2021

Výstavba dětských herních prvků

Opravy komunikací v obcích

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,

		
Je již dlouholetou tradicí, že před vánočními svátky vychází Zpravodaj obce
Bílovice - Lutotín, ve kterém se ohlížíme za uplynulým rokem a který nastiňuje
záměry obce v roce následujícím. Stejně tak Vás ve zpravodaji seznamují
se svojí činností jednotlivé spolky v obci a mateřská školka. Nejinak je
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tomu i letos, a bohužel stejně jako v loňském roce naše životy omezily
a poznamenaly opatření související s šířením nemoci nazvané “COVID 19”.
Opětovně část roku poznamenal nouzový stav a návrat k obvyklému stylu
života, na který jsme byli zvyklí, nenastal ani po jeho skončení a zvolna si
zvykáme, že tento návrat již ani nenastane. Zdražování a inflace se staly
stejně často zmiňovanými slovy nejen ve sdělovacích prostředcích, ale
i v běžných hovorech stejně jako uvedená nemoc. Je těžké odhadnout,
jak se tyto vlivy projeví na plánovaných investicích v obci v dalších letech
a na také na situaci všech spoluobčanů. Jsme opravdu rádi, že tak finančně
náročná akce, jako byla výstavba kanalizace je za námi, ale čekají nás
opravy komunikací a chodníků, které ještě budou stát nemalé peníze a nad
budoucím financováním z jiných zdrojů visí otazníky. Nicméně věřím, že se
podaří získat prostředky na všechny plánované akce a také, že se v obci
uskuteční obvyklé kulturní a společenské akce.
Při této příležitosti bych vyslovil velké poděkování všem, kteří se na pořádání
těchto akcí podílejí a stejně tak děkuji všem, kteří jakkoliv pomohli při
zvelebování obce.
Všem bych chtěl popřát klidné Vánoce, do nového roku vše nejlepší
a především mnoho zdraví.
Ing. Miroslav Hochvald, starosta obce

Realizované projekty v roce 2021
Výstavba kanalizace
V letošním roce byla dokončena největší investiční akce v historii obce, kterou byla výstavba kanalizace v obou obcích. Celá stavba vyvolala spoustu
omezení v životě obce a dotkla se všech domácností, neboť každá domácnost řeší své napojení na kanalizaci, což většinou přináší větší či menší
stavební úpravy a s tím související náklady. Výsledkem ale bude zlepšení
čistoty podzemních vod a odpadnou starosti se zajišťováním vyvážení žump
a septiků. Celkové výdaje na projekt Kanalizace v Lutotíně 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. Celkové výdaje na projekt kanalizace
Bílovice činily celkem 25.344 007,- Kč, z toho byl příspěvek z Olomouckého
kraje 2.000 000,- Kč, spolufinancování MZE 12.473 000,-Kč a náklady obce
Bílovice-Lutotín 10.871 007,- Kč, které byly částečně financovány úvěrem
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od Komerční banky ve výši 7.000 000,- Kč se splatností 5 roků a částečně
z uspořených prostředků obce.
V návaznosti na dokončení výstavby kanalizace a následné připojování jednotlivých domácností na tuto kanalizaci se na Vás obracíme se základní
informací, jak postupovat s napojením Vaší domácnosti. Vlastní napojení
potrubí z domácnosti si zajišťuje každá domácnost sama a tyto práce si také
hradí. Před napojením kanalizačního potrubí na revizní šachtu kanalizace je
nutné uzavřít „Smlouvu o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací“
jejíž součástí jsou „Podmínky odvádění odpadních vod obce Bílovice
– Lutotín“ a „Reklamační řád odvádění odpadních vod obce Bílovice Lutotín“ (veškeré dokumenty jsou přístupné i na www stránkách obce http://
bilovice-lutotin.cz/pripojeni-na-kanalizaci.html).
Abychom mohli smlouvu uzavřít, je zapotřebí podat na obecní úřad vyplněnou „Přihlášku k odvádění odpadních vod do kanalizace“, kde uvedete
počet a jména osob skutečně žijících v domácnosti a vyplnit „Smlouvu
o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací“ s uvedením termínu
od kdy se na kanalizaci napojujete.
Přihláška se týká jednotlivých nemovitostí, bytových jednotek, rekreačních
objektů, samostatných provozoven a firem.
Za napojení bez řádně uzavřené smlouvy hrozí neoprávněným domácnostem sankce dle zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Upozorňujeme, že na veřejnou splaškovou kanalizaci nesmí být napojovány jakékoliv dešťové vody a to ani v případě např. dvorních vpustí (budou probíhat namátkové kontroly při deštích) a domovní potrubí
nesmí jít přes žumpy. Do kanalizace musí jít přímo odpadní voda z domácností nikoliv obsah žumpy. Do odpadních vod se nesmí vhazovat
nic, co by mohlo způsobit ucpání čerpadel nebo měřícího zařízení, především vlhčené ubrousky, tampóny, hygienické potřeby, zbytky potravin či jiné předměty.
Rovněž nesmí docházet k čerpání odpadní vody z žump do kanalizace.
Výše stočného pro rok 2022 je stanovena ve výši 1650,- Kč/osoba/
rok vč. DPH. Platby je možné poslat na účet obce u Komerční banky,
č.ú.: 8323701/0100 pod variabilním symbolem 2111, (specifický symbol = číslo popisné) nebo do pokladny dodavatele v hotovosti v úřední
dny obce Bílovice-Lutotín. Do zprávy pro příjemce napište jméno, obec
a číslo popisné.
Splatnost poplatku za stočné je od 1.1.2022 do 30. 11. 2022
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Výstavba autobusových zastávek v Lutotíně
Za přispění Olomouckého kraje se podařilo vybudovat autobusové zastávky
se zálivy na hlavní silnici nad Lutotínem. Tento projekt významně zvýší bezpečnost na této silnici a především bezpečnost všech občanů, kteří tyto zastávky využívají nebo tudy projíždějí. Celkové výdaje na projekt činily 2.547
624 Kč, z toho byl příspěvek z Olomouckého kraje 1.044 752,- Kč.

