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Budova obecního úřadu před rekonstrukcí

Budova obecního úřadu po rekonstrukci

Sraz vojenské techniky na hřišti v Lutotíně

Úřední hodiny
Oznamujeme, že do doby ukončení rekonstrukce budovy obecního úřadu
v Bílovichích, budou 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,
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos jsme pro vás připravili Zpravodaj
obce Bílovice - Lutotín. Kromě shrnutí toho, co se událo v našich obcích, se
vás pokusíme seznámit s tím, co připravujeme a co se v našich obcích v letošním roce podařilo zrealizovat.
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Tou nejzásadnější akcí letošního roku nepochybně je zahájená výstavba kanalizace v Lutotíně. Stavba byla zahájena v měsíci květnu a její potrubní část
včetně odboček byla na konci listopadu dokončena. Nyní se připravujeme
na kolaudaci díla a zahájení zkušebního provozu. Další velkou investiční
akcí letošního roku je oprava budovy obecního úřadu v Bílovicích, která je
rozdělena do více etap. Letos byly dokončeny tzv. energetické úspory budovy, které zahrnovaly zlepšení tepelných vlastností obálky budovy, tedy
zateplení fasády, podlah, stropů, včetně výměny oken a dveří a oprava střechy budovy. V rámci této etapy byly rekonstruovány rozvody vody, elektřiny,
sociální zařízení, podlahy a vnitřní omítky. Do dalšího roku zbývá vyřešit
vytápění objektu, provést terénní úpravy a zpevněné plochy kolem budovy,
ale tyto práce budou zahájeny až po provedených výkopových pracích, které
budou souviset s přesunem vedení el. energie do země a s výstavbou kanalizace v Bílovicích. Současně jsme se pokoušeli získat finanční prostředky
na rekonstrukci bývalého kravína ve dvoře obecní budovy z programu ministerstva pro místní rozvoj, ale tyto prostředky se nám získat nepodařilo.
Další stavební akcí byla přestavba objektu tzv. “chaty” na hřišti na komunitní centrum. Tato akce, na níž se podařilo získat prostředky v rámci projektu prostřednictvím Místní akční skupiny Region Haná, byla dokončena
v září a naši spoluobčané se s ní mohli seznámit v rámci tradičního výšlapu
na Bílou horu, který se každoročně uskutečňuje u příležitosti výročí založení
Československé republiky 28. října. Na konci léta pak proběhla další etapa
oprav budovy žudru, v rámci které byly vyměněny dveře a část oken v dvorním traktu budovy, byly provedeny opravy venkovních a vnitřních omítek
v dvorní části a objekt byl vymalován. V rámci projektu na zlepšení nakládání
s odpady byly pořízeny další nádoby na tříděný odpad, sklo, objemný odpad
a na bioodpad a také bylo v rámci tohoto projektu provedeno dláždění ploch
pod nádoby a kontejnery na tříděný odpad. V rámci mikroregionu Kostelecko, dobrovolného svazku obcí, jehož je naše obec členem, se realizoval
projekt na předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů
v mikroregionu Kostelecko. Z tohoto projektu získali občané v jednotlivých
obcích mikroregionu kompostéry a domácí štěpkovače a obec pak nádobu
na textil, která je nově umístěna v Lutotíně.
Z kulturních akcí, které společenský život v obci doplňují, musím zmínit tradiční hasičský ples, pořádaný sbory z Bílovic, Lutotína a Kostelce, který se
uskutečňuje pravidelně v první polovině ledna a je nejnavštěvovanějším plesem v okolí, dětský den, který se počátkem června odehrál na hřišti v Bílovicích, setkání u příležitosti svátku svaté Anny, konané v Lutotíně v polovině
prázdnin. Vrcholem kulturních akcí jsou třídenní hodové slavnosti, které se
letos díky příznivému počasí velmi vydařily. Ojedinělou akcí je v rámci širokého okolí prosincová “Čertovská jízda”. Touto cestou bych chtěl poděkovat
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všem, kteří se jakkoliv podílejí na organizaci a zajištění všech těchto akcí,
neboť bez těch desítek dobrovolníků i členů spolků by se takové akce nedaly
uskutečnit a stejně tak děkuji všem, kteří jakkoliv pomohli při zvelebování
obce.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát klidné Vánoce, do nového roku vše
nejlepší a hodně zdraví.
Ing. Miroslav Hochvald, starosta obce

