhruba od přelomu letopočtu až do počátku 5. století
n. l., kdy došlo v důsledku pohybu nomádských kmenů z východu k zásadní
změně etnické a sídelní struktury. S přílivem nových kolonistů na přelomu
4. a 5. století ustává pohřbívání na žárových pohřebištích a objevují se první kostrové hroby s nomádskou výbavou, neklamný doklad doby stěhování
národů. Bez tohoto krátkého exkurzu nelze v interpretaci aktuálních nálezů
z Bílovic pokračovat. Situační mapku s rozmístěním nálezů najdete na zadní
stránce tohoto zpravodaje.
V průběhu zemních prací byly germánské objekty detekovány od západního
okraje obce až na úroveň hrany klesání v místě dnešního obecního úřadu.
S právě objeveným osídlením nepochybně souvisel také zmíněný žárový
hrob od vodárny. Je poněkud starší než nálezy získané v průběhu letošního roku - nejstarší lze datovat až do průběhu 3. století, ale i pohřebiště
měla svůj chronologický vývoj, a je třeba si uvědomit, že z původní rozsáhlé germánské osady v intravilánu obce se podařilo zachytit jen nepatrnou
část. O to větší důvod předpokládat, že tento jeden žárový hrob je součástí
mnohem většího pohřebiště. Nálezy z nejmladšího germánského objektu
naznačují, že svébská osada existovala ještě v prvních decenniích 5. století, tedy v počátcích epochy označené jako stěhování národů. Další vývoj
sledovaného prostoru je zastřen naprostým nedostatkem archeologických
nálezů. Po Attilově smrti roku 453 se hunský kmenový svaz rozpadl. Záhy
nato se na Moravě objevil kmen Langobardů, který směřoval z dolního Polabí k jihu a v polovině století následujícího se usadil, zase jen přechodně,
v Panonii. Langobardi setrvali na Moravě poměrně krátkou dobu, odhadem
necelých 100 roků, přesto po nich v zemi zůstala rozsáhlá kostrová pohřebiště. Původně se vyznačovala poměrně bohatou výbavou zesnulých. Žádnou
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výjimkou nebyly zlaté, pozlacené a stříbrných spony a luxusní součásti oděvu, nezřídka zdobené jantarem a polodrahokamy (almandiny). A právě tato
nadstandardní výbava byla příčinou jejich vykrádání. V případě, že se podaří
odkrýt neporušený hrob z doby stěhování národů, je jeho obsah ceněným
sbírkovým artiklem, poutajícím mimořádnou pozornosti.
Dobou stěhování národů jsme překročili pomyslný práh našich nejstarších
dějin, tedy těch slovanských, jelikož někdy koncem 6. století n. l. po odchodu
Langobardů, ale dost možná ještě za jejich přítomnosti, se na našem území dostávají od východu první skupiny Slovanů. Bílovice se mohou pyšnit
jedním z mála slovanských žárových hrobů z té doby na okrese. Spálené
ostatky zesnulého byly uloženy do nádoby označené jako „pražský typ“,
představující nejstarší formu slovanské keramiky na našem území, a uloženy do země jižně obce. Hrob objevili v první polovině dvacátých let minulého století v polní trati „Mazance“ při budování železniční vlečky z Kostelce
na Hané do Lešan.
Nadešla chvíle k malému shrnutí toho, co jsme o středověké minulosti naší
obce dosud věděli, protože teprve při porovnání s aktuálními výsledky archeologického dohledu získají nové informace na významu. Tak tedy, nejstarší písemná zpráva o Bílovicích je až z roku 1305, což je počátek 14. století. Vůbec první slovanské osídlení na katastru Bílovic bylo zjištěno během
realizace Vodovodu Pomoraví v letech 1995 – 1996, a to u splavu na levém
břehu Romže a v trase vodovodního řadu vlevo od silnice z Bílovic do Lutotína. Dále bylo evidováno několik středověkých zlomků keramiky posbíraných
na hromadách hlíny podél výkopů pro pokládku kabelů společností Telecom.
Tato akce byla realizována roku 1998. To je vše.
Zemní práce na kanalizačním řadu v obci byly zahájeno v březnu letošního
roku v její spodní části, od mostu směrem ke křižovatce u pomníku padlých
a dále k západu. Až na úroveň řeznictví u Tesařů, byla rýha pro uložení hlavní větve řadu hloubena v mohutné aluviální terase Romže, tvořené říčními
nánosy, zejména štěrkem. Teprve od tohoto rozhraní směrem nahoru byla
štěrková terasa překryta spraší a v ní byly zachyceny první středověké objekty. Ještě důležitá poznámka - celý hlavní kanalizační řad je veden od východu k západu přibližně středem silnice. To považuji za důležité zdůraznit. Středověké objekty se začaly na profilech výkopů objevovat na úrovni
budovy bývalého dvora, dnes obecního úřadu a vyznívaly až na západním
konci vesnice. Poslední středověké silo bylo zachyceno naproti domu č. 49
(manželé Nešetřilovi). A nebyly to objekty ledajaké. Ve většině případů se
jednalo o obilní sila - vakovité až hruškovité jámy s úzkým hrdlem a rozšířenou spodní částí plynule přecházející v mísovité dno. Jejich hloubka se
pohybovala většinou mezi 2 – 3 m. Sloužily, jak název napovídá, k uskladnění obilí a jsou neodmyslitelnou součástí zemědělských populací od počátku
neolitu, v našem případě od poloviny šestého tisíciletí př. n. l. až do vrchol33