Oprava chodníků v Bílovicích
V letošním roce proběhla první etapa výstavby chodníků s Bílovicích a to
v úseku od mostu přes říčku Romži po mateřskou školku a obchod. Na tuto
část naváže v jarních měsících výstavba chodníků na Kamčatce. Celkové
výdaje na letos realizovanou část činily 1.130 572 Kč, z toho byl příspěvek
z Olomouckého kraje ve výši 40% tedy cca 450 000,- Kč.
Vybavení dětských hřišť v Bílovicích a Lutotíně
V rámci projektu podpořeného Ministerstvem pro místní
rozvoj byly pořízeny nové
herní prvky. Realizace akce
zlepšila atraktivitu veřejného prostoru v obci. Byly doplněny herní prvky na obě
hřiště a vznikl nový prostor
pro sportovní aktivity v místě po odstraněné stavbě č.p.
25. Celkové výdaje činily
732 802,62 Kč, z toho byl příspěvek z MMR 512 961,- Kč.
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Revitalizace zeleně v intravilánu obce Bílovice
V rámci tohoto projektu byly upraveny plochy kolem místních komunikací,
vysazeny stromy a další zeleň, upraven a vysazen parčík, u obchodu a byla
revitalizovaná zahrada za žudrem. Celkové výdaje činily 745 854,72 Kč. Příspěvek SFŽP včetně následné péče v následujících letech by měl činit 85%
způsobilých nákladů.
Úprava a vybavení spolkových prostor budovy OÚ v Bílovicích
V rámci tohoto projektu realizovaného prostřednictvím MAS Regionu Haná,
byly upraveny a vybaveny prostory na obecním úřadě v Bílovicích, které
dříve sloužily jako klubovna mládeže. V rámci projektu bylo rekonstruováno
vytápění, pořízeny stoly a židle a kuchyňská linka. Obec dále pořídila nový
plynový kotel.
Celkové výdaje činily 378 665,77 Kč. Příspěvek SZIFu by měl činit 80% způsobilých nákladů, tedy mimo plynový kotel, který není způsobilým nákladem.
Vybavení pro JSDH Bílovice
V rámci projektu podpořeného Olomouckým krajem bylo pořízeno 5 ks zásahových hadic. Celková cena za dodávku činí 13 628,-Kč.

Vybavení pro JSDH Lutotín
V rámci projektu podpořeného Olomouckým krajem byl pořízen kompletní
zásahový oděv. Celková cena za zásahovou obuv, zásahový oděv, rukavice
a přilbu činí 24.926,-Kč.
Rozšíření vodovodního řadu a vodovodní přípojky
V rámci výstavby kanalizace a před opravou komunikací byla v chybějících
lokalitách realizována i pokládka vodovodního řadu včetně požárních hydrantů. Celkové výdaje činily 570 000 Kč. Současně byli občané vyzváni, aby
pokud dosud nemají realizovanou vodovodní přípojku si ji zrealizovali, aby
se předešlo výkopovým pracem v opravených komunikacích.
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Výdejní box Zásilkovny
Na základě smlouvy mezi
obcí a firmou provozující
výdejní místa služby “Zásilkovna” byl v Bílovicích
u obecního úřadu umístěn automatický výdejní
box, do něhož si můžete
nechat posílat nejrůznější
balíčky a tyto si kdykoliv sedm dnů v týdnu vyzvedávat. Více informací
o službě:
Balík do 5 kg,
Prozatím je toto místo určeno pouze k vyzvednutí zásilek Max. rozměry krabice: 45x8x61 cm (S), 45x17x61 cm (M), 45x36x61 cm (L) Standardní úložná
doba zásilek jsou 2 dny s možností prodloužení o další den.
Co potřebujete k vyzvednutí zásilky?
- mobilní aplikace Zásilkovna
- zapnutý Bluetooth a polohové služby (GPS)
- uhrazenou dobírku předem
Dobírku lze uhradit předem přímo v mobilní aplikaci Zásilkovna, nebo online
přes platební bránu pomocí odkazu, který jste obdrželi v e-mailu.
Více informací na: zbox.zasilkovna.cz
Výstavba optické sítě v Bílovicích a Lutotíně společností Infos ART s.r.o.
V současné době probíhají v Lutotíně výkopové práce a pokládka chrániček pro rozvody optické sítě, která bude 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
realizovali optické připojení v Bílovicích a i v Lutotíně 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.
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
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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
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

Co připravujeme do dalšího roku?
To nejdůležitější co nás v příštím roce čeká, je pokračování oprav komunikací a chodníků. U chodníků je situace jasnější. Zde je již uzavřena smlouva
o dílo na chodník v Bílovicích na “Kamčatce”, který povede po straně bytovky od křižovatky u MŠ až po cestu kolem svodnice. Financování je částečně
přes MAS Region Haná a také požádáme o financování z POV Olomouckého kraje. U komunikací je situace složitější, neboť realizace je plně závislá na penězích z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, o kterou máme
požádánu, ale ta se bude vyhodnocovat až na jaře příštího roku. Z těchto peněz by se měly rekonstruovat dosud neopravené úseky v Bílovicích
i v Lutotíně. Také by se měla dokončit revitalizace zeleně uvnitř obce. Dále
připravujeme projektovou dokumentaci na zvýšení ekostability vodních toků
a na vodu vázaných ekosystémů, která se týká lokality od Lipek a Háječku
a lokality v Mostkách po Romži. Mimo tyto větší akce připravujeme pokračování úprav budovy a dvora OÚ v Bílovicích a projektovou dokumentaci
na opravu bývalého kravína. Současně připravujeme projekt rekonstrukce
zastávek autobusů na “lešanské”, který je vázán na opravu této komunikace
Olomouckým krajem. Vše bude závislé na množství prostředků, které se
nám podaří zajistit a které budou k dispozici.
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Hospodaření obce v roce 2021
Přehled očekávaného čerpání příjmů, výdajů v letošním roce ukazuje
následující tabulka.
PŘÍJMY

Kč

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
Odvody za odnětí ZPF
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
Příjem za kom. odpad od podnikat. subj.
Příjmy EKO-KOM za tříděný odpad
Příjmy z prodeje palivového dříví
Příjmy z poskytovaných služeb/živ.prostř.,ost/
Příjmy z pronájmu /restaurace, kadeřnictví, palírna/
Příjem za věcné břemena
Příjmy z prodeje pozemků v Lutotíně
Příjmy z prodeje kovového odpadu a ost.příjmy
Příjmy z úroků
Vratka z dotace pro obchod
Splátka půjček - spolky

Příjmy - tř. 1,2,3

Dotace
Dotace státní- kompenzace daní
Dotace na volby
Výkon státní správy
Úřad práce -prac. VPP

1.100 000,55 000,190 196,1.454 252,260 490,3.529 969,760 000,42 255,219 400,6 550,57 740,1 870,210 000,374 000,49 746,265 561,26 137,90 306,8 403,27 347,78 730,237 268,3.575 000,12 010,103,23 104,200 000,-

12.855 437,-

100 774,62 000,120 500,237 406,8

Dotace Olomoucký kraj -sčítání domů,bytů,osob
Dotace Ol. kraj - JSDH vybavení DDHM Lutotín+Bílovice
Dotace MMR - Dětské prvky hřiště Bílovice+Lutotín
SFŽP- příprava projektové dokumentace ekostabilita
Dotace - Obnova krajin. struktur v obci Bílovice a Lutotín
Dotace - Ol.kraj- bezpečnost dopravy zastávka
Dotace - Bezpečnost dopravy - chodníky
Dotace na opravu komunikace Bílovice
Dotace Ol.kraj - obchod
Celkem dotace