Realizované akce
Výstavba splaškové kanalizace v Lutotíně

Výstavba splaškové kanalizace v Lutotíně byla zahájena v měsíci květnu
letošního roku a realizační firma ČAK Kroměříž její výstavbu včetně odboček k jednotlivým domácnostem a kanalizačního přivaděče do Kostelce
na Hané zvládla do konce listopadu. Nyní je připravována kolaudace této
stavby, která by měla proběhnout v prvních měsících roku 2020. Předpokládáme, že od konce měsíce března bude vlastníkům nemovitostí umožněno
na kanalizaci napojovat odpadní potrubí jednotlivých domácností. Napojení jednotlivých domů na domovní šachty je podmíněno uzavřením smlouvy
“O předávání odpadních vod” s obcí Bílovice-Lutotín, která je provozovatelem kanalizace. Napojení si již budou zajišťovat a hradit jednotliví občané. Do nově
vybudované kanalizace je možné vypouštět jen znečištěnou vodu z domácností,
v žádném případě se do kanalizace nesmí
dostávat dešťová voda ze střech, dvorů či
jiných ploch. Stejně tak je nutné vyloučit
vhazování hygienických potřeb, vlhčených
ubrousků a zbytků potravin do kanalizace,
neboť způsobují ucpávání měřícího bodu
na kanalizačním přivaděči do Kostelce. Poplatek za odvádění odpadních vod je stanoven na základě směrného čísla a bude činit
cca 45 Kč/m3 v závislosti na výši poplatku
za ČOV městu Kostelec na Hané. Směrné číslo je dané vyhláškou a je 36 m3
na občana za rok. Poplatek tedy bude cca
1650 Kč/občan/rok.
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Stavbu kanalizace až po přípojky k nemovitostem financuje naše obec z dotací SFŽP, Olomouckého kraje a ze svých prostředků, připojení k šachtám
u domů si již musí zajistit samotní vlastníci nemovitostí na vlastní náklady.
Předpokládané celkové náklady na stavbu kanalizace v Lutotíně jsou 13,4 mil Kč.
Dotace SFŽP 8,4 mil. Kč, dotace Olomouckého kraje je 2,1 mil. Kč a náklady
naší obce jsou 2,9 mil. Kč.
V příštím roce dojde k opravě povrchů komunikací a chodníků dotčených
stavbou kanalizace. Část nákladů na opravu je součástí projektu kanalizace,
zbytek bude hradit obec.
V Bílovicích se výstavba kanalizace doposud nezahájila, protože jsme dosud nezískali rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků od Ministerstva
zemědělství. Předpokládáme, že v roce 2020 by mohla být dotace schválena a poté bude výstavba kanalizace zahájena.
Připojení ke kanalizaci není povinné, ale od 1.1.2019 vstoupil v platnost zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění právní předpis č. 254/2001 Sb. - Zákon
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Tento zákon upravuje nakládání s odpadními vodami a nově upravuje podmínky jejich možné likvidace. Odpadními vodami dle §38 tohoto zákona jsou vody použité
v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách,
pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi
se srážkovými vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb odtékající, pokud
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
§ 38 odstavec 8 zní: Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod
a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí
předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních
vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede
odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní
vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název
čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.“
Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich
vypouštění do vod povrchových nebo podzemních, či jejich akumulace s následným odvozem na čistírnu odpadních vod. Přímé vypouštění odpadních
vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky
z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro
rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby,
vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně
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na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost
podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné
jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo
do kanalizace pro veřejnou potřebu. Zneškodňování odpadních vod zálivkou
lze kvalifikovat jako nakládání s vodami. Zalévání zahrady odpadní vodou
nebo zasakování může způsobit možné ohrožení podzemních vod, proto je
nutné mít vždy povolení Vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností,
který sídlí v Prostějově. Bez ohledu na to, zda obec porušuje zákon nevybudováním kanalizace, zakazuje zákon vypouštět odpadní vody do potoka či
příkopů bez povolení. Lidé, kteří žijí v oblastech nebo obcích bez kanalizace,
mají povinnost nést své náklady při likvidaci odpadních vod, a to buď zbudováním bezodtokové jímky (žumpy) a zajištěním jejího pravidelného vyvážení,
nebo zbudováním soukromé domovní čističky odpadních vod. Zatímco
stavba bezodtokové jímky (žumpy) vyžaduje pouze povolení stavebního
úřadu, výstavbu domovní čističky odpadních vod povoluje vodoprávní úřad
a její provozovatel musí disponovat i povolením o vypouštění odpadních
vod. Pokud obyvatelé obce nezákonně nakládají s odpadními vodami (tedy
např. vypouští odpadní vody bez povolení do potoka), dopouštějí se přestupku a hrozí jim pokuta až do výše 100 000,-Kč
Nebude-li všechna voda spotřebovaná v nemovitosti měřena (mimo např.
zálivku zahrady), bude vodoprávní úřad vycházet ze směrných čísel roční
potřeby vody (viz. vyhláška č. 120/2011 Sb. MZe). Pro bytový fond (rodinné
domy) je směrné číslo 35+1 = 36 m3/os/rok. Dále je třeba dbát na to, že odvážení odpadních vod na ČOV musí zajišťovat oprávněné firmy. Oprávněná
firma vydá majiteli doklad prokazující kolik odpadních vod odvezla a která
ČOV je zlikvidovala. Poplatky za likvidaci odpadních vod na ČOV jsou většinou vyšší, než stočné. Rovněž náklady na dopravu zvýší celkovou cenu
vynaloženou k úhradě likvidace odpadních vod. Dodržování nového vodního
zákona bude kontrolováno. Kontroly bude provádět na základě podnětu
(udání) u fyzických osob vodoprávní úřad, u podnikajících fyzických nebo
právnických osob Česká inspekce životního prostředí. Pokud fyzická osoba nebude mít potřebné doklady prokazující množství a způsob likvidace
odpadních vod z bezodtokové jímky (žumpy), hrozí jí pokuta až 20.000,- Kč
(viz. §116 zákona o vodách). Fyzická osoba se v tomto případě dopustí přestupku tím, že nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle §38.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že likvidace odpadních vod vypouštěním
na pozemky v okolí domů není možná a likvidace odpadních vod odvozem
fekálním vozem vyjde několikanásobně dráž, než zaplacením stočného.
Stočné se bude platit ve výši 1.650,-Kč na osobu ročně, odvoz fekálním vozem je přibližně 200,-Kč za m3 , což činí přibližně 7.000,-Kč na osobu za rok.
Proto občanům doporučujeme, i přes nemalé náklady spojené s připojením,
se ke kanalizaci připojit a předejít tak ke zbytečným pozdějším komplikacím
s vodoprávním úřadem.
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Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Bílovicích – V letošním roce
byly dokončeny práce na zateplení objektu a oprava střechy. Spolu s tím
byly opraveny vnitřní prostory a v současné době řešíme projekt vytápění
celého objektu.
Komunitní centrum na hřišti v Bílovicích - rádi bychom Vás informovali
o nově připravovaném KOMUNITNÍM CENTRU, které bude mít své zázemí
na hřišti v Bílovicích, v nově vybudovaných prostorách bývalé chaty. Cílem
projektu “Komunitní centra v Regionu HANÁ“ je prostřednictvím komunitní
sociální práce a doplňkových aktivit v 11 obcích Regionu HANÁ, zahájit činnost komunitních center, jako míst pro setkávání všech občanů obce.
Obnova krajinných struktur v obci Bílovice – Lutotín II
Koncem roku 2018 byla provedena výsadba dřevin z projektu obnovy krajinných struktur, v jejímž rámci byly vysázeny stromy a keře v lokalitách kolem
mlýnského náhonu, u farmy v Lutotíně, kolem místní komunikace v Lutotíně
a v sadu nad Lutotínem.
Výměna oken a dveří na budově  žudru č.p. 35 .
V návaznosti na loňskou opravu štítové zdi proběhla další etapa oprav budovy
žudru podpořená Olomouckým krajem, z programu památkové péče v Olomouckém kraji. Byly vyměněny dveře a část oken v dvorním traktu budovy,
byly doplněny chybějící okna v druhém NP dvorního křídla, byly provedeny
opravy venkovních a vnitřních omítek v dvorní části a objekt byl vymalován.
Vybavení pro JSDH Lutotín - z příspěvku Olomouckého kraje na podporu
činnosti Jednotek sborů dobrovolných hasičů byla pořízena motorová pila
s příslušenstvím.
Nakládání s odpady v obci Bílovice – Lutotín
V rámci projektu na zlepšení nakládání s odpady byly pořízeny další nádoby
na tříděný odpad, sklo, objemný odpad a na bioodpad, a také bylo v rámci
tohoto projektu provedeno dláždění ploch pod nádoby a kontejnery na tříděný odpad.
Technika - Pořízení techniky pro lesy obce Bílovice-Lutotín - z příspěvku státního zemědělského intervenčního fondu jsme pořídili příslušenství
na malotraktor Vega, vlek, mulčovač, kypřič, rampovací radlici a samojízdný
mulčovač, pilu a křovinořez.
Cyklookruhy mikroregionu Kostelecko
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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Co připravujeme do roku 2020?
Kanalizace Bílovice – Stavba kanalizace v Bílovicích je závislá na získání
prostředků. Nyní máme podanou žádost o dotaci na MZe. Celkové rozpočtové náklady na kanalizaci v Bílovicích jsou 25 mil. Kč. Dotace by měla pokrýt
cca 63% nákladů.
Rekonstrukce vedení NN v Bílovicích - Tak, jak jsme již vloni avizovali
na výstavbu kanalizace by v příštím roce navázal přesun vedení nízkého
napětí v Bílovicích do země realizovaný firmou E.On. Předpokládaný termín
zahájení prací je v polovině příštího roku.
Výstavba optické sítě v Bílovicích - Současně s rekonstrukcí elektrického
vedení a výstavbou chodníků chceme položit k jednotlivým domům chráničky na optická vlákna pro vysokorychlostní internet. Chráničky o průměru cca
12 mm budou muset být ukončeny v jednotlivých domech, a do nich budou
v případě zájmu občanů provozovatelem sítě, který bude následně vybrán,
zafouknuta optická vlákna pro internet, televizi atd. Spoluobčany tímto prosíme o spolupráci při instalaci těchto chrániček. Chráničky by měli být zataženy např. do sklepa, chodby, garáže, tak aby z nich mohlo být vyvedeno
optické vlákno, které bude připojeno k zařízení jež bude v domácnosti šířit
internet.
Výměna stávajícího kabelu VO v Bílovicích - Současně s rekonstrukcí
elektrického vedení a výstavbou chodníků chceme vyměnit stávající kabel
veřejného osvětlení v Bílovicích. Kabel byl v minulosti několikrát poškozen
při výstavbě vodovodu a plynovodu a jeho životnost již neumožňuje provedení trvalejších oprav.
Projekt Stezky k bílovskému hradu - V rámci tohoto projektu bychom chtěli vybudovat značení a místa odpočinku doplněná informačními tabulemi,
které by přivedli návštěvníky značenou trasou na neolitické hradiště nad Běleckým mlýnem.
Oprava komunikace v Lutotíně - v závislosti na klimatických podmínkách
a po vybudování vodovodních přípojek jednotlivými občany bude provedena
oprava povrchu komunikace v Lutotíně.
Oprava chodníků v Lutotíně - v letošním roce jsme podali prostřednictvím MAS Regionu Haná jehož jsme členy, žádost o dotaci na rekonstrukci
chodníků v Lutotíně. Žádost bude vyhodnocena v jarních měsících a po jejím získání a v závislosti na dokončení výkopových prací jednotlivými občany
v souvislosti s napojením kanalizace a vodovodu bude provedeno předláždění chodníků v Lutotíně v úseku od železniční zastávky po kapli sv. Anny.
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Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín - plánujeme propojení Lutotína
cyklostezkou podél železniční trati do Kostelce na ulici Přemyslova. V současné době máme podanou žádost o dotaci na její realizaci.
Obnova mlýnské strouhy do Kostelce na Hané a Smržic - Obce Bílovice,
Smržice a město Kostelec na Hané připravují společný projekt obnovy mlýnské strouhy, která začíná v Bílovicích u splavu na říčce Romži a pokračuje
přes Kostelec na Hané do Smržic, kde se vlévá do Českého potoka. Proto,
aby bylo možné začít s přípravou záměru obnovy mlýnské strouhy je nutné
mít vyřešené souhlasy majitelů pozemků, které budou obnovou strouhy dotčeny, tedy k pozemkům, přes které mlýnská strouha vede. Obnova mlýnské
strouhy je součástí širších snah o udržení vody v krajině a realizace obnovy
jistě přispěje ke zlepšení mikroklimatu v okolí strouhy a k obnovení krajinných struktur, které se kolem této strouhy za 700 let její existence vytvořili.
Nemalý význam bude toto obnovení mít i pro hladinu podzemních vod.
Obnova zeleně v intravilánu obce
Připravujeme projekt na výsadbu zeleně v intravilánu obce, který by navázal
na úpravu povrchů pozemků dotčených výstavbou kanalizace.
Projekt EU na zasíťování evropského venkova a maloměsta obecní Wi-Fi - - Evropská komise a její agentura INEA pro inovace vyhlásila vítěze třetí
vlny dotačního programu WiFi4EU. Jen připomenu, že se jedná o projekt
zasíťování evropského venkova a maloměsta obecní Wi-Fi, jejíž výstavbu
podpoří právě evropský rozpočet.
Loni se do programu mohly poprvé přihlásit samosprávy ze všech členských
zemí, přičemž ti nejrychlejší získali voucher na proplacení 15 000 eur. Z této
částky radnice postaví samotnou síť, následně ale musejí garantovat alespoň tříletý bezplatný provoz pro koncové uživatele. Obecní Wi-Fi se může
objevit ve veřejných budovách, na náměstích, v parcích apod. a samotný
provoz a obchodní model po uplynutí tříleté lhůty je už na samosprávě. Třetí
vlna přihlašování o Wi-Fi dotace proběhla na sklonku září, přičemž INEA
obdržela na 11 000 registrací. Jen v prvních dvou sekundách jich dorazilo
na dva tisíce. Voucher nakonec získá 1 780 samospráv. Jsou mezi nimi samozřejmě i ty z Česka, každá země měla totiž nárok minimálně na 15 voucherů, ačkoliv jinak platila jednoduchá logika kdo dřív přijde, ten dřív bere.
Obec Bílovice-Lutotín voucher získala a nyní má 18 měsíců na realizaci v jejímž rámci pokryjeme všechny veřejné budovy bezplatným internetem.
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Hospodaření obce v roce 2019
Přehled čerpání příjmů, výdajů a dotací do 11. prosince 2019 ukazuje následující tabulka.
PŘÍJMY
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů práv.osob za obce
Odvody za odnětí ze ZPF
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 z pronájmu - Žudr, hřiště
Příjmy z pronájmu plynovodu
Příjmy od organizací - za komunální odpad
Příjmy EKO-KOM za tříděný odpad
Příjmy z prodeje palivového dříví
Příjmy z poskytovaných služeb/živ.prostř.,ost/
Příjmy z pronájmu /restaurace, kadeřnictví, palírna/
Příjmy na odprodej nemovitosti čp.51-Lutotín
Příjem za věcné břemena
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje kovového odpadu a ost.příjmy
Příjem- Město Prostějov /z pokut+sankční poplatky/
Příjmy z úroků
Příjaté pojistné náhrady
Vrácení půjčky Karabílek
Příjmy  - tř. 1,2,3
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Celkem
k 1.12.2019
1 624 580
34 394
155 797
1 255 975
201 020
40 185
3 382 921
542 218
163 200
6 950
40 423
640
214 000
32 983
219 472
19 393
93 019
32 250
22 400
69 800
48 000
16 570
234 700
6 740
6 000
161
8 966
15 000
8 487 757

Dotace
Dotace na volby EP

58 000

Výkon státní správy

113 400

Úřad práce -prac. VPP

90 000

Dotace MŽP péče obnova zeleně

602 439

Dotace Ol. kraje - Jednotky SDH vybavení
Dotace Ol. Kraj – SDH / za zásahy/
Dotace SZIF- Pořízení lesní techniky

20 000
1 600
211 500

Dotace Ol. kraje – na kanalizaci Lutotín

2 100 000

Dotace Min. živ.prostředí – kanalizace -Lutotín

6 268 104

Dotace Olom.kraj- oprava žudr

200 000

Dotace Olom.kraj – oprava vnitřních prostor OÚ 39

100 000

Dotace Ol. kraje - na oprava střech OÚ 39 Bílovice

400 000

Dotace MMR- komunitní centrum

1 048 941

Celkem dotace

11 213 984

Celkem příjmy

19 701 741

Rozhodnutí o přidělení dotace energetické úspory objektu
čp. 39 –OÚ Bílovice
Předpokládané příjmy

3 566 671
23 268 412

VÝDAJE
Pořízení lesní techniky

537 676

Oprava místních komunikací a polních cest - PD
PD - chodníky, mater.+služby

79 667
411 984

Výdaje na dopravní obslužnost

36 960

Vodovod Pomoraví - členský příspěvek

65520

ČOV Kostelec na Hané - poplatek za čištění odpad. vod
- Bílovice
Projekt - oddílná kanalizace Lutotín

182 850
9 604 482

Provoz, opravy Mateřská škola

25 522

Příspěvek pro Mateřskou školu

245 000
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Náklady na výuku žáků-ZŠ Jistota Prostějov

16 000

Ost.památky, provoz

1 858

Provoz č.p. 35 Žudr

58 649

Klub seniorů- příspěvek na dopravu
Životní jubilea, vítání dětí

8 040
24 615

Opravy budovy č.p. 35 Žudru

719 538

Opravy, provoz - veřejná hřiště

106 433

Knihovna - provoz

1 500

Využití volného času dětí a mládeže

152

PD k rekonstrukce vedení VO Bílovice + optické kabely

42 350

Veřejné osvětlení - elektřina

49 315

Hřbitov- poplatek Kostelec na Hané

24 454

Příspěvek farní úřad Kostelec - na zvony

10 000

Projekt “Demolice č.p. 25”