ného středověku. Jáma se naplnila obilím, otvor utěsnil a zrno vydrželo v použitelném stavu až do jara příštího roku. A co je důležité, takto uskladněné
zrno vylučuje kysličník uhelnatý (oxid uhelnatý), který je jedovatý a dokonale
chrání uskladněné obilí před hlodavci. Pozoruhodné je datování sil. Nejstarší, detekována přibližně na úrovni bývalého domu manželů Nováčkových,
jsou keramikou datována do období Velké Moravy, konkrétně do 9. století n.
l. Jen o něco mladší bylo silo z horního konce obce (naproti domu 49), datované do 10. až 11. století. Následovalo v časové posloupnosti několik obilních jam ze století třináctého. Vedle těchto objektů zcela konkrétního určení
byly výkopy porušeny i jámy, jejichž účel nejsme schopni s jistotou určit. Ty
rozměrnější sloužily k získávání „žlutice“ používané ke stavebním účelům.
V okamžiku nepotřeby byly zaplněny domovním odpadem.
Jedna taková se nacházela před žudrem, druhá před domem č. p. 16. První
byla keramikou datována do 13. století s tím, že obsahovalo i zlomek germánské misky. Při exkavaci muselo dojít k porušení staršího germánského
objektu. Také druhá jáma poskytla velmi zajímavou kolekci keramiky z 10. až
12. století z čehož je zřejmé, že byla otevřena delší dobu. Zajímavým nálezem jsou fragmenty hrnců s válcovitým hrdlem, které se na první pohled liší
od domácí slovanské keramiky, vyznačující se plynulou esovitou profilací.
Jsou datovány na přelom 10. a 11. století. Hrnce s válcovitým hrdlem byly
na střední Moravě nalezeny dosud pouze v Olomouci a v Přerově. Obě lokality fungovaly jako významné opěrné body v době záboru Moravy polským
Boleslavem Chrabrým na počátku jedenáctého století (1003) a výskyt těchto
specificky tvarovaných nádob, běžně používaných na polském území, byl
spojován právě s polským záborem. Nelze předpokládat, že by Bílovice v té
době, tedy na přelomu 10. a 11. století, patřily k opěrným bodům polské nadvlády. Proto hledám vysvětlení výskytu této ojedinělé keramiky v naší obci
raději v přízemnějších sférách. Jsou produktem krátkého časového úseku
v širších geografických souvislostech a s mocenskou politikou Boleslava
Chrabrého vůbec nesouvisejí. Další podobné nálezy z venkovského prostředí mohou tento předpoklad potvrdit s poukazem na nálezy z Bílovic.
Rozmístění a datování středověkých objektů v trase hlavní stoky je pozoruhodné hned ze dvou důvodů. Tím prvním je zjištění, že středověká osada,
počínaje závěrem 10. a konče 13. stoletím, byla situována ve výše položených partiích obce, od hrany klesání u obecního úřadu směrem k západu. Druhým aspektem je skutečnost, že všechny objekty byly odkryty pod
dnešní komunikací, což znamená, že někdejší komunikační systém musel
být veden jinudy. Nelze si představit, že by kličkoval mezi obilními sily, nebo
přímo přes ně. Také dvě rozsáhlé exkavační jámy by pohyb nepříjemně komplikovaly.
Pouze o jednom objektu bylo možné uvažovat, že sloužil jako obydlí. Prošla
jím přípojka k domu č. p. 38 (manželé Přecechtělovi) na jižní straně návsi.
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Šlo o zemnici, tedy obydlí částečně zapuštěné do země s pecí. Blízko hliněné stěny pece se dochoval negativ obdélného podpěrného kůlu. Výkop byl
široký pouhých 80 cm a horní část odkrytého souvrství, včetně výplně objektu, silně narušily inženýrské sítě. To byly důvody, proč se nepodařilo podobu
suterénu stavby blíže specifikovat.
Ze získaných poznatků se pokusím rekonstruovat podobu osady Bílovice