Celkem příjmy

Úvěr od KB - kanalizace Bílovice

1 500,23 000,512 961,528 165,120 000,1.044 752,500 000,1.000 000,25 000,4.276 058,-

17.131 495,7.000 000,-

Celkem příjmy + úvěr

24.131 495,-

VÝDAJE
Pěstební činnost
Příspěvek Mikroregionu - mapy
Oprava komunikace
Komunikace údržba
Opravy chodníků
Bezpečnost dopravy - chodníky Bílovice
Projekt cest ruchu Mikroregionu Kostelecko
Bezpečnost dopravy - zastávky Lutotín
Výdaje na dopravní obslužnost
Členský příspěvek Vodovodu Pomoraví
Rozšíření vodovodu a přípojky
Popl. za čištění odp. vod - ČOV KnH
Odpadní vody - služby a úroky
Dokončení kanalizace v Bílovicích
Projektová příprava - Obnova ekostab. vod. toků

40 302,7.362,209 741,50 620,11 106,1 198 185,30 000,2.894 752,79 877,65 240,624 985,228 999,95 583,10.036 394,30 250,-

Provoz, opravy budovy MŠ
Příspěvek MŠ

15 000,275 000,-

Dar ZŠ Jistota Prostějov
Ost. památky - provoz
Provoz - č.p. 35 žudr
Činnost klubu seniorů
Životní jubilea, vítání dětí
Opravy budova č.p. 35
Opravy, provoz - veřejná hřiště
Veřejná hřiště - přípojky, podium

16 000,698,49 000,8 400,20 000,58 250,49 376,131 506,9

Hřiště Bílovice - Lutotín - herní prvky
Opravy - místní rozhlas
Provoz knihovny
Využití volného času dětí a mládeže
Veřejné osvětlení - provoz, opravy
Rekonstrukce VO + opt. síť
Příspěvek na hřbitov v Kostelci n/H
Dotace pro obchod
Nevyčerpá. dotace - vratka z r. 2020 obchod
Svoz a likvidace nebezpečných odpadů
Svoz a likvidace komunálních odpadů
Svoz a likvidace ost. odpadů
Péče o vzhled obce
Následná péče - obnova krajinných struktur
Pracovníci VPP výdaje - úhrada z Úřadu práce
Zeleň v intravilánu obce
Komunitní centrum, provoz
JSDH Bílovice a JSDH Lutotín - vybavení, provoz
Zastupitelstvo obce, odměny + odvody
Volby do PS PČR
Činnost místní správy, provoz obec. budov, platy, odvody, vybavení
Úpravy a vybavení spolk. prostor budovy OU č.p 39 Bílovice
Koupě pozemků
Budova OÚ č.p. 39 Bílovice - opravy
Navyčerp. dotace na krajské volby z r. 2020
Poplatky bankám
Půjčky spolkům
Platby DPH (z pronájmů, plynovodu, stočné)
Platby daně právn. osob za obec
Příspěvek Mikroregionu Kostelecko
Příspěvek Regionu Haná
Dar domovu seniorů v Kostelci n/H
Platby daní a poplatků
Přestupková agenda
Dar spolku KaRaBíLek na provoz mikrojeslí

Celkem vydání

732 803,1 452,1 500,10 000,70 000,110 000,35 909,50 000,11 552,25 104,223 000,140 000,230 000,150 000,257 399,745 851,1 220,67 671,920 000,43 696,1 385 406,440 000,10 000,86 705,18 074,6 308,200 000,79 049,260 490,5 140,15 420,20 000,5 100,9 641,12 000,-

22.607 115,-

Rozdíl mezi příjmy a vydáními (předp. příjem)
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1.524 380,-

Sazby místních poplatků v roce 2022
Poplatek za komunální odpad je splatný do 30.6.2022 a to:
ve výši 500,- Kč za 1 osobu s trvalým pobytem v obci, nebo 500,- Kč za objekt v němž není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Poplatek je možné zaplatit
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 1.1.2022
do 30. 6. 2022
Cena stočného
Cena stočného je 1650,-Kč za osobu a rok, platby budou hrazeny na účet
dodavatele u Komerční banky, č.ú.: 8323701/0100 pod variabilním symbolem 2111, (specifický symbol = číslo popisné) nebo do pokladny dodavatele
v hotovosti v úřední dny obce Bílovice-Lutotín.
Splatnost poplatku za stočné je od 1.1.2022 do 30. 11. 2022
Cena vodného
Cena vodného pro odběratele vody z veřejného vodovodu v Bílovicích
a Lutotíně, provozovaného firmou INSTA s.r.o., je pro rok 2021 stanovena
na 42,49 Kč/m3 včetně DPH a pevná složka je 198,- Kč/rok.

Pojednání o likvidaci odpadů a třídění do nádob
Zastupitelstvo obce schválilo na listopadovém zasedání (24. 1. 2021) novou
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek se zvyšuje ze současných 400,-Kč na 500,-Kč
za občana, nebo za objekt ročně. Zvýšení je zapříčiněno zvyšujícími se platbami za svoz a skládkování odpadu. Poplatek je jedním z nejnižších v okolních obcích. Je to zásluhou všech občanů obce, kteří odpad zodpovědně
třídí a na skládku se odváží co nejnižší množství komunálního odpadu.
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V Mikroregionu Kostelecko je množství komunálního odpadu odvezeného
na skládku na jednoho občana v naší obci nejnižší. Od toho se odvíjí poplatek za skládkování. Pevně věříme, že naši občané budou v tomto trendu
třídění pokračovat a nejen že se podaří poplatky za likvidaci odpadů udržet
na této úrovni, ale také pomůžeme přírodě.
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 2021, tedy vždy poslední pátek v měsíci, a to v období od dubna
do listopadu. Kromě těchto biopopelnic mohou občané odkládat rostlinný
bioodpad do veřejně přístupných velkoobjemových kontejnerů umístěných
v Bílovicích za obecním úřadem a v Lutotíně za hřištěm.
Svoz plastů ze žlutých popelnic
Svozy budou probíhat vždy v první středu v měsíci. Tedy 5.ledna, 2.února,
2.března, 6.dubna, 4.května, 1.června, 13.července, 3.srpna, 7.září, 5.října,
2.listopadu, 7.prosince
Svoz papíru z modrých popelnic
Svozy papíru budou probíhat vždy poslední středu ve čtvrtletí mimo prosince. Tedy: 30.března, 29.června, 29.září, 21.prosince

Rozvoz obědů
Obec Bílovice - Lutotín zajišťuje rozvoz obědů pro MŠ Bílovice z vývařovny
při Mateřské škole v Kostelci na Hané. Obec také zajišťuje rozvoz obědů
pro seniory od f. Catering Coufalová v Kostelci na Hané. Rozvoz je hrazen
z prostředků obce, strávníci hradí pouze cenu jídla přímo vývařovně. Zájemci o obědy mohou kontaktovat vývařovnu na telefonu číslo 775 140 134,
na e-mailu: coufalovaa@centrum.cz nebo přímo v provozovně firmy Catering Coufalová, Kostelec na Hané, ul. Sportovní 797. Bližší informace a jídelníček naleznete na http://coufalovacatering.cz/poledni-menu/
.
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Ceník služeb
Služba

Cena

Přistavení kontejneru v obci

350,-Kč/kontejner

Sekání traktorkem/mulčovačem

500,-Kč/hodina

Štěpkování štěpkovačem

350,-Kč/hod

Půjčovné přívěsu

200,-Kč/den

Důležité termíny v roce 2022
4.6.2022

Dětský den v Bílovicích na hřišti

16.7.2022

Velká cena Prostějovska v požárním útoku v Bílovicích na hřišti

23.7.2022

Přátelské setkání u příležitosti svátku sv. Anny v Lutotíně na hřišti

3.9.2022

Pivní slavnosti - hřiště Bílovice

4.9.2022

Soutěž mladých hasičů o hodový pohár v Bílovicích na hřišti

5.9.2022

Tradiční hodové pondělí v Bílovicích na hřišti

28.10.2022 Setkání k založení republiky u pomníku na Bílé hoře
		 nad Bílovicemi
3.12.2022

Čertovská jízda

Prodej pečiva v Lutotíně
Do Lutotína zajíždí vždy v úterý a ve čtvrtek pojízdná prodejna s nabídkou
čerstvého pečiva. Její stanoviště je u kaple sv. Anny.
Čas prodeje je od 12:15 hod do 12:25 hod.
Každé úterý zajíždí ve stejném čase do Lutotína také pojízdná prodejna
masa a uzenin
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Prodejní doba smíšeného zboží v Bílovicích
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7:00 – 11:30
7:00 – 11:30
7:00 – 11:30
7:00 – 11:30
7:00 – 11:30
7:00 – 10:00
zavřeno

15:00 – 16:00
15:00 – 16:00
15:00 – 16:00
15:00 – 16:00
15:00 – 16:00

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

Obecní knihovna v Bílovicích
Místní knihovna v Bílovicích bude v roce 2022 pro čtenáře otevřena každý
sudý týden v pátek od 18 do 19 hodin. Knihovna vás zve nejen k zapůjčení
knih, ale chce být místem, kde se lze sejít nejen nad knihami. K tomu je přizpůsoben i její nový vzhled, který umožňuje zde nejen posedět nad knihou,
ale i věnovat se různému tvoření. Také je možné v “knižním koutku” odložit
svoje knihy a časopisy v dobrém stavu, které již doma nečtete a nebo si
z těchto knih nějakou odnést domů. Především u dětské literatury je to zajímavá možnost jak dětem opatřit knihu, nebo dát knihám druhý život.
Knihovnice Petra Minářová Telefon: 777 062 703, pea.home@seznam.cz
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Společenská kronika obce Bílovice - Lutotín
Stav Obyvatel v Obci Bílovice - Lutotín v roce 2021
Muži

Ženy

Celkem

Bílovice

188

170

358

Lutotín

82

78

160

Celkem

270

248

518

V letošním roce se v naší obci narodili tito občánkové
Lola Popelková, duben, Bílovice
Marek Nejmet, srpen, Bílovice
Andreas Hochvald, říjen, Bílovice
Vilém Hofman, říjen, Lutotín
Vítání občánků se uskutečnilo 6. října 2021 v prostorách žudru v Bílovicích.
Srdečně blahopřejeme k narození miminek a přejeme děťátkům i rodičům,
hodně štěstí, zdraví, síly i spokojenosti.

Z našich řad navždy odešli tito občané:
Mgr. Ivanka Balcaříková, 13. února, ve věku nedožitých 75 let
Dagmar Kalandříková, 25. března, ve věku nedožitých 66 let
Miroslava Machálková, 7. května, ve věku 86 let
Ivo Ječmínek, 1. září, ve věku 78 let
Marie Ječmínková, 19. září, ve věku 76 let
Vladimír Stančík, 1. října, ve věku 83 let
Věra Stužková, 14. listopadu, ve věku 86 let
Hubert Vařejka, 21. listopadu, ve věku 75 let
Pavla Sychrová, 11. prosince, ve věku 75 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.
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Mateřská škola Bílovice – Lutotín
Vážení čtenáři. Čas utíká jako voda a my jsme opět tady, abychom
Vám přiblížili, co je v naší mateřské škole nového.
„V září k nám zavítal podzimní dědeček”……Touto básničkou přivítaly děti
z MŠ Bílovice - Lutotín příchod podzimu. S dětmi jsme pozorovali změny
v přírodě, dozrávající ovoce i zeleninu, na vycházkách jsme sbírali podzimní plody a přírodniny, ze kterých děti různými technikami vyráběly a dozdobovaly obrázky či skřítky Podzimníčky. Nechyběly ani zvířátka z kaštanů.
V době, kdy začíná listí měnit barvu, dozrávají šípky a mlhy se čím dál častěji
plíží kolem nás, nastává ve škole čas ,,dýňování“. To letošní proběhlo interně
s dětmi v prostorách MŠ. Rodiče nám přinesli nejen velké množství okrasných dýní, ale také čtyři pohádkové obrovské dýně, které se staly ozdobou
chodníčku pod okny v zahradě MŠ. Děti se na podzimní kreativní činnosti
velice těšily. Na vycházce do okolí MŠ nasbíraly spoustu přírodnin, učitelky
je vybavily správnými nástroji a s chutí se všichni pustili do práce. Zatímco
paní učitelky vyřezávaly oči, zuby, hvězdičky apod., děti pomáhaly dýně vydlabávat. S velkou pečlivostí vybíraly z vydlabané dužiny semínka, která pěkně očistily. Z vydlabané dužiny pak společně tvořili úžasné dortíky, muffinky
zdobené dýňovými semínky, zkrátka všichni si v příjemné atmosféře užívali kreativní činnosti. Následně děti vymýšlely názvy pro obří strašidýlka:
na předzahrádce naší MŠ jsme se mohly potkat například s noční oblohou
plnou hvězdiček, s dýňovým hříbkem, strašidelnou dýní i s velkým rozkvetlým kloboukem. Škoda jen, že nás právě v tomto čarovném období postihla
nemocnost dětí a našeho ,,dýňování“ se tak nemohly všichni zúčastnit. Aby
to chybějícím dětem nebylo líto, vyhlásili jsme pro děti a jejich rodiče koncem
října dobrovolnou soutěž o nejhezčí vydlabanou dýni.
Spolupráce s dětmi a jejich rodiči byla úžasná. S radostí jsme pozorovali,
jak se chodníček v předzahrádce čím dál více zaplňoval úžasnými výtvory.
Každé ráno nás vítala kouzelná rozsvícená dýňová nádhera.
Nyní se s dětmi připravujeme na vánoční čas. Povídáme si o adventu, o vánočních zvycích a českých tradicích, vyrábíme přáníčka, dárečky, zdobíme
stromečky, posloucháme i zpíváme koledy. Snažíme se, aby nejen na děti,
ale i na jejich rodiče při vstupu do mateřské školy dýchla poklidná atmosféra
plná naděje, míru, přátelství a lásky.
Na práci v mateřské škole je krásné to, že i když člověk prožívá
strasti, je obklopen nemocemi či bolestí ze strany druhých, děti
člověka dokáží vždy mile rozptýlit a povzbudit.
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Je krásné pozorovat, jak mají děti z obyčejných každodenních věcí
upřímnou radost. Ze srdce Vám přejeme, abyste si stejně jako děti
dokázaly užít a prožít příjemné chvíle. Najděte si čas na věci a lidi,
které máte rádi, neboť čas je jediná spravedlivá věc v životě, která
nelze vrátit zpět.
S pozdravem a přáním všeho dobrého děti a zaměstnanci
MŠ Bílovice – Lutotín.

Činnost spolku KaRaBíLek, z.s. za rok 2021
Krásný dobrý den milí čtenáři tohoto zpravodaje,
S blížícím se koncem roku jsem byla požádána, abych opět napsala pár řádků o našem malém spolku KaRaBíLek, z.s. a jeho hospodaření v roce 2021.
Spolek KaRaBíLek, z.s. se do naší paměti zapsal díky dobrovolné činnosti
členů v organizování kulturně-společenských akcí v obci Bílovice-Lutotín (
Pálení čarodějnic, Pirátské putování, Uspávání broučků na Bílé hoře a v neposlední řadě Čertovský vláček).
Od roku 2017 působí spolek ve veřejné službě díky projektu MPSV („Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“) a poskytuje profesionální zázemí pro rodiny
s dětmi od 0,6 měsíců do 4 let.
Tato služba nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců
do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí denně, 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.
Projekt bych schválen jako pilotní ověření služby v roce 2017 s názvem:
Pojď si s námi hrát, ať maminka může jít pracovat, a od 1.1.2020 jsme navázali pokračujícím projektem pod názvem: Pojď si s námi hrát, ať maminka
může jít pracovat II CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011201.
I když máme mnoho spokojených rodičů, dětiček a v neposlední řadě pečovatelek, bohužel byl projekt schválen pouze do 30.6.2022.
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Další návaznost péče v mikrojeslích není možná a proto tato služba kompletně v roce 2022 zanikne.
Říká se, že projevem síly není jen schopnost vytrvat, je to i umění začít
znovu jinde. Proto pevně doufám, že nový rok 2022 přinese další výzvy,
do kterých se spolek se srdcem zapojí.
Než se s vámi rozloučím, využila bych této příležitosti a poděkovala své milující rodině za podporu a toleranci, úžasnému kolektivu za skvělou spolupráci
po celý rok 2021, jejich péči a lásku, kterou poskytují dětem v jesličkách,
MPSV za možnost realizace a provoz mikrojeslí, obci Bílovice za poskytnuté
finanční dary, které pomáhají udržitelnosti spolku a v neposlední řadě děkuji
rodičům za jejich důvěru, kterou nám v letošním roce projevili a které si nesmírně vážíme.
Ráda bych nám všem popřála, ať ve zdraví užíváte každý den a váš život je
stále štěstím i láskou naplněn.
S přáním nádherných vánočních svátků a úspěšného nového roku 2022
Ing. Ivana Žáčková, předsedkyně spolku
KaRaBíLek, z.s

Ukliďme Česko.
Společně.
V jeden den: 2.4.2022
Akce Ukliďme Česko jsme se z důvodu protiepidemických opatření proti
nemoci COVID 19 již dva roky nezúčastnili. V příštím roce bude již snad
situace lepší a budeme moci okolí naší obce uklidit společně!!!
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Činnost klubu seniorů Bílovice – Lutotín v roce 2021
Vážení spoluobčané,
rok 2021 byl pro činnost klubu horší. Z důvodu vládních opatření k zamezení
šíření nemoci Covid 19 jsme se nemohli scházet.
Po uvolnění situace se členky klubu zúčastnily přednášky o divokých bylinkách v Komunitním centru v Bílovicích. Paní Gabriela Tuatti nás upozornila
na to, kolik bylinek nás obklopuje na posílení imunity. Dozvěděli jsme se, kdy
se sbírají, jak se suší a připravuje se tinktura a masti.
22.7.2021 jsme narychlo uspořádali opékání selete, které nám připravil L.
Tesař. Účast byla velká, bylo vidět, že všem vzájemné setkávání chybí.
Na harmoniku zahrál M. Doležel.
A něco na zasmání. Výborný recept!!! Chtěli jsme začít péct vánoční cukroví. První věta receptu nás zaujala „Rumu podle chuti“. Tak jsme vypili cukroví
přímo z flašky.
Na závěr bych chtěla poděkovat zastupitelům obce za příspěvek na činnost,
L. Tesařovi a M. Doleželovi za spolupráci.
Ze srdce přeji Všem krásné Vánoce plné lásky a pohody, v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
                                                                               	

Zdena Burešová,
starostka klubu seniorů

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů
Bílovice za rok 2021
Na úvod zprávy o činnosti sboru dobrovolných hasičů Bílovice bych rád připomenul, že rok 2021 byl pro činnost všech spolků tedy i našeho sboru
velice náročný a specifický. Spolková činnost v celé naší zemi byla z důvodu
vládních opatření k zamezení šíření nemoci Covid 19 podstatně omezena.
Tak jako každoročně i pro rok 2021 byly naplánovány již tradiční kulturní,
společenské a sportovní akce, které si spoluobčané naší obce a blízkého
okolí oblíbili a které v hojném počtu navštěvovali. Některé tyto akce ovšem
nebylo možné uskutečnit a to ani v náhradních termínech. Je naším společným přáním v roce 2022 opět obnovit společenský život v naší obci.
I když nebylo možné pořádat již zmiňované akce, život v našem sboru se
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rozhodně nezastavil. Členové zásahové jednotky
se v omezeném počtu
scházeli ve zbrojnici, kde
byla prováděna údržba
a modernizace naší zásahové techniky. Zásahové
vozidlo CAS 25 RTHP je
od letošního roku trvale připojeno k zařízení,
které udržuje oba akumulátory v optimálním
provozuschopném stavu. Dále jsme vlastními silami vyrobili kovový regál,
ve kterém je přehledně uložena většina technického vybavení, kterým náš
sbor disponuje. Naše zásahová jednotka je trvale připravena k plnění úkolů
souvisejících s likvidací následků přírodních živlů.
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 letošním roce
se však, na rozdíl od roku 2020, vedení Velké ceny Prostějovska v požárním
útoku Koliba Cup 2021 (VCP), Velké ceny Blanenska (VCB) v požárním útoku a Olomoucké noční ligy (ONL) rozhodlo seriál soutěží uspořádat, i když
v omezeném počtu soutěží. Družstvo mužů A se zúčastnilo všech závodů
Velké ceny Prostějovska, všech soutěží Olomoucké noční ligy a jednoho
závodu extraligy ČR, Hanácké extraligy a Velké ceny Blanenska. Za zmínku
jistě stojí první místo na pohárové soutěži v Pavlově, druhá místa na obou
domácích soutěžích a druhé místo v Haňovicích. V celkovém hodnocení
VCP družstvo mužů A obsadilo 5. místo. V Olomoucké noční lize si však
vedli o mnoho lépe, kde o celkový triumf přišli až v posledním závodě.
O celkovém druhém místě, při rovnosti bodů, stejném počtu prvních míst,
stejném počtu druhých míst, rozhodlo jedno třetí místo celkového vítěze.
Náš tým se na třetím místě neumístil ani jednou.
Druhý tým mužů družstvo C („Odpad“) se účastnil všech soutěží VCP, pěti
soutěží ONL, čtyřech soutěží VCB – celkové 4. místo ve Velké ceně Prostějovska (ze 7. soutěží obsadili 4x šesté místo), lze považovat za velký úspěch.
Na závěr sezóny v požárním sportu se obě družstva mužů zúčastnila pohárové soutěže „Dozvuky“, která se konala v Letohradě okr. Ústí nad Orlicí.
Obě družstva postoupila ze skupiny do vyřazovací části. S časy 15, 62 sec.
družstvo C („Odpad), a 17,18 sec. družstvo A mezi 60 účastníky závodů
ostudu rozhodně neudělali.
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Zcela omlazené družstvo žen se věnovalo převážně tréninkové činnosti
v celkovém hodnocení VCP skončilo v poli poražených.
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 byl
v naší obci o hasičský sport velký zájem. K dnešnímu dni je v našem sboru
celkem 32 mladých hasičů do 15ti let a nejmladšímu jsou teprve 4 roky. Dalších 7 mladých hasičů z okolních sborů u nás hostovalo. V letošním roce se
závodů pravidelně účastnilo celkem 5 družstev mladých hasičů, 2 družstva
starších a 3 družstva mladších, přičemž v jednom družstvu mladších závodilo 5 žáků mladších šesti let.
I letos jsme se zapojili do závodů Okresní dětské ligy Prostějovska, která
měla celkem 10 závodů, 9 denních (Olšany u Prostějova, Kobeřice, Pěnčín, Doloplazy, Bousín, Bílovice, Kelčice, Soběsuky, Krasice) a jeden noční ve Vícově. Mladším žákům se bohužel letos moc nedařilo. Na stupních
vítězů se umístili jen v Pěnčíně na 3. místě a v Doloplazech na 2. místě.
Přesto se mladší A umístilo na 6. místě a mladší B na 10. místě z celkem
15ti družstev v celkovém pořadí ODL Prostějovska . Družstvo starších žáků
A si oproti mladším stupně vítězů vybojovalo celkem 6x ( 1. místo ve Vícově, Bousíně a v Soběsukách, 2. místo V Kobeřicích a v pěnčíně a 3. místo
v Krasicích) a ještě před posledním závodem zaostávalo za vedoucím Senetářovem o pouhý 1 bod. V posledním závodě přálo štěstí, bohužel pro naše
družstvo, Senetářovu. Přes konečnou „smůlu“ se starší A stali vícemistry
Okresní dětské ligy Prostějovska pro rok 2021 a s 95 body berou krásné
2. místo. Družstvo starších žáků B se letos teprve začalo sehrávat, přesto
v Pěnčíně překvapili a vybojovali 1. místo a v celkovém pořadí se umístili
na 8. místě ze 17 družstev. Všichni mladí hasiči si zaslouží pochvalu za reprezentaci našeho sboru na závodech a velké díky patří také všem rodičům,
kteří jakkoli pomáhají.
I přes zmiňované problémy s pořádáním kulturně společenských akcí se
nám podařilo uspořádat 2 taneční zábavy, které byly hojně navštěvovány
především mladými lidmi z širokého okolí.
17. července náš sbor rozhodl uspořádat soutěž v požárním sportu a to hned
dvě soutěže v jednom dni. Jednalo se o soutěž „O pohár starostu obce Bílovice – Lutotín“, která je zařazena do seriálu Velké ceny Prostějovska v požárním útoku Koliba Cup 2021 a nočních závodů, které byly druhým závodem
7. dílného seriálu Olomoucké noční ligy. Odpolední soutěže se zúčastnilo 15
družstev žen a 24 družstev mužů. Noční soutěže se pak zúčastnilo 23 družstev žen a 42 družstev mužů. Za zmínku jistě stojí že naše družstvo mužů
A v obou soutěžích obsadilo fantastické 2. místo. Obou soutěží se zúčastnila
i družstva z Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského kraje, které
21

se pravidelně účastní i závodů extraligy České Republiky. Soutěž svým rozsahem a celkovým počtem soutěžících nemá v širokém okolí obdoby. Soutěž byla náročná po stránce logistiky, zajištění různorodosti sortimentu pro
občerstvení všech soutěžících a dodržování hygienických opatření platných
v době pořádání závodů . O tom že se nám tato akce povedla svědčí i to, že
se naše noční soutěž ucházela o soutěž roku Olomoucké noční ligy. Výnos
z těchto akcí se stal významným přínosem finančních prostředků do naší
pokladny, bez kterých se, při množství soutěžních družstev v našem sboru,
neobejdeme.
Náš sbor letos v srpnu poprvé pořádal příměstský tábor Putování s dráčkem
Soptíkem ve spolupráci s MŠMT. Táboru se zúčastnilo celkem 29 dětí od 5ti
do 12ti let, převážně z řad našich mladých hasičů. Po celou dobu nám přálo
krásné počasí, na děti čekalo spoustu her a soutěží, při kterých se učili spolupracovat, posilovat týmového ducha a pomáhat slabším, poznávat okolí,
základy topografie, zdravovědy a také hasičiny. Jeden den byl věnován výletu do hasičského muzea v Čechách pod Kosířem a také k rozhledně na Velký Kosíř. Dětem se tábor velice líbil a doufáme, že se nám podaří ho příští
rok zopakovat a zařadit ho do stálých akcí našeho sboru i pro příští roky.
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 příznivců dobré zábavy. V letošním roce se této, pro náš sbor stěžejní akce zúčastnilo rekordní množství
návštěvníků. Tento fakt nás velice potěšil, neboť se ukázalo, že naše „Pivní
slavnosti“ patří k nejlepším akcím tohoto druhu v regionu. V průběhu pivních
slavností bylo možno ochutnat cca 30 značek klasického, vícestupňového
piva. Na čepu byly k ochutnání i piva z malých pivovarů. Pro návštěvníky této
akce byl připraven bohatý kulturní program, soutěže jak pro děti, tak i pro
dospělé, tombola s krásnými cenami. Členové našeho sboru dále připravili
i dobroty z grilu, udírny a další speciality včetně tvarůžkového „tataráčku“.
Úderem 20. hodiny se Pivní slavnosti změnily v Hodovou zábavu na které
k tanci i poslechu hrála skupina SAX ROCK
V neděli od 13 hodin se uskutečnil XX. Ročník Hodového poháru mladých
hasičů v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo celkem 47 družstev mladých hasičů, což je v celé historii pořádání této tradiční hodové akce nejvíce.
Na domácí půdě se našim mladým hasičům moc nedařilo a skončili v poli
poražených.
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
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a dodržování veškerých hygienických opatření, která platila v době pořádání
této akce.
28. října se členové našeho sboru podíleli na organizaci již tradičního výstupu na „Bílou horu“, kde jsme zajišťovali dopravu seniorů a občerstvení pro
všechny účastníky této akce.
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 listopadu se členové zásahové jednotky a vybraní členové SDH účastnili
školení bezpečnosti práce a školení řidičů. Toto školení organizovala obec
Bílovice – Lutotín.
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 s 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: Kateřina Luňáková a Bc. Miroslav Říčař  