20 000

PD hospodářských budov čp.39 Bílovice

77 782

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

9 205

Svoz a likvidace komunálního odpadu

182 475

Sběr a svoz ost. odpadů /velkoobj., sklo, papír, biologický/

101 755

Příspěvek na projekt Mikroregionu Kostelecko - Nakládání
s odpady
Péče o vzhled obce

138 808

Obnova krajinných struktur-péče o zeleň

778 668

Pracovníci VPP výdaje - úhrada z Úřadu práce
Komunitní centrum

260 785
90 000
1 281 364

Hasiči Bílovice, Lutotín - vybavení, provoz, školení
Zastupitelstvo obce, odměny + odvody
Volby do Evropského parlamentu

52 681
821 828
40 491

Oprava budovy obecního úřadu Bílovice

6 789 803

Činnost místní správy, provoz, opravy obecních budov
platy, odvody, kancelářské potřeby aj.
Koupě pozemků

1 439 128

Daň právnické. osoby – za obec

21 098
201 020
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Poplatky bankám

5 425

Vratka zálohy na volby z roku 2018

31 879

Mikroregion Kostelecko příspěvek

1 575

Region Haná příspěvek

15 690

Domov důchodců Kostelec na Hané

9 400

Platby daní a poplatků

1 100

Přestupková agenda

4 535

Dar spolku Karabílek

23 500

Celkem vydání

24 652 360

Rozdíl mezi příjmy a vydáními

-1 383 948

Vyšší čerpání pokryto se zůstatku r.2018

Sazby místních poplatků v roce 2020
Poplatek za komunální odpad je splatný do 30.6.2020 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
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, spec. 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 1.1.2019
do 30. 6. 2020
Cena vodného
Cena vodného pro odběratele vody z veřejného vodovodu v Bílovicích
a Lutotíně, provozovaného firmou INSTA s.r.o., je pro rok 2020 stanovena
na 40,25 Kč/m3 včetně DPH a pevná složka je 207,- Kč/rok.
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Pojednání o likvidaci odpadů a třídění do nádob
Od letošního roku mají občané možnost třídit odpad přímo v domácnostech
a to prostřednictvím žlutých a modrých popelnic. Spolu s již dříve realizovaným svozem biopopelnic by tak mělo dojít ke snížení množství nevytříděného odpadu, který je odkládán mezi komunální odpad. Z tohoto důvodu
předpokládáme prodloužení intervalu svozů směsného komunálního odpadu. Důvodem tohoto kroku je snaha o snížení nárůstu poplatku za popelnice.
Letos vzrostly náklady na svoz komunálního odpadu na cca 320.000,-Kč
a i když obdržíme od EKOKOMU cca 93.000 za tříděný odpad je náklad
na svoz SKO 430,- Kč na občana. Důvodem nárůstu je zvýšení poplatku
za skládkování a nárůst nákladů svozové firmy. V příštím roce dochází k dalšímu zvýšení ceny za odvoz komunálního odpadu svozovou firmou. Rozhodli jsme se uspořádat anketu, která rozhodne zda svoz komunálního odpadu
ponecháme na 2x za měsíc jako dosud, nebo svoz prodloužíme termíny
svozu na 1x za měsíc, tedy na dobu, kdy jsou z domácností sváženy plasty.
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 2019, 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.
Svoz plastů ze žlutých popelnic
Svozy budou probíhat vždy v první středu v měsíci mimo ledna.
Svoz papíru z modrých popelnic
Svozy papíru budou probíhat vždy poslední středu ve čtvrtletí mimo prosince.
Plasty, papír, barevné a bílé sklo a kovový odpad můžete dále odkládat
do kontejnerů umístěných na stálých stanovištích v obci.

Do nádob vkládejte jen odpad, pro který jsou určené!
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Rozvoz obědů
Obecní úřad zajišťuje rozvoz obědů z vývařovny při Mateřské škole 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: 733 115 546, 588 882 142.

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

Důležité termíny v roce 2020
11. 1. 2020
6. 6. 2020
25. 7. 2020
11. 7. 2020
5. 9. 2020
6. 9. 2020
7. 9. 2020
28.10. 2020
		
5. 12. 2019

Hasičský ples v sokolovně v Kostelci na Hané
Dětský den v Bílovicích
Svátek sv. Anny v na hřišti v Lutotíně
Hasičská soutěž v Bílovicích
Pivní slavnosti v Bílovicích na hřišti
Hodový pohár - dětská soutěž hasičů Bílovice
Hodové pondělí v Bílovicích na hřišti
Setkání k založení republiky u pomníku na Bílé hoře 		
nad Bílovicemi
Čertovská jízda v Bílovicích

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 12:25 hod do 12:40 hod.
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Prodejní doba smíšeného zboží v Bílovicích
Pondělí

7:00 – 11:30

14:30 – 16:00

Úterý

7:00 – 11:30

14:30 – 16:00

Středa

7:00 – 11:30

14:30 – 16:00

Čtvrtek

7:00 – 11:30

14:30 – 16:00

Pátek

7:00 – 11:30

14:30 – 16:00

Sobota

7:00 – 10:00

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
Po dobu rekonstrukce 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 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 2019 k    30.11.2019
Muži

Ženy

Celkem

Bílovice

177

176

353

Lutotín

86

82

168

Celkem

263

258

521

V letošním roce se v naší obci narodili tito občánkové
Tereza Pluskalová, Lutotín
Dominik Burget, Lutotín
Jan Nový, Bílovice
Bibiana Baránková, Lutotín
Liliana Skácelová, Bílovice
Simon Maurice Kennedy, Bílovice
Nikola Tomanová, Lutotín
Filip Bokůvka, Bílovice
Marek Lapšanský, Bílovice
Samuel Hochvald
Vítání občánků se uskutečnilo v neděli 17. listopadu 2019
v prostorách žudru v Bílovicích.
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:
Šmída Josef, 10 ledna 2019, ve věku 73 roků
Aloisie Luckerová, 7 února 2019 ve věku nedožitých 96 let
Pavel Sedlák, 2. března ve věku nedožitých 60 let
Božena Lorenčíková, 16. listopadu 2019 ve věku 92 let
pí. Marie Kristková, dlouholetá ředitelka MŠ v Bílovicích
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.

Jak šel čas a co se dělo v MŠ Bílovice-Lutotín
V prosinci 2018 odešla na mateřskou dovolenou ředitelka mateřské školy Michaela Bernatíková. Jako její zástupkyně po dobu mateřské dovolené, nastoupila od 1.1.2019 do funkce ředitelky školy Jitka Studená.
Atmosféra v kolektivu dětí byla po celý rok přátelská, pozitivní, vytvářející u dětí
pocit bezpečí a jistoty. Adaptace nových dětí na školní prostředí proběhla bez
větších obtíží. V průběhu celého školního roku jsme s dětmi důsledně dbali
na dodržování vytvořených a dohodnutých pravidel soužití ve třídě i mimo ni,
dále jsme se zaměřovali na dosahování klíčových kompetencí dětí předškolního věku. A to kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální
a personální, činnostní a občanské. Výchovně vzdělávací činnost probíhala
v naší mateřské škole dle třídního vzdělávacího programu, který vychází ze
školního vzdělávacího programu, jehož mottem je: ,,Dětství plné radosti, her
a poznání“. Školní vzdělávací program i třídní vzdělávací program je plně
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Předávali jsme dětem nové poznatky prožitkovým učením, vytvářely předčtenářskou a předmatematickou gramotnost, velmi jsme se věnovali environmentální výchově. Snažili jsme se dosáhnout všech klíčových kompetencí s ohledem na individuální možnosti dětí.
U dětí se nám dařilo zvládat sebeobslužné návyky, starší děti byly vedeny
k pomoci mladším kamarádům. Pravidelně jsme se věnovali logopedii - artikulačním cvičení, která byla zaměřena na správné dýchání, procvičování gymnastiky mluvidel, sluchovou a zrakovou paměť a koordinaci mluvidel. S dětmi
jsme také pravidelně v mateřské škole zpívali, byly vedeny k lásce k hudbě,
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podporovali a rozvíjeli jsme pěvecké a rytmické znalosti a dovednosti. Děti si
osvojily velkou spoustu lidových i netradičních písní.
U dětí jsme upevňovali k lásku k přírodě, ke všemu živému i neživému, co nás
obklopuje. Na zahradě mají dva vyvýšené záhony, kde si každoročně sází zeleninu, bylinky a kytičky. Koncem ledna jsme si společně s dětmi zasadili do květináčků semínka řeřichy, celeru a petrželky. V březnu děti zasely bazalku, majoránku a dobromysl. Pěstování a používání bylinek je v naší mateřské škole
mezi dětmi velice oblíbenou činností, mohou si k bylinkám přivonět, zkouší je
dle různých vůní poznávat a hlavně si je mohou samy kdykoli přidávat do svých
pokrmů. Na zahrádce děti vypěstovaly mrkev, petržel, celer, ředkvičky, hrášek,
pěstovaly a staraly se také o kytičky, ovocné stromy a keře na školní zahradě.
Vyzkoušely si tak všechny práce spojené se zahradničením.
Pokračovali jsme také v programu Recyklohraní, jehož cílem je nenásilnou
formou zapojit děti i jejich rodiče do třídění odpadu. Děti v rámci recyklohraní
plnily zábavné úkoly – např. vymyslely a nakreslily obrázky s výzvou ke sbírání použitých baterií a elektrospotřebičů, vyrobily tz. Baterkožrouta. Podařilo
se nám splnit všechny zadané úkoly. Za splněné úkoly a posbírané baterie
a elektrozařízení získala naše mateřská škola body, za které si může koupit
různé hračky a učební pomůcky z nabídky Recyklohraní.
Nově byla v naší škole zřízena polytechnická třída, která vznikla díky úspěšným projektům z minulého školního roku ,,ČSOB pomáhá regionům“ a TESCO
GRANT ,,Vy rozhodujete, my pomáháme“. Třída je vybavena novým nábytkem. Děti mají k dispozici dřevěný pracovní ponk s nářadím, hrnčířský kruh,
spoustu výtvarných pomůcek k malování, kreslení a tvoření, mikroskopy, lupy
apod. Třída byla dokončena ve druhém pololetí 2018/19 a od té doby ji s dětmi aktivně využíváme.
V únoru proběhl v MŠ karneval. Maminky připravily pro děti občerstvení a
bohatou tombolu. Děti se na tento den velice těšily a užívaly si každou minutu. Od rána přicházely děti do MŠ v maskách, veselily se při ranní diskotéce
a čekala je spousta soutěží, které pro ně připravily učitelky.
Krásně letos děti přivítaly jaro. Seznamovaly se s lidovými tradicemi jarního
období a připravovaly se na vynášení Morany – Smrtky.
Moranky si děti samy vyrobily z proutků vrby, které jsme posbírali při stříhání
a úpravě našeho zahradního vrbového tunelu. Tradičními i netradičními technikami si děti nabarvily vajíčka, chlapci z vesnice i z naší školky se zúčastnili
,,hrkání“. Na zahradě si děti užily Den zajíčka – sportovaly, hrály pohybové hry,
hledaly zajíčkův poklad.
V měsíci dubnu 2019 proběhla v mateřské škole zajímavá přednáška
Mgr. Zdeňky Štefanidesové pro rodiče a širokou veřejnost s názvem ,,Hranice
jsou nutné“. Přednáška měla u rodičů i učitelek velký úspěch.
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2. května 2019 se konal zápis do mateřské školy. Všechna uvolněná místa byla
naplněna. Ve školním roce 2019/2020 je zapsáno do naší MŠ opět 28 dětí.
V květnu 2019 prožily děti nezapomenutelný den na školním výletě na zámek
v Náměšti na Hané, který byl zakončen příjemným posezením v zámecké restauraci. V rámci ,,Dětského dne“ navštívily děti Hvězdárnu v Prostějově, kde
se dozvěděly spoustu zajímavostí o Sluneční soustavě, o Měsíci a planetách.
Také si hvězdářskými dalekohledy mohly prohlédnout Slunce. Také tento den
byl zakončen příjemným posezením v cukrárně Florida v Prostějově.
Hned v prvním červnovém týdnu proběhlo slavnostní pasování našich předškoláčků na školáky. Pasování se uskutečnilo na bílovickém ,,Dětském dni“,
který tradičně pořádá SDH Bílovice ve spolupráci s obcí a naší mateřskou
školou. Naši předškoláci nastoupili ve slavnostních talárech za doprovodu
písně Gaudeamus igitur. Slavnostně byli za přítomnosti všech svých blízkých
pasováni ředitelkou školy na školáky. Učitelka děti dekorovala šerpou, stužkou s jejich jménem a byla jim předána kniha, jako upomínka na dobu, kterou
prožily v mateřské škole. Spolu s knihou si školáci odnesli také diplom, upomínkový list a vysvědčení s velkou jedničkou. Naše děti si s učitelkami připravily kulturní vystoupení plné písniček , básniček a veselých tanečků. Nejenže
spolupráce s hasiči byla vynikající, ale i finanční výtěžek z této akce ve výši
7 000,- Kč, který nám hasiči předali, významně obohatil sportovní vybavení
naší školičky, děkujeme a těšíme se, že tuhle akci příští rok zopakujeme.
Předškolní děti také na zahradě mateřské školy tradičně namalovaly svůj obrázek s podpisem na bílou zeď školní zahrady. Tímto byl slavnostně ukončen
školní rok 2018/19.
Také letošní školní rok 2019/20 je pro děti plný překvapení. Za peníze, které
naše škola obdržela za papír, který nasbírala díky ochotě rodičů a našich spoluobčanů, byla zakoupena odrážedla pro děti na zahradu. Tímto bychom chtěli
znovu velice poděkovat všem, kteří nám se sběrem papíru ochotně pomáhají.
Pokračujeme v rozjetých projektech Mrkvička, ,,Recyklohraní“,sbíráme použité baterie, vysloužilé elektrospotřebiče a plníme nové úkoly.
Také jsme se nově zapojili do celoročního projektu České obce sokolské
,,Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky“. Záměrem tohoto projektu je
,,pohyb, jako každodenní potřeba dětí“ Projekt je složen z několika tematicky
zaměřených skupin. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je provází v rámci
jednotlivých činností. Zvířátka jedou vláčkem do světa a seznamují děti s jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi. Na cestě do světa zvířátka
provází sokolík Pepík. Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých
jsou děti zapojovány. Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, chytání, házení), tak i ze
základů cvičení na nářadí či s náčiním. Postupně rozšiřujeme nabídku spor19

tovního náčiní pro děti – míče, obruče, skákací pytle, překážkové dráhy, balanční chodníčky apod.
I v letošním školním roce je pro děti připraven velice pestrý a bohatý program.
V září nás navštívili ,,Podzimní skřítkové“ - ekologická skupina IRIS s velice
zajímavým a poučným programem pro děti. Našim úkolem je neustále vštěpovat dětem lásku ke všemu živému i neživému, k lásce k přírodě. Učit děti vážit
si životního prostředí a pečovat o něj.
V říjnu 2019 proběhl v MŠ koncert složený z písní Z. Svěráka a J. Uhlíře zpívání s kytarou „Písničková abeceda“, divadlo v Prostějově i ve škole a také
za dětmi přijel klaun - ,,Kouzlení s klaunem“
Koncem října 2019 se naše zahrada v přírodním stylu v rozrostla o 4 nové
ovocné stromy. Ty jsme obdrželi od MAS Regionu Haná, společně s kůly, úvazy a plastovými chrániči kmene. Jedná se o 2 švestky, jeřáb a ryngli. Společně
s dětmi jsme se na výsadbu stromů velice pečlivě a zodpovědně připravili.
Děti byly seznámeny s pracovním postupem a s jednotlivými druhy ovocných
stromů . Za pěkného slunečného počasí se děti společně s učitelkami pustily
do práce - pomáhaly při výsadbě, vyzkoušely si v praxi všechny práce s tím
spojené a užily si přitom spoustu legrace.
Děti v listopadu přivítaly mezi sebe nově narozená miminka z obou našich
obcí. 17.11.2019 vystoupily s uvítacím pásmem u příležitosti ,,vítání miminek“
v Bílovicích.
Koncem listopadu se v MŠ konala předvánoční dílnička dětí s rodiči a prarodiči, která byla také i komunitním setkáním. V příjemné atmosféře si společně
děti s rodiči vyrobili vánoční dekoraci, poseděli a popovídali si u kávy.
Tradicí se už stává naše účast na adventním rozsvěcování „Vánočních stromů“ v Bílovicích a Lutotíně, děti s učitelkami připravily pásmo nejznámějších
koled.
Děti pravidelně navštěvují divadelní představení, učí se správně chovat, dodržovat bezpečnost.
Naše práce je náročná, ale radostná, vážíme si všech, kdo nám pomáhají.
Za výbornou spolupráci, ochotu a vstřícnost také děkujeme panu Michalovi
Luňákovi a slečně Lucii Luňákové.
V mateřské škole neustále přemýšlíme o zlepšení prostředí pro děti i rodiče,
v druhém pololetí by měla proběhnout výměna dětských šatních skříněk, nová
úprava školní zahrady, vytvoření větší hrací plochy pro děti. Tohle všechno
se nám daří plnit díky dobré spolupráci s Obcí Bílovice – Lutotín, hlavně s p.
starostou Ing. Miroslavem Hochvaldem. DĚKUJEME!
V Bílovicích 10.12.2019

Jitka Studená, Hana Bašná
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Činnost spolku KaRaBíLek, z.s. za rok 2019
Vážení čtenáři,
pro připomenutí bych ráda nahlédla kousek do historie a poslání spolku.
Spolek KaRaBíLek, z.s. vznikl v roce 2016 na základě dobrovolné činnosti členů v organizování kulturně-společenských akcí v obci Bílovice-Lutotín
a za účelem rozšíření své činnosti o 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“)
a vystupuje pod názvem: Pojď si s námi hrát, ať maminka může jít pracovat.
Projekt byl realizován od dubna roku 2017 do konce roku 2019 v zařízení
tzv. “Mikrojesle KaRaBíLek” se sídlem v Lutotíně 65. Spolek však v květnu
tohoto roku požádal o prodloužení projektu a naší žádosti bylo vyhověno.
Od 1.1.2020 tedy můžeme dále pokračovat v naší činnosti a těšit se na současné i nové dětičky. K dnešnímu dni nás pravidelně navštěvuje osm dětí,
i když stále evidujeme 14 dětí, kteří využívají naší služby nárazově.
Jako výhodu našeho zařízení můžeme nabídnout nejen každodenní pracovní dobu od 7:30 – 16:30 hodin, včetně prázdnin, ale i možnost individuální
péče pro vaše kouzelné bytosti.
Rok 2019 uběhl velice rychle, ale i tak děti v Mikrojeslích prožily spoustu zajímavých dní. Každý měsíc měly děti připraveni jeden den plný her: od krmení
zvířátek, vítání jara, den princezen, hokejová liga, čarodějnická noc, pirátský
poklad, uspávání broučků, Vánoce s Elsou a Olafem.
Pevně doufám, že i v roce 2020 budu moci dětem, rodičům I kolegům nabídnout velmi pestrý program, aby děti od nás nejen chodily spokojené domů,
ale hlavně měly na co vzpomínat.
Než se s vámi rozloučím, ráda bych využila této chvilky a poděkovala svému
úžasnému kolektivu za skvělou práci po celý rok 2019. Přeji jim, aby rok 2020
byl naplněn nejen příjemným překvapením, ale také spoustou dobrých výsledků, na které budeme právem pyšni. Užívejte si toto nádherné období, které
právě začíná. Těšte se na příchod Nového roku, nových přání a nadějí.
S přáním klidného Adventu, nádherných vánočních svátků a úspěšného nového roku 2020
Ing. Ivana Žáčková, předsedkyně spolku KaRaBíLek, z.s
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Ukliďme Česko

V sobotu 6. dubna 2019 jsme se s partou dobrovolníků již tradičně zapojili
do dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“. Tradičně jsme se sešli v Bílovicích
u mateřské školy a v Lutotíně u hřiště. Celkem se nás sešlo přibližně 40.
Opět jsme procházeli okolí cest, říčky Romže a okolní remízky. Posbírali
jsme necelou tunu odpadků a vytřídili je na sklo, plasty a železo. Odměnou
všem účastníkům úklidové akce bylo společné posezení u opékání špekáčků a především dobrý pocit z odvedené práce.
Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a přispěli k tomu,
aby se naše obec stala čistějším a příjemnějším místem k životu.
Zúčastníme se i v příštím roce a doufáme, že se k nám přidá co nejvíce nových dobrovolníků, kterým není lhostejná příroda v našem nejbližším okolí
a přijdou nám s úklidem pomoci.
Pokud má někdo nápad, která místa v okolí naší obce uklidit, ozvěte se nám
a my to uklidíme!!!

Ukliďme Česko.
Společně.
V jeden den: 4. 4. 2020
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Činnost klubu seniorů Bílovice – Lutotín v roce 2019
7. 2. 2019 se konala na Žudru v Bílovicích členská schůze, kde byli členové
informováni o hospodaření paní Vojtěškou Šmehlíkovou, která současně
vybírala členský příspěvek. Starosta klubu informoval o připravovaných akcích
klubu v roce 2019. Současně se konala přednáška o požární bezpečnosti.
20. 2. 2019 se na Žudru v Bílovicích konalo školení řidičů, které pro seniory
provedl pan Valenta.
1. 3. 2019 se část seniorů zúčastnila divadelního představení v Olomouci
„Orfeus v podsvětí“
7. 3. 2019 se konala na Žudru v Bílovicích oslava MDŽ s hudbou. Ženám
byly předány kytičky, k tanci i poslechu nám hráli 3 členové Vřesovanky.
V průběhu večera nás navštívili zástupci obce starosta Ing. Miroslav
Hochvald a místostarosta Martin Smutný. Informovali nás o připravovaných
akcích a pracích v obci.
28. 4. 2019 se část klubu seniorů účastnila akce konané v sokolovně
v Kostelci na Hané, kde vystupovali členové – sólisté Ostravského divadla
s pásmem „Když se dva rádi mají“
2. 5. 2019 jsme společně se seniory z Kostelce navštívili firmu „Alika“
v Čelčicích, kde se praží káva a balí různé druhy oříšků. Po skončení exkurze
jsme zajeli do lázní Skalka.
6. 6. 2019 se konal zájezd seniorů do termálních lázní Velké Losiny.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Lošticích a na Bouzově. Pod
bouzovským hradem jsme se podívali na „Trojského koně“ . Zájezde se
zúčastnila část seniorů z Kostelce.
25. 7. 2019 se na Žudru v Bílovicích konalo tradiční opékání. Na harmoniku
hrál pan Bohumil Doležel, navštívili nás zástupci obce.
Srpnové setkání se konalo na hřišti v Bílovicích, kde jsme přihlíželi, jak
trénují mladí hasiči požární útok.
14. 9. 2019 se část klubu seniorů účastnila divadelního představení
v Olomouci „Mamzelle Nitouche“
21. 11. 2019 se konalo tradiční posezení s hudbou – Kateřinská. K tanci
a poslechu nám hráli muzikanti z Vřesovanky. Občerstvení zajistily členky
klubu seniorů. Tradičně nás navštívili zástupci obce a informovali nás
o akcích, které jsou provedeny a které se připravují.
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V závěru zprávy bych rád poděkoval zastupitelům obce za podporu
činnosti klubu seniorů, především pak starostovi Ing Miroslavu Hochvaldovi
a místostarostovi Martinu Smutnému. Děkujeme všem členům SDH Bílovice
za zajišťování dopravy seniorů z Lutotína do Bílovic na večerní akce.
Všem občanům naší obce přeji příjemné a klidné prožití svátků vánočních,
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2020.
Ing. Jan Klička, starosta klubu seniorů

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů
Bílovice za rok 2019
Sestry a bratři hasiči, vážení hosté dovolte, abych přednesl zprávu o činnosti
sboru dobrovolných hasičů Bílovice za rok 2019.
První akcí letošního roku, které se náš sbor již tradičně věnuje je
spolupořádání hasičského plesu, který společně organizujeme se sbory
z Lutotína a z Kostelce na Hané. Společný Hasičský ples se konal 12. 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 Pavel Synek, Michal Luňák a Petr Krupa. Toto školení organizoval
hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje.
V únoru jsme uspořádali turnaj dvojic ve stolním tenise. Této již tradiční
sportovní akce se zúčastnilo 14 dvojic z naší obce a blízkého okolí.
V jarních měsících se členové zásahové jednotky zúčastnili potřebných
školení, které opět organizoval HZS Olomouckého kraje.
V březnu jsme uspořádali ve spolupráci s hospodou u Hochvaldů soutěž
o nejlepší pálenku pod názvem „Bílovický košt“. K posouzení bylo rekordní
množství 54 vzorků různých druhů ovocných pálenek. Této degustační
soutěže se již tradičně účastní místní i přespolní pěstitelé ovoce.
27. dubna jsme uspořádali „Pálení čarodějnic“ na Bílé Hoře, kde jsme
postavili vatru pro čarodějnici, zajišťovali občerstvení a bezpečný průběh
celé akce.
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V jarních měsících byla zahájena příprava našich soutěžních družstev
na náročnou sezónu v soutěžích v požárním sportu. Naplno začalo trénovat
družstvo mužů, dvě družstva žen, ke kterým se postupně přidaly i 4 družstva
mladých hasičů. Pro sezónu byl doplněn potřebný materiál k soutěžení,
současně probíhala i údržba stávajícího vybavení.
Začátkem května se náš sbor zúčastnil oslav patrona hasičů – Svatého
Floriána v Pěnčíně. Tohoto společenského setkání hasičů se účastní sbory
z širokého okolí.
V květnu jsme uspořádali jednu kulturně společenskou akci – taneční zábavu.
9. června jsme ve sportovním areálu uspořádali ve spolupráci s mateřskou
školkou v Bílovicích a obecním úřadem Bílovice-Lutotín dětský den. Této již
tradiční akce se zúčastnilo kolem 70 dětí nejen z naší obce, ale i z blízkého
okolí. Na ploše hřiště byly rozmístěny soutěže pro děti a skákací hrad
s trampolínou. Největší úspěch však měla pěna, kterou jsme nastříkali
na část plochy hřiště. Děti si užily legraci, rodiče již tak nadšení nebyli.
19. června byla naše zásahová jednotka povolána k zásahu do Služína.
Jednalo se o likvidaci následků bleskové povodně, která se v odpoledních
hodinách prohnala obcemi Čechy pod Kosířem, Služínem a Stařechovicemi.
Po zabezpečení několika objektů proti vodě jsme byli povoláni do sousedních
Čech pod Kosířem, kde jsme do pozdních nočních hodin odčerpávali vodu
ze zatopených objektů a zahrad.
22. června náš sbor oslavil 110. výročí svého založení. Této pro náš sbor
významné události jsme věnovali dlouhodobou přípravu. V rámci oslav byla
uspořádána v prostorách žudru výstava historické a současné techniky,
kterou náš sbor disponuje. Výstava byla doplněna i dobovými fotografiemi
z činností našeho sboru a mnoha poháry, které náš sbor získal na sportovních
soutěžích. V dopoledních hodinách proběhla slavnostní členská schůze,
na které někteří naši členové převzali vysoká hasičská vyznamenání.
Zvláštností letošních oslav bylo slavnostní žehnání sochy Svatého Floriána,
u místní kapličky. Tuto sochu si náš sbor nechal vytesat z kmene lípy, která
po celé generace rostla u místního hřiště a která byla vyvrácena při vichřici
v roce 2017. Výrobou sochy sv. Floriána jsme pověřili místního řezbáře
Jana Kaprála. Výroba této sochy mu zabrala téměř rok práce. Další
částí oslav byl slavnostní průvod členů našeho sboru a pozvaných hostů
od žudru do sportovního areálu, kde oslavy pokračovaly ukázkami historické
a moderní hasičské techniky. V rámci ukázek předvedly zásah i veteráni
našeho sboru. Za přípravu veteránské techniky patří velké poděkování panu
Antonínu Machovi, jehož nadšení pro tuto činnost bylo podnětem ke vzniku
družstva veteránů.
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13. července náš sbor pořádal závod Velké ceny Prostějovska (VCP)
v požárním útoku mužů a žen O pohár starosty obce Bílovice Lutotín.
Jednalo se o čtvrté kolo z osmi dílného seriálu soutěží Velké ceny
Prostějovska „Páter Cap 2019“ v požárním útoku. Příprava této sportovní
akce zabrala členům našeho sboru mnoho času. Družstvo našich mužů
skončilo na 5. místě, družstvo žen A skončilo rovněž na 5. místě a družstvo
žen B obsadilo 6. místo. Soutěže se zúčastnilo 15 družstev mužů a 12
družstev žen.
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, tuto pro náš sbor stěžejní akci, navštívil rekordní počet návštěvníků.
Nejdůležitějším faktorem při pořádání této akce je počasí, a to nám letos
přálo. Bez nadsázky můžeme hovořit o tom, že jsme uspořádali jednu
z největších akcí tohoto druhu v širokém okolí. V průběhu pivních slavností
bylo možné ochutnat bezmála 35 značek klasického i vícestupňového piva
různých pivovarů. Celé hodové odpoledne se neslo ve znamení dobré
zábavy, soutěžních disciplín s pivní tématikou jak pro děti, tak pro dospělé.
Připravili jsme bohatou tombolu a výborné občerstvení. Úderem 20 hodiny
se pivní slavnosti změnili na Hodovou zábavu.
V neděli od 13 hodin se uskutečnil XVIII. Ročník Hodového poháru mladých
hasičů v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 družstev mladých
hasičů, což je v celé historii pořádání této tradiční hodové akce nejvíce.
V pondělí jsme se v hojném počtu zúčastnili příprav hodového srnčího guláše
a naši členové se taktéž podíleli na bezchybném odpoledním průběhu.
11. října se naše jednotka účastnila okrskového námětového cvičení
v Lešanech. Námětem tohoto cvičení byla hledání ztracené osoby
v nepřístupném terénu. Činnost zasahujících jednotek při doplněna
o praktický nácvik poskytování první pomoci osobě v bezvědomí. Cvičení
11. okrsku splnilo účel.
27. října k výročí založení Československé republiky se náš sbor účastnil
již tradiční akce, kterou je výšlap na Bílou horu k památníku vzniku
Československé republiky.
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.
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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 dvou mimořádných událostí. U jednoho požáru, a bleskové povodně.
V letošním roce zásahová jednotka obdržela sponzorským darem jedno
z nejmodernějších plovoucích čerpadel o výkonu 1200 l za minutu.
2. listopadu, jsme na závěr úspěšné soutěžní sezóny, uspořádali na sále
Hospody u Hochvaldů společenský večer pro členy našeho sboru, jejich
manželky, přítelkyně a pro všechny co nám v průběhu roku pomáhají při
organizování našich akcí. Touto formou se snažíme poděkovat všem, co
našemu sboru jakýmkoliv způsobem pomáhají.
7. prosince náš sbor ve spolupráci s mateřskou školkou, obcí BíloviceLutotín, a Hospodou u Hochvaldů bude pořádat Čertovskou jízdu spojenou
s rozsvícením vánočních stromků v Bílovicích a Lutotíně. Součástí
strašidelného podvečera bude i návštěva pekla, příchod Mikuláše s anděly.
Na čerty a jejich řádění se chodí dívat nejenom místní se svými dětmi,
ale čím dál více i návštěvníci z širokého okolí. Organizační zajištění této
akce je velice náročné. V první řadě členové jednotky zajišťují bezpečnost
účinkujících, diváků a logistiku celé akce. Dále je nutné zajistit občerstvení
pro návštěvníky. Tyto služby zajišťují nejenom naši členové, ale hlavně
příznivci a přátelé našeho sboru, za což jim patří velké poděkování.
K životu každého sboru patří i smutné události. Náš sbor se dle možností
účastní posledních rozloučení se zesnulými bratry našeho i sousedních
okrsků.
V závěru roku, 28. prosince proběhne tradiční Vánoční turnaj ve stolním
tenise.
Na závěr zprávy o činnosti našeho sboru pár čísel o našich sportovních
družstvech. Letošní rok můžeme směle hodnotit jako jeden z nejúspěšnějších
v dosavadní historii našeho sboru co se týče závodů v požárním útoku.
Všechna 3 soutěžní družstva dospělých se v celkovém hodnocení různých
soutěží umístila na stupních vítězů. Družstvo mužů Olomouckou noční ligu
a ženy A Velkou cenu Prostějovska v požárním útoku vyhráli. Družstvo žen
B pak v Olomoucké noční lize bralo vynikající 2. místo.
Soutěžní družstvo mužů se v letošním roce pravidelně účastnilo dvou
soutěžních podniků. Jednalo se o Olomouckou noční ligu (ONL) a Velkou
cenu Prostějovska v požárním útoku (VCP). Zatímco v loňském roce jsme
o příliš velkých úspěších mluvit nemohli, v letošním roce družstvo mužů
nám i sami sobě dokázalo, že do hasičského důchodu rozhodně nepatří.
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1. místo v celkovém hodnocení Olomoucké noční ligy a 6. místo ve Velké
ceně Prostějovska je toho důkazem. Své zastoupení jsme měli i u celkového
vítěze Velké ceny Prostějovska v požárním útoku, neboť Stanislav Režný
střídavě startoval za družstvo ze Sychotína, které tuto soutěž vyhrálo.
Olomoucké noční ligy se v letošním roce účastnilo 63 soutěžních družstev
mužů, Velké ceny Prostějovska 43 družstev mužů. Potěšující je skutečnost,
že na 35. místě figuruje další vznikající družstvo našeho sboru - Bílovice B.
Jedná se o naše stávající dorostence, kteří si v závěru sezóny vyzkoušeli
v jednom závodě, jak chutná soutěž dospělých a jak je diametrálně odlišná
od žákovských kategorií. Věříme, že v příštím roce se tito mladí závodníci
budou pohybovat na úplně jiných pozicích. Celkem se družstvo mužů
A zúčastnilo 21 soutěží včetně té nejprestižnější, kterou je bezesporu
memoriál V. I. Lenina v Širokém Dole, kde se v celkovém hodnocení
rozhodně neztratili a potvrdili letošní dobrou sezónu.
Družstvo žen A, se po dvou celkových vítězstvích ve VCP v roce 2016 a 2017,
zdravě sportovně vyhecovalo a po loňském pomalém odchodu ze slávy,
v letošním roce ukázalo, kdo vládne v kategorii žen na okrese Prostějov.
Dokázalo po třetí ve čtyřech letech vyhrát Velkou cenu Prostějovska
v požárním útoku, což se doposud povedlo pouze jednomu družstvu. Úvod
sezony tomu určitě nenasvědčoval, na Stražisku 9. místo, ale na dalším
závodu v Čelechovicích 3. místo a v Dětkovicích to již bylo místo na nejvyšší
příčce. Vítězství v závodech se jim zalíbilo natolik, že si to ještě dvakrát
zopakovaly. Jako jediné ze startovní listiny dokázalo naše družstvo žen
A vyhrát 3 krát závod VCP. Jednou obsadily 2 místo a jednou 3 místo.
V součtu všech závodů fantastické 1. místo. Družstvo žen A se v sezóně
zúčastnilo celkem 8 závodů.
I soutěžní družstvo žen B může směle sezónu hodnotit jako velice úspěšnou.
Pravidelně se účastnilo závodů Olomoucké noční ligy, kde v celkovém
hodnocení obsadilo vynikající 2. místo. Je na místě podotknout, že ještě
před posledním závodem sezóny figurovaly na 1. místě, ale poslední závod
jim nevyšel podle jejich představ. Dále se pravidelně účastnilo závodů VCP,
kde se v celkovém hodnocení umístily na 5. místě. Olomoucké noční ligy
se v letošním roce účastnilo 29 družstev, VCP pak 19 družstev. Celkem se
družstvo žen B v letošním roce zúčastnilo 16. závodů a včetně memoriálu V.I.
Lenina, kde předvedly nejlepší výkon sezóny a doslova sahalo po senzaci.
Čas levého proudu by stačil na 2. místo, bohužel pravý proud tak úspěšný
nebyl, ale i tak mohlo být družstvo žen B spokojené z předvedeným výkonem.
V průběhu měsíce listopadu se mladí hasiči s rodiči a trenéry věnovali výrobě
vánočních ozdob a výrobků s předvánoční tématikou. Své výrobky budou
prodávat na jarmarku, který bude součástí „Čertovské jízdy“, která se koná
7. prosince.
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Za zmínku jistě stojí ještě jedna událost, která má pro náš sbor klíčový
charakter. V loňském roce začala rozsáhlá rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Tato rekonstrukce byla hrazena z prostředků obce a dotačních programů.
V letošním roce byla rekonstrukce dokončena a SDH Bílovice a jednotka
SDH Bílovice má k dispozici novou zbrojnici, včetně odpovídajícího zázemí
s klubovnou a technickými místnostmi. Za tento počin patří velké poděkování
starostovi obce Ing. Miroslavu Hochvaldovi a celému zastupitelstvu naší obce.
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 rok vykonával. Byl
bych rád, kdyby se nám stejně dařilo i v příštím roce.
Zpracoval: Petr Krupa a Miroslav Říčař

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů
Lutotín za rok 2019
Vážení přátelé,
letošní rok jsme zahájili podporou sborů Kostelec na Hané a Bílovice při
pořádání již tradičního společného hasičského plesu v sokolovně v Kostelci
na Hané. V lednu jsme se zúčastnili okrskové hodnotící valné hromady.
V sobotu 9.3. jsme se naposledy rozloučili s naším přítelem Pavlem Sedlákem. V průběhu roku jsme zajistili naši účast na posledních rozloučeních
s bratry hasiči našeho okrsku i z okolních sborů.
V sobotu 22.6. jsme vyjeli s koňskou stříkačkou taženou výstavními koňmi
na oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bílovicích. Bylo
nám ctí, že s námi jel a stříkačku obsluhoval bratr Vladimír Dostál, který pro
náš sbor vykonal mnoho záslužné práce.
S našimi členy jsme oslavili významná kulatá Životní výročí, v červnu s Věrou Tomanovou, v červenci s Janem Dostálem a v říjnu s Josefem Drápalem,
Svatební den bratra Patrika Sopka, 30. říjen, nám unikl.
V září jsme spolupracovali se spolky při pořádání Hodového pondělí na hřišti
v Bílovicích. Dále jsme byli partnery pořadatelů kulturních a sportovních akcí
v našem okrsku.
Udržujeme zakonzervovanou techniku a po částech stěhujeme naši techniku a výzbroj do nové garáže.
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Všem vám, kteří jste se podíleli na naší činnosti děkujeme a přejeme klidné
prožití předvánočního času, spokojené Vánoce a do nového kulatého roku
2020 pevné zdraví, hodně štěstí a klid a pohodu ve vašich rodinách.
Jan Toman

Myslivecký spolek Bílovice - Lutotín
Vážení spoluobčané,
jsou před námi Vánoce a končí další rok našeho života. V tomto čase jsme
se naučili hodnotit a uzavírat vše, co jsme v průběhu roku prožili.
Tak, jaký byl rok 2019 pro myslivost.
Po zimním období se naše pestrá krajina, do které spěchá mnoho návštěvníků probudila do jara. Příroda očekává nový život, mláďata zpěvného ptactva,
bažantí zvěře, kačen, zajíce polního, koroptve se z naší krajiny vytratily, srnčí
zvěře a predátorů. Těch v našem okolí žije dostatek. Na toku Romže žijí vydry,
které úspěšně loví rybí násady vypouštěné rybáři, bobři narušují hráze Hluchovského rybníka a norci loví mladé kachny. Liščí rodiny, které unikly pozornosti myslivců, vyvádějí v kulturáchzemědělských plodin svá mládata. Liška
s lišákem jsou dobrými rodiči a svým mláďatům donesou vše, co uloví. Když
vyplení revír, tak neváhají navštívit i hospodářství v obci. Podobným predátorem je i jezevec. V naší krajině se zabydlel tajemný tvor, psík mývalovitý, který
je pro krajinu a zvěř v ní žijící nebezpečnější. Vytlačuje lišku i jezevce. V pozdním jaru, kdy nabírají na síle zemědělské plodiny, se stěhují z lesních honideb
divočáci. Ti v porostech odchovají svá mláďata a klidu žijí svůj život, při kterém
napáchají značné škody. V době vyvádění mláďat je všechna užitková zvěř
rušena silným tlakem naší civilizace, což se projevuje na kondici zvěře. Dalším
velkým nebezpečím pro zvěř je železnice a cesty všeho druhu. V tomto roce
skončilo pod koly spěchajících aut 20 kusů srnčí zvěře, přejetou drobnou zvěř
odnesou predátoři. Přichází podzim a zimní období, ve kterém jsme dříve hospodářsky lovili část přírůstku zvěře. Celoročně chováme bažantí zvěř, kterou
nelovíme. Zajíce budeme lovit jen v hospodářských lesích, abychom snížili
okusy vysazených sazenic. Kachní zvěř nelovíme, necháváme ji pro potěšení
oka občanů v klidu. Samičí a mláďata zvěře srnčí lovit nebudeme. Tak to je
v krátkosti procházka životem v naší honitbě.
V obci spolupracujeme s hasiči, v lednu zajišťujeme mysliveckou kuchyň
na plese v Kostelci na Hané, v září guláš na “Hodovém pondělí” a guláš
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na “Hanáckou sekyrku”, noční soutěž, kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Kostelci na hané. Zvěřinu na tyto akce nakupujeme nebo směňujeme
dalšími službami s kamarády v mysliveckých spolcích.
Náš spolek je významný pořadatel kynologických akcí. V červenci jsme hostili
účastníky zkoušek “Vodních prací ohařů”. V říjnu jsme již tradičně pořádali
barvářské a lesní zkouška ostatních plemen, letos s mezinárodní účastí.
Uvedené akce bychom nemohli zajišťovat na vysoké společenské úrovni
bez nezištné pomoci celé rodiny Vladimíra Tesaře. Za pořadatele a všechny
účastníky jim skromně děkujeme a skláníme se před jejich uměním.
Na farmě “Rolsu” máme stále dvě živá včelstva a bohaté zázemí pro myslivost. Za podporu naší činnosti majitelům “Rolsu” a pracovníkům děkujeme.
V základních školách jsme prováděli přednášky o myslivosti.
V závěru naší informace o činnosti děkujeme všem spoluobčanům za pomoc a čas, který věnovali přírodě.
Přejeme vám spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku 2020
všechno nejlepší, pevné zdraví a klid a pohodu ve vašich rodinách.
				

Jan Toman - myslivecký hospodář

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU STOLNÍHO TENISU
SDH BÍLOVICE ZA ROK 2019
Klub v současné době má 11 hrajících hráčů, z toho 5 hráčů týmu ,, A,, a 6
hráčů týmu ,, B,,. Soutěž je rozdělená vždy na podzimní a jarní kolo. Obě
družstva hrají regionální soutěž prostějovska ve dvou skupinách. V ročníku
2018 - 2019 tým ,, A ,, obsadil 2 místo a tým ,,B,, 8 místo. V rámci soutěže
pořádáme turnaje . V únoru jsme uspořádali turnaj ve čtyřhrách za účasti 14
dvojic a 28.12.2019 uspořádáme turnaj ve dvouhrách. Během sezóny jsme
se zúčastnili turnajů v našem okolí. V Čechách pod Kosířem jsme obsadili
5 místo v turnaji družstev . Na Stražisku 6 místo. V blízké budoucnosti bychom chtěli zapojit i mládež. Poděkování patří trenérům Ladislavovi Tesařovi a Pavlu Synkovi za dobrou přípravu týmu během soutěží. Poděkování
patří i Hospodě u Hochvaldů za zapůjčení sálu, kde hrajeme.
Petr Krupa - předseda oddílu stolního tenisu
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Spolek Klub přátel Lihoměrky
Vážení čtenáři zpravodaje, činnost našeho spolku není tak pestrá, jako činnosti ostatních spolků v naší obci, ale snažíme se alespoň malým dílem
pozvednout společenský život v naší obci.
V dubnu se naši členové zúčastnili tradiční dobrovolnické akce “Ukliďme
Česko” a pomohli s úklidem okolí naší obce.
V červenci jsme již tradičně uspořádali na hřišti v Lutotíně přátelské setkání u příležitosti svátku svaté Anny, které je zasvěcena kaplička v Lutotíně.
Zde jsme pro návštěvníky uvařili tradiční kotlíkový guláš, ugrilovali makrely,
živáňskou pečeni a vychladili několik sudů piva. I přes nepříznivé počasí
navštívilo tuto akci velké množství hostů. Pro příští ročník máme přichystaný
velkoplošný stan, aby nás již počasí nezaskočilo.
Velkým zpestřením této akce byl sraz členů klubu vojenské historie, kteří
dorazili i s technikou ČSLA, a to vozidly UAZ, ZIL, Praga V3S a s motocykly
Dněpr. Největší radost měly děti, které řidiči těchto vozidel neustále vozili
po blízkém okolí.
Nostalgicky na tyto vozidla zavzpomínali i tatínci a dědečkové dětí, kteří je
měli v paměti z dob svojí základní vojenské služby. Všem, kteří s vozidly přijeli, by jsme chtěli poděkovat za pomoc při přípravě, organizaci a následném
úklidu při této akci.
Dne 27. října jsme uvařili kotlíkový guláš na Bílé hoře při tradičním výšlapu
u příležitosti státního svátku založení Československé republiky v roce 1918.
Při rozsvěcování vánočního stromu v Lutotíně jsme tento strom nazdobili
a připravili svařené víno a punč pro děti i dospělé, aby se při vystoupení dětí
z mateřská školy a mikrojeslí KaRaBíLek, mohli diváci zahřát.
Tímto bych rád poděkoval všem členům i nečlenům spolku, kteří pomáhali
s přípravou a organizací Vánočníchvšech 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 2020 klid, spokojenost, hodně zdraví, lásky
a štěstí.
Za Spolek Klub přátel Lihoměrky
Jaroslav Štěpánek, předseda spolku
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Archeologické nálezy při stavbě kanalizace
v Lutotíně
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mají. Na základě projeveného zájmu spoluobčanů jsem byl požádán, abych
výsledky dohledu prostřednictvím Zpravodaje prezentoval. Pro přehlednost
považuji za užitečné zasadit nové objevy do širších souvislostí. K tomu
nejlépe poslouží krátký exkurs do pravěkých dějin našich obcí (zpracováno
podle ŠMÍD 2003, 45-70 – v uvedené práci jsou uvedeny též kompletní
prameny a literatura; zde odkazuji pouze na vybrané práce novějšího data).

Archeologické lokality na stavbou dotčeném území (podle ŠMÍD 2003, mapa na str. 61, upraveno).
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Nuže vydejme se po stopách pravěkého a raně historického osídlení našeho
regionu. Nejstarší bezpečně doložené osídlení na katastru obcí BíloviceLutotín je až z mladší doby kamenné a bylo zachyceno v poloze „Zlámané“
(11) při budování vodovodního řadu z Lutotína směrem k vodojemu na „Bílé
hoře“. Patří kultuře s lineární keramikou (5300 – 4800 př. n. l.) Získané
zlomky nádob mají velmi starobylý charakter a dovolují vznik osady klást
již do závěru 6. tisíciletí př. n. l. Ze stejné polohy však máme i první indicie
k osídlení ještě staršímu, z období paleolitu - starší doby kamenné, a to
v podobě bíle patinovaných pazourkových úštěpů, sporadicky nacházených
na okraji terasy, lemující sevřené údolí Romže z jižní strany. Paleolitičtí lovci
měli v těchto místech dokonalý přehled o pohybu stád zvěře. Jelikož se
jedná o artefakty z doby ledové, mohli to být i mamuti. Ostatně ze závěru 19.
století existuje zpráva o mamutím klu uvolněném z břehu Romže a „velkou
vodou“ odneseném až ke Smržicícm (SPITZNER 1899).
Stopy dalšího lineárního sídliště, přibližně ze stejného období jako
na „Zlámaných“, byly objeveny v „Meziluží“ (5), mezi tokem Romže
a náspem železniční tratě Prostějov - Chornice. Závěr neolitu vyplňuje
kultura s moravskou malovanou keramikou, jejíž rozsáhlé sídliště se rozkládá
ve střední části „Zlámaných“ (11). Nalezená keramika dovoluje osídlení
spojit spíše s mladší vývojovou fází této kultury (4500 př. n. l). Stejnému
období patří zatím skromné doklady její přítomnosti na „Hradě u Bílovic“
(1), opevněném sídlišti z pozdní doby kamenné - eneolitu (komplexně např.
ŠMÍD a kol. 2010a, b). To náleží, a jistě po právu, k nejznámějším lokalitám
z katastru Bílovic-Lutotína. Na Hradě prováděné výzkumy (s přestávkami
od konce 19. století) ukázaly, že poloha osídlená již v závěru 5. tisíciletí
př. n. l. byla na počátku středního eneolitu, přibližně v polovině 4. století
př. n. l., opevněna mohutnou hradbou s čelní kamennou plentou, která
nahradila lehčí opevnění, obepínající téměř celé návrší o rozloze 1,35 ha.
Jen ze strany Z a SZ, kde svahy kopce příkře klesají do údolí Romže, je
jeho průběh dnes již nezřetelný. Hradba byla na vnější straně doplněna
dvěma příkopy, z nichž vnější nebyl dokončen. Dosavadní výzkumy přinesly
početnou kolekci keramiky a kostěných nástrojů. Broušená a štípaná
industrie (kamenné a pazourkové předměty) byla zastoupena jen sporadicky.
Nálezy patří mladší fázi kultury s nálevkovitými poháry. V nashromážděném
materiálu lze ještě rozpoznat výrazné vlivy z prostředí formující se kultury
s keramikou kanelovanou, ale záhy na to, někdy před rokem 3000 př. n. l.
sídliště zaniká. Ještě jednou byla exponovaná poloha „Hradu“ využita jako
přechodné sídliště - refugium, a sice v závěru lužických popelnicových polí
v první polovině 1. tisíciletí př. n. l. Jedná se však opravdu pouze o krátkou
epizodu, doloženou jen několika zlomky keramiky a v době zcela nedávné
i nálezem železné jehlice.
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Vraťme se však zpět k pozdní době kamenné. Stejnému úseku pravěkých
dějin jako opevněné sídliště na „Hradě u Bílovic“ (1) patří žárový hrob, odkrytý
výzkumem A. Medunové z Archeologického ústavu v Brně roku 1957 při
stavbě domu A. Luckera v Lutotíně (9). Mimo výbavu jednoho neporušeného
hrobu (obr. 2, 5-10) byly v hlíně z výkopů pro stavbu identifikovány zlomky
dalších asi třiceti nádob stejné kultury. Z toho je možné usuzovat, o porušení
více hrobů. A jelikož se v té době pohřbívalo pod mohylami, obvykle s více
pohřby, lze celkem oprávněně předpokládat její existenci právě v těchto
místech. Související skutečností je, že tyto pohřební stavby se v době kultury
nálevkovitých pohárů vyskytovaly ve skupinách. Nekropoli tvořilo i několik
desítek mohyl. Další pohřební aktivity evidujeme až ze samého závěru pozdní
doby kamenné na dvou místech katastru. Jedná se o pohřebiště kultury se
šňůrovou keramikou (± 2500 př. n. l.), objevené při stavbě železniční vlečky
v trati „Mazance“ (4) a nekropoli lidu se zvoncovitými poháry (2400 – 2100
př. n. l), reprezentovanou hrobem náhodně objevený poblíž stodoly pana
Hanáka (přibližně v místě dnešního obchodu v Bílovicích).
Osídlení ze starší doby bronzové známe
z Lutotína, z bývalé zahrady pana Vodičky
(9). Při terénních úpravách prováděných
v roce 1988 novým majitelem pozemku
panem Milanem Holáskem došlo mj.
k narušení starobronzového sídlištního
objektu s pohřbem nedospělé osoby.
Nádoba a bronzové šperky dovolují
nález přiřadit kultuře únětické a klást jej
do období kolem roku 1800 př. n. l. (obr.
2, 1-4).
Obr. 2 - Lutotín, okr. Prostějov, intravilán obce (9).
1 – 4 pohřeb únětické kultury s nálezy;
5 – 10 žárový hrob kultury nálevkovitých pohárů
s výbavou (podle ŠMÍD 2003, tab. 7).

Závěr střední a počátek mladší doby bronzové reprezentuje pohřebiště
v poloze „Padělky“, též „U kříže“ (7), které svými nálezy, ale hlavně odkrytými
situacemi patří k důležitým moravským archeologickým lokalitám tohoto
přechodného období (např. FOJTÍK 2015, 29-38, tab. 6-11). Prozkoumány
zde byly v devadesátých letech minulého století, v rámci Vodovodu Pomoraví,
pohřby pod mohylami s kamenným pláštěm či obvodovým věncem a jámové
hroby se žárovými pohřby z přelomu třináctého a dvanáctého století př. n.
l. Kulturně se jedná o lužickou kulturu se silnými reminiscencemi kultury
mohylové. Do závěru střední doby bronzové lze klást i počátek rozsáhlého
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sídliště na SZ okraji „Zlámaných“ (11), které se dále rozvíjelo během
pozdní doby bronzové a ve starší době železné (na konci 2. a počátkem 1.
tisíciletí př. n. l.). Druhé rozsáhlé sídliště se v téže době nacházelo v poloze
„Zadní hony“ JV dnešního Lutotína (10). K jihozápadu exponovaný svah
sprašového návrší, ohraničený údolní nivou říčky Romže, vytvářel ideální
podmínky pro umístění sídliště. Je velmi pravděpodobné, že poloha byla
osídlena v průběhu celého pravěku, o čemž svědčí sporadicky nacházené
kamenné artefakty.
Přítomnost historických Keltů v závěru 1. tisíciletí př. n. l. prozrazují nálezy
opět ze západní části „Zlámaných“ (11) a z prostoru vyústění „Jestřábí rokle“
do Romžské nivy (3). S touto periodou lze s největší pravděpodobností
spojit i intenzivní železářskou výrobu, jejíž pozůstatky v podobě strusky byly
do nedávné doby v hojné míře nacházeny na okolních polích. Nově pak bylo
osídlení ze závěru starého letopočtu zjištěno v blízkosti železniční zastávky
v Lutotíně (9), a to při budování vodovodu podél místní komunikace.
Osadu z mladší až pozdní doby římské, jež se rozkládala v JV části
zástavby dnešního Lutotína, připomínají četné nálezy keramiky. Zatím
víceméně náhodně získaný materiál má vysloveně sídlištní charakter a jeho
výskyt registrujeme necelý 1 km od známého pohřebiště v „Prostředních
pololánech“ u Kostelce na Hané, které je shodně datováno do 3. až 4. století
n. l. Popelnice se žárovým pohřbem ze 3. století byla nalezena i v poloze
„U kříže“ v Bílovicích (7), a lze předpokládat, že je součástí většího pohřebiště.
Stopy intenzivního slovanského osídlení registrujeme v širším okolí železniční
zastávky v Lutotíně - na pozemcích A. Luckera, Dr. Nečase a Dr. Krále (9)
a nově i v Bílovicích - v polohách „Za Jurdovým“ (8) - vlevo od cesty z Bílovic
do Lutotína v poloze „U splavu“ (6). Pohřební zvyklosti nejstarších Slovanů
reprezentuje žárový pohřeb v nádobě pražského typu z „Mazanců“ (4)
u Bílovic, objevený v roce 1923 při budování železniční vlečky z Kostelce
do Lešan. Pochází ze 7. století n. l. a náleží k velmi cenným o ojedinělým
památkám v širším regionu střední Moravy.
Z intravilánu Bílovic máme dále doloženo nepřetržité středověké osídlení,
a to počínaje 11. stoletím. Archeologicky bezpečně doložené kontinuální
osídlení obou obcí tak dalece předchází první dochované písemné zmínky
o nich, a to zvláště u Bílovic, prvně zmiňovaných až v průběhu 14. století.
Stručný komentář k nově objeveným lokalitám (obr. č. 3 – barevný
na zadní straně zpravodaje).
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Lokalita č.:
1. Padělky, poloha na východním úpatí návrši s pomístním názvem Bílá hora,
západně od odbočky směřující k vrcholu. Sídlištní objekt zachycený roku
2015 v severním profilu hloubeného žlabu poskytl zlomky keramiku, mimo
jiné i podstatnou část džbánku s uchem, a hrudky mazanice (přepálené hlíny
z výmazu stěn příbytku) kultury se zvoncovitými poháry, které se na našem
území vyvíjela v druhé polovině 3. tisíciletí př. n. l. (2400 – 2100). Charakter
získané keramiky odpovídá spíše mladší fázi osídlení a nalezené zlomky
mazanice dovolují usuzovat, že v jeho blízkosti stával dům či jiná stavba
obdobného charakteru (FOJTÍK - ŠMÍD 2017, 149).
2. Stejná poloh, ovšem místo nacházející se 80 m od odbočující cesty
směrem k severu. Pří hloubení protipovodňového žlabu došlo k porušení
plytké stavební jámy (hliníku) kultury s moravskou malovanou keramikou.
Kultura ze závěru mladší doby kamenné dostala název podle charakteristické
výzdoby nádob malováním a jejímu trvání je vymezena doba mezi 48. a 44.
stoletím př. n. l. Známa je též zvýšenou produkcí hliněných ženských plastik
(velmi frekventované, a nejen v odborné literatuře, jsou „venuše“ z Mašůvek,
Střelic, ale i z Kostelce na Hané). Stejně jak v předcházejícím případě,
přítomnost stavební jámy signalizuje někde v blízkém okolí existenci obytné
stavby. Hliník je vlastně exploatační jámou k získávání hlíny k výmazu stěny
domu. A ještě jedna poznámka. Obě právě zmíněné lokality byly objeveny jen
díky razantnímu zásahu do terénu, jelikož byly v minulosti, snad v důsledku
odlesnění horních partií návrší, převrstveny splavenou zeminou. To je také
důvod, proč až dosud unikaly pozornosti badatelů. S obdobným jevem se
setkáme ještě jednou u lokality označené pořadovým číslem 7.
3. Při čištění vodní nádrže u bývalého Jurdova mlýna došlo k odhalení
několika zásobních jam, zřetelně se rýsujících tmavou výplní na světlejším
pozadní jižní i severní stěny rybníku. Datovány byly jednak do období lužické
kultury (±12. století př. n. l.), některé pak do vrcholného středověku (do 14.
století - FOJTÍK – ŠMÍD 2017, 191 a 201). Lužické sídlištní objekty mohou
souviset s pohřebištěm „U kříže“ (obr. 1, lokalita 7), o čemž svědčí shodné
datování obou nalezišť.
4. V ulici vedoucí podél nádraží v Lutotín, na rozhraní parcel 106/1 a 105/2,
zachytil výkop kanalizačního řadu zbytky sídlištní jámy z doby laténské.
Označujeme tak dobu pobytu Keltů na našem území, trvající přibližně 400
let, a to od poloviny 5. do poloviny 1. století př. n. l. Během této dlouhé doby
doznala jejich materiální i duchovní kultura mnoha změn, což se projevilo
jak v pohřebním ritu (pohřby do země - inhumaci - vystřídaly posléze pohřby
žárové), tak i na předmětech každodenní potřeby. Nalezená keramika
z tohoto objektu, částečně prozkoumaného již při budování vodovodu
37

v roce 1996, datuje nález do závěrečné fáze keltského osídlení kraje, tedy
do 1. století př. n. l. Poloha sama je zajímavá tím, že vykazuje značnou
koncentraci pravěkých nálezů včetně žárových hrobů kultury nálevkovitých
pohárů (obr. 2:5 – 10). Novodobé výkopy ukázaly, že se jednalo o lokální
výběžek - jakýsi poloostrov, zasahující od severu do inundace říčky Romže.
Zajímavé archeologické nálezy lze v těchto místech očekávat při hloubení
kanalizačních přípojek mezi domy a instalovanými kanalizačními šachtami.
5. Lutotín je nejstarší písemnou zprávou připomínán již k roku 1141 (tzv.
falzum biskupa Jindřicha Zdíka) jako jedna z obcí patřících olomoucké
kapitule. S tímto datem, tedy s polovinou 12. století, by mohl souviset objekt
ve výkopu na západní straně komunikace před Obecním domem. Poskytl
několik zlomků keramiky s charakteristickou výzdobou a vysokým procentem
tuhy v keramické hmotě. Její přítomnost v hrnčině je typická jednak pro Kelty,
ale také právě pro mladohradištní období, vrcholící ve 12. století n. l.
6. Kelty vystřídali na našem území Germáni, pronikající do moravských úvalů
od západu a severu. Zdrželi se přibližně stejnou dobu jako jejich předchůdci,
tedy 400 roků, od přelomu letopočtu do 5. století. Jejich pobyt u nás se kryje
s dobou římského císařství, proto jsou archeologické nálezy z prvních staletí
nového letopočtu označovány přívlastkem „z doby římské“. Doklady v podobě
ojedinělých zlomků keramiky byly dosud známy z pozemku pana Holáska
v Lutotíně a hliněné nádoby se žárovým pohřbem z Bílovic, zachráněné
v devadesátých letech minulého století při budování Vodovodu Pomoraví
v poloze „U kříže“. Oba stávající nálezy jsou datovány do třetího století n.
l. Jen o málo starší je nově objevené torzo zemnice (chaty zapuštěné pod
úroveň dnešního terénu) v místě šachty 40 (severovýchodní nároží domu
č. p. 44), kterou keramika datuje do markomanských válek, tedy do druhé
poloviny 2. století n. l. Její zpevněná podlaha se nacházela 140 cm pod
úrovní dnešního terénu.
7. Velmi zajímavou půdní anomálii odkryl výkop v prostoru před Doleželovým
mlýnem, konkrétně mezi koncovou šachtou kanalizace a šachtou
předcházející (54 - 53). V hloubce 160 cm se nacházela úroveň původního
půdního pokryvu charakteru černice, vykazující stopy osídlení (horní část
vrstvy byla kontaminována hrudkami přepálené hlíny a četnými uhlíky),
překrytého mocnou vrstvou svahoviny - červenohnědé kamenité hlíny,
sesuté z navazujícího svahu. Dva zlomky nádob ze svrchní části tmavé hlíny
vykazují typické znaky keramiky 14. století ( jen pro představu se jedná,
mimo jiné, o dobu vlády Karla IV.) a přibližně určují, kdy přibližně k sesuvu
terénu v důsledku odlesnění a podmáčení došlo.
8. Očekávané archeologické nálezy v trasa od nádraží v Lutotín do Kostelce
na Hané (úsek mezi šachtami 30 – 1) se dostavily až těsně před mlýnskou
strouhou v prostoru šachty č. 12.
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Zbytky mělce uloženého a orbou silně porušeného pyrotechnického zařízení
se strukturou větších přepálených kamenů a narušenou krou přepálené
hlíny se nepodařilo jednoznačně datovat, pouze omezit na dobu keltského
či germánského osídlení. Vzhledem k navazujícímu osídlení směrem dále
ke Kostelci na Hané, přicházejí do úvahy obě zmíněné komponenty.
9. O Keltech jsme už hovořili, jen připomenu dobu jejich přítomnosti
na našem území – páté až polovina prvního století př. n. l. V Lutotíně
u nádraží a na Zlámaných (obr. 1:3, 11) datují nálezy osídlení do závěrečné
fáze jejich přítomnosti (kolem roku 150-50 př. n. l), ale blíže Kostelci na Hané
existovala osada Keltů již od přelomu 5. a 4. století př. n. l. Pozoruhodná
je koncentrace keltských sídlišť podél toku Romže od Kostelce na Hané
k Ptenskému Dvorku, přičemž není pochyb o tom, že souvisí s trasou důležité
komunikační a obchodní stezky, fungující ostatně od dob dávno minulých
(kontrolovala ji již v pozdní době kamenné opevněná osada nad Běleckým
Mlýnem – Hrad u Bílovic), vedoucí podél Romže konickým zlomem směrem
k západu do prostoru Boskovické brázdy a dále do Polabí. U Bernovského
mlýna, mezi Ptením a Ptenským Dvorkem, se nacházela větší keltská osada
- vysunuté stanoviště keltského oppida u Malého Hradiska - kontrolující
právě tuto důležitou spojnici.
10. Komunikační trasa podél Romže nepozbyla svého významu ani v době
římské, tedy v době osídlení Moravy Germány. Nově objevené stopy osídlení
ze 3. a 4. století n. l. u Kostelce na Hané jsou toho důkazem.
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XXVI. ROČNÍK GRAND PRIX ARCHITEKTŮ
OCENIL ZVONIČKU V BÍLOVICÍCH
Cenu za výtvarné dílo v architektuře se porota rozhodla udělit Zvoničce v Bílovicích od Stempel & Tesař
Architekti - Ján Stempel, Jan
Jakub Tesař. Porota ocenila
moderní materiálové a technologické provedení jinak
tradiční venkovské stavby
a její začlenění do prostoru
návsi.

Vodovodní přípojky v Bílovicích
Obracíme se na vlastníky nemovitostí, kteří dosud nemají svoji nemovitost
napojenou na veřejný vodovod a o tomto napojení uvažují, s nabídkou, že
těmto zájemcům o vodovodní přípojku hromadně vyřídíme stavební povolení na vodovodní přípojku. Pokud tedy máte zájem o společné vyřízení stavebního povolení vodovodní přípojky v Bílovicích, kontaktujte během měsíce ledna obecní úřad a my vás zařadíme do seznamu žadatelů o stavební
povolení na vodovodní přípojky. Cílem je občanům zjednodušit vybudování
vodovodní přípojky, které mnohdy zasahují do komunikací dříve, než dojde
k opravě povrchů komunikací, která bude následovat po výstavbě kanalizace a přeložce elektrických sítí.
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Gruntovní kniha obce Bílovic
(od dob nejstarších do roku 1964)
V letošním roce vyšla publikace, kterou napsal téměř před 35 roky bílovický
patriot pan Jiří Martínek, který jak v úvodu své knihy píše, ji sepsal, aby pokolení po nás věděli, které rody měli jednotlivé Bílovické usedlosti v držebnosti.
Pan Martínek strávil mnoho let a mnoho času v archivech a na matrikách
a výsledkem jeho úsilí je tato kniha, kterou