v raném až vrcholném středověku. Nacházela se ve výše položených partiích nad inundací říčky Romže, v prostoru od dnešního obecního úřadu směrem k hornímu konci. V 9. století (období Velké Moravy) spočívala zástavba
ve volně rozptýlených usedlostech. Nálezy slovanské keramiky od splavu
mohou souviset se specifickou činností využívající tok řeky. O něco později,
od přelomu 10. a 11. až do století třináctého, se obytné stavby koncentrovaly
na jižní straně dnešní návsi s hospodářským zázemím zasahujícím přes silnici směrem k severu. Obdělávané polnosti se nacházely na opačné straně,
tedy směrem k jihu a částečně i k západu. Ještě ve 14. století byl prostor
pod dnešní hlavní komunikací hospodářsky využíván. Svědčí o tom objekt
před vjezdem do sběrného dvora pod obecním úřadem a před domem č.
p. 41 (pan Kryl). Z jejich umístění je zřejmé, že původní středověké Bílovice,
s koncentrací zástavby na nynější návsi - od „kopečku“ na straně východní
až po zúžení prostoru u domu č. p. 16 na straně západní, se začaly počínaje
14. stoletím rozšiřovat směrem k východu. Následující 15. století pak není
v aktuálních nálezech vůbec zastoupeno. Někdy v té době došlo k zásadní
změně, zřejmě k přeparcelaci, a tím pádem i k vytýčení nové komunikace.
Ke změně, dnes bychom řekli územního plánu, mohlo dojít v polovině 14.
století v souvislosti s rozdělením Bílovic na část církevní a část světskou.
Zástavba po její jižní a severní straně s návsí uprostřed dostala přibližně
dnešní podobu. Je téměř jisté, že slovanské i středověké Bílovice měly své
vlastní pohřebiště, respektive dvě, jelikož nekropole z velkomoravského období mají zcela odlišný charakter než pohřebiště z 10. – 13. století. Ta první,
starší, mají podobu volně dislokovaných skupin hrobů, kdežto pohřebiště veskrze středověká se vyznačují kladením hrobů do řad. Rozdíl je i v hloubce
uložení zesnulých a pochopitelně také ve výbavě. Polohu pohřebišť neznáme, ale určité indicie přece existují. Při hloubení rýhy neznámého účelu mezi
dvorem a původním vepřínem (v prostoru dnešní dílny pana Režného) byly
někdy v 60. letech minulého století narušeny kostrové hroby. V té době jim
nikdo přílišnou pozornost nevěnoval, natož aby pátral po jejich stáří. Nález
kosterních pozůstatků, dnes ani nevíme, zda opravdu lidských, se dochoval
jen v paměti očitých svědků. Můžeme jen doufat, že při troše příslovečného
štěstí se podaří odpověď na vyřčenou otázky získat při budování kanalizace
v tomto prostoru.
Výkopy v trase hlavního kanalizačního řadu porušily i několik původně zaklenutých sklepů, ale ty byly poněkud mladší, pravděpodobně až ze 17. či 18.
století. Přesně datovat se je nepodařilo. Přibližně ze stejné doby je plošně
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rozsáhlá koncentrace kuchyňského odpadu (rozbité hliněné nádoby a zvířecí kosti) v prostoru kolem kaple a dále až k obecnímu úřadu. Kaple sv.
Floriána byla roku 1783 postavena doslova na obecním smetišti.
Nálezy učiněné roku 1923 při stavbě železniční vlečky z Kostelce na Hané
do Lešan (v prostoru za dnešní autobusovou zastávkou) byly určitým příslibem archeologických nálezů i při budování kanalizačního řadu na „Kamčatce“. Výkopy však porušily pouze dva větší objekty charakteru hliníků velmi
chudé na archeologické nálezy. První, datovaný zlomky keramiky do závěru
pozdní doby kamenné (kultura zvoncovitých pohárů - 2200 př. n. l.) se nacházel u „bytovky“, druhý ze starší doby bronzové (kultura únětická – 1800
– 1500 př. n. l.) až na samém konci výkopu, v prostoru poslední kanalizační
šachty.
PhDr. Miroslav Šmíd