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů
Lutotín za rok 2021
Vážení přátelé,
Prožili jsme další “Covidový” rok, který naší spolkové hasičské činnosti nepřál, a proto stránka o naší práci je opět prázdná.
V této těžké době jsme splnili všechny naše povinnosti k okresnímu sdružení
hasičů a ke sborům v Kosteleckém okrsku.
Letošní rok byl významný pro naše členy. Paní Anna Ptáčková se dožila 80
roků, paní Helena Navrátilová 75 roků a pan Jaroslav Navrátil se dožil 75 roků.
Jubilantkám a jubilantovi děkujeme za celoživotní práci pro naši společnost
a do dalších let přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a hodně štěstí.
Všem přejeme klidné prožití předvánočního času, spokojené vánoce
a do nového roku 2022 pevné zdraví, hodně štěstí a klid a pohodu ve vašich
rodinách.
Jan Toman
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Myslivecký spolek Bílovice - Lutotín
Vážení spoluobčané,
Současná doba a společnost nepřeje moravské myslivosti a bezplatná práce
členů spolku není vnímána s vážností, kterou by si zasloužila, možná někdy
v budoucnu.
Na našich komunikacích hyne po střetech s dopravními prostředky každý
rok velké množství zvěře a počty usmrcené zvěře narůstají.
Na honebních pozemcích je situace díky civilizačním tlakům obdobná.
V návaznosti na nastíněnou současnou situaci na tomto místě pro nemysliveckou veřejnost uvádíme “Zpověď jednoho srnce”.
Bylo krásná slunné ráno a já jsem si, stejně jako každý den po ránu vyšel
na paši. Sluníčko se opíralo do mého promrzlého kožíšku a bylo to po studené noci tuze příjemné. Tráva byla ještě ojíněna mrazem, ale začínala čerstvě
podrůstat, takže byla sladká a šťavnatá a tuze mi chutnala.
V dálce vidím člověka se psem, pes pobíhá po louce, ale zdá se mi, že je
ještě hodně daleko a vlastně si z něho moc nedělám. Však je vedle pán,
který si ho jistě odvolá a usměrní, pokud by ho snad napadlo za mnou běžet.
Ta čerstvá jarní tráva mi chutná tak moc, že zapomenu na mou srnčí obezřetnost, a navíc se postavím tak nešikovně, že vítr odvane všechny pachy
blížícího se nebezpečí.
Kombinace sluníčka a dobré trávy na chvilku omámí mé smysly a já se zapomenu.
Když zvednu hlavu, najednou slyším za sebou funění a dusot, k tomu někdo
křičí. Můj pud mi velí “utíkej”, a tak utíkám, běžím seč můžu a přesto za sebou pořád slyším dusot, funění a štěkání. Ubývají mi síly,když v tom ucítím
na krku silný stisk, upadnu a přes mne se převalí těžké tělo psa. Zatíná zuby
do mého krku. Chci se bránit, ale nemůžu, nejde to pes je na mne moc těžký.
Ale proč ten člověk nic nedělá? Proč mi nepomůže?
Cítím na krku něco teplého, je to moje barva, která mi vytéká s prokousnuté
tepny a ten šílený pes mne stále trhá a trhá, bolí mě to. S každým úderem
srdce cítím, jak slábnu, už se nebráním, jen vidím toho člověka, jak stojí
a nic nedělá, pes je jako smyslů zbavený a ten člověk si s ním neví rady,
nemůže mi pomoci. Už nemám sílu, dokonce už přestávám cítit bolest.
A najednou se na sebe koukám jakoby shora, vidím psa, jak mi trhá hrdlo,
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vidím člověka, který konečně uvazuje psa na vodítko a odchází, jen tak, jako
by se nic nestalo, jako bych snad byl kámen, který jenom překročí a jde dál.
Což tak málo pro lidi znamenáme, že jim nestojíme ani za to, aby když něco
pokazí, zvedli telefon a zavolali někomu, kdo by aspoň odklidil mé tělo?
Ano, opravdu jde pryč a já na sebe koukám, ležím tam, nikde nikdo, jsem
tam sám. Opuštěný uprostřed krajiny, která byla mým domovem. Čím stoupám víš začíná mi to být jedno, vidím hluboké lesy plné dobrot, maliní, ostružiní, houby, které jsme měl tak rád.
Jsem v srnčím ráji, je mi tu po té bolesti moc dobře a přesto bych vás chtěl
poprosit, vás všechny, kteří venčíte psy, mějte je prosím na vodítku. To je
totiž náš domov, náš prostor a vaši psi nám můžou způsobit velkou bolest.
Vždyť i máme právo na důstojný život bez toho, abychom byly vyháněni.
Vždyť i na vodítku se váš pes projde a my budeme v bezpečí.
Prosím za všechny srnky světa, držte si své pejsky na vodítku, my chceme
také žít.
Členové Mysliveckého spolku Bílovice - Lutotín přejí všem občanům klidné
prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 pevné zdraví a hodně štěstí.
						

Jan Toman

Stolní tenis SDH Bílovice
Sportovní klub stolního tenisu má 11 registrovaných hráčů v Regionální soutěži Prostějovska. Hráči jsou rozděleni do dvou týmů – A - B. Bohužel kvůli
nemoci COVID 19 se soutěž pátého ročníku 2020-2021 rozběhla , ale
stihly se odehrát pouze 3 podzimní kola soutěže a jarní část se nedohrála
vůbec. Z tohoto důvodu byl celý ročník 2020-2021 anulován. Z důvodu COVID 19 se nekonaly také žádné turnaje v celém okrese Prostějov a to včetně
našeho Vánočního turnaje.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Hospodě u Hochvaldů za zapůjčení sálu,
kde se hrají soutěže a turnaje , dále obci Bílovice – Lutotín za finanční podporu .
Přejeme veselé vánoce a zdraví a štěstí v novém roce.
Petr Krupa - předseda oddílu stolního tenisu

25

Spolek Klub přátel Lihoměrky
Vážení čtenáři zpravodaje, naše činnost, stejně jako činnost ostatních spolků byla značně omezena epidemickou situací, takže ne všechny plány se
nám podařilo v letošním roce uskutečnit. Uspořádali jsme již tradiční setkání
u příležitosti svátku sv. Anny, 28. října jsme ve spolupráci s obcí, SDH Bílovice a spolkem KaRaBílek uvařili kotlíkový guláš na Bílé hoře a nazdobili jsme
stromeček v Lutotíně.

V letošním roce jsme také pořídili za přispění SZIF vybavení pro pořádání společenských a kulturních akcí. Pořídili jsme velkoprostorový stan
8m x 16m, 25ks pivních setů, ozvučovací a projekční zařízení. Doufáme, že
v příštím roce se situace zlepší a budeme moci vybavení začít plně využívat
při pořádání akcí pro veřejnost.
Tímto bych rád poděkoval všem členům i nečlenům spolku, kteří pomáhali
s přípravou a organizací pořádaných akcí. Závěrem by všichni členové spolku chtěli popřát všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a do roku
2022 klid, spokojenost, hodně zdraví, lásky a štěstí.

Za Spolek Klub přátel Lihoměrky
Jaroslav Štěpánek, předseda spolku
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Anketa k výběru znaku obce
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že naše obec pořídí svůj znak a vlajku. Následně byl osloven heraldik, který připravil čtyři návrhy znaku a vlajky, ze
kterých byl vybrán konečný návrh, jehož podobu následně schválí zastupitelstvo obce. Tento návrh bude zaslán podvýboru pro heraldiku a vexilologii
při PČR v Praze. Tento podvýbor se skládá ze dvou částí – tvoří je tři poslanci Poslanecké sněmovny PČR a dále tzv. „expertní skupina“. V případě, že bude vše shledáno bez závad, bude závěrem podvýboru doporučení
k udělení znaku a vlajky obci. Pokud z podvýboru odejde kladné doporučení,
nezbývá již obci nic jiného, než počkat na dopis s pozváním ke slavnostnímu předání dekretu o udělení znaku a vlajky. V současné době je jen 6%
obcí v České republice, kteří nevlastní znak a vlajku obce. Zastupitelé se
následně dohodli na uspořádání ankety, ve které rozhodli občané o konečné
podobě znaku a vlajky. V anketě hlasovalo celkem 116 občanů, výsledky
hlasování jsou v následující tabulce.
Anketa pro výběr obecního znaku
Varianta

Letáčky

Mobilní rozhlas

Hlasy celkem

1
2
3
4

13

16

29

1

19

20

0

0

0

40

27

67

Mezi občany zvítězil návrh č.4.Tento návrh obsahuje jako dominantní
symbol dva řapíkem srostlé listy lípy
s plodenstvím jako odkaz na sloučení dvou sídelních celků – Bílovic
a Lutotína v jeden celek. Znak doplňují symboly pocházející z dochovaných pečetí - lilie a vzpínající se kůň
v barvách erbu Liechtenštejnů – štít
žlutý, figury červené. Znak je doplněn
symbolem odkazujícím na řeku Romži – modrá vlnitá pata štítu.
Návrh vlajky vychází ze znaku, obsahuje dominantní symbol ze znaku –
dva srostlé lipové listy. Ostatní figury
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znaku jsou zjednodušeně vyjádřené
barevnými pruhy – červeným a modrým.
Zastupitelé nejsou v současné době
nad vítězným návrhem znaku jednotní a ještě uvažují nad drobnými úpravami jeho vzhledu. Následně bude
jeho konečný vzhled schválen a poslán do PS PČR.

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny
parlamentu České republiky
v naší obci v roce 2021
V letošním roce se konaly po čtyřech letech volby do poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Výsledky hlasování v naší obci jsou v tabulce

Strana
ANO 2011
Spolu
SPD
Piráti a Starostové
ČSSD
KSČM
Přísaha
Trikolóra a Soukromníci
Moravané
Strana Zelených
Urza.cz
Koruna Česká

Podíl hlasů
32,86%
16,08%
12,28%
10,83%
8,39%
6,99%
5,94%
1,39%
1,04%
0,34%
0,34%
0,34%
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Počet hlasů
94
46
38
31
24
20
17
4
3
1
1
1

Volební účast byla celkově 66,05%, v Bílovicích přišlo k volbám 63,67%
oprávněných voličů a v Lutotíně 71,43% oprávněných voličů.

Tříkrálová sbírka 2021
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. V letošním roce sbírka probíhala z důvodu epidemické situace pouze on-line,
v roce 2022 by měla proběhnout již tradičním
způsobem v obvyklém
termínu, přesný termín
bude vyhlášen obecním
rozhlasem.
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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
Smíšenému zboží p. Dostálové za materiální podporu kulturních akcí
Hospodě u Hochvaldů za podíl na organizaci hodů
Všem spoluobčanům, kteří se podíleli na akcích pořádaných
obecním úřadem a všem, kteří jakkoliv pečovali o vzhled obce

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
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Knihy o obci a papírová vystřihovánka Žudru v Bílovicích
V kanceláři obecního úřadu můžete zakoupit tyto knihy
vztahující se k obci:
“Dějiny obcí Bílovic a Lutotína” od Davida Papajíka,
“Gruntovní kniha obce Bílovic
(od dob nejstarších do roku 1964)”
od Jiřího Martínka
a také papírovou vystřihovánku žudru v Bílovicích
od Tomáše Hrebíka
https://www.modely-vystrihovanky.cz/modely-vystrihovanky/eshop/0/0/5/902-Hanacky-zudr-Bilovice-Lutotin
Zprávy a hlášení o dění v obci můžete dostávat
i prostřednictvím svého telefonu
Zaregistrujte se do Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité
informace z naší obce pomocí e-mailů nebo zpráv do aplikace.
Registrace - Mobilní Rozhlas
https://www.mobilnirozhlas.cz/registrace

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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Knihy o obci a vystřihovánka žudru

Hodové slavnosti

Čertovská jízda

Historická fotografie žudru v Bílovicích

PROJEKTY OBCE BÍLOVICE – LUTOTÍN
BYLY REALIZOVÁNY ZA PODPORY:

Zpravodaj pøipravil a vydal: Obecní úøad Bílovice-Lutotín
Tisk: Jola, v.o.s. Kostelec na Hané