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje
v naší obci v roce 2020
V letošním roce se konaly po čtyřech letech
Volební účast byla 40,28%, v Bílovicích přišlo k volbám 35,23% oprávněných
voličů a v Lutotíně 51,49% oprávněných voličů.
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Tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou a v ní
sdruženými lokálními charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři
krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je přispět na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá. Letošní rok se v obou našich obcích vybralo celkem 17.805,- Kč. V Bílovicích chodily dvě skupinky koledníků a jedna
skupina chodila koledovat v Lutotíně. V Bílovicích vybrali koledníci 12.193,Kč a v koledníci Lutotíně 5.612,-Kč

Tříkrálová sbírka 2021
se u nás v obci bude konat dne
9. 1. 2021
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Obec Bílovice-Lutotín děkuje:
Paní Jiřině Dvořákové za péči o Kapli sv. Floriána a prostranství kolem
pomníku u MŠ a všem ženám, které jí s péčí o kapličku pomáhají
Rodině Měchurových za péči o kapličky v Lutotíně
Paní Kličkové za vedení obecní kroniky
Sboru dobrovolných hasičů v Bílovicích za péči o hřiště v Bílovicích, pomoc
se dřevem, přípravu společenských akcí v obci a další činnost pro obec
Spolku Klub přátel Lihoměrky za pořádání společenských akcí
Firmě ROLS Lešany za dobrou celoroční spolupráci
Spolku KaRaBíLek z.s. za organizaci akcí pro děti
Klubu seniorů za činnost pro seniory v obci
Sboru dobrovolných hasičů v Lutotíně za pomoc s rizikovým kácením dřevin
za Lutotínem
Smíšenému zboží p. Dostálové za materiální podporu kulturních akcí
Hospodě u Hochvaldů za podíl na organizaci hodů
Jiřímu Kyselákovi za darování kovaného lustru do komunitního centra
v Bílovicích
PhDr. Miroslavu Šmídovi za zpracování článků o archeologických nálezech
v obci

Všem spoluobčanům, kteří se podíleli
na akcích pořádaných obecním úřadem a všem,
kteří jakkoliv pečovali o vzhled obce
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Fotografie
Prosíme spoluobčany, kteří mají dobové fotografie veřejných
prostranství nebo budov obce, aby je zapůjčili k naskenování nebo
poslali e-mailem na adresu starostabilovicelutotin@gmail.com.
Nejzajímavější fotografie zveřejníme v příštím vydání zpravodaje
a na webových stránkách obce

Zprávy a hlášení na e-mail
Pokud máte zájem o posílání hlášení obecního rozhlasu, registrujte
se do aplikace “Mobilní rozhlas” Do aplikace se můžete zaregistrovat
na webové stránce https://www.mobilnirozhlas.cz/. Aplikace bude rozesílat
informace a hlášení obecního rozhlasu buď prostřednictvím stažené
aplikace na chytré telefony, nebo klasickými SMS zprávami.
Pokud máte zájem o posílání hlášení rozhlasu na e-mail pošlete nám vaši
e-mailovou adresu na starostabilovicelutotin@gmail.com.
Do předmětu zprávy napište
“CHCI DOSTÁVAT E-MAILOVÉ ZPRÁVY”
Zprávy posíláme také na “Messenger” ve skupině “Občané Bílovic”

Za původnost a věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři,
články nejsou upravovány. Názory vyjádřené v článcích zpravodaje
nemusí být totožné s názorem vydavatele.
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Příjemné prožití
svátků vánočních, hodně zdraví,
štěstí pohody v novém roce přeje
zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín
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Mapka archeologických nálezů v Bílovicích.

Kovaný lustr v KC Bílovice

Stezky k Bílovskému hradu

Historická fotografie školy v Bílovicích
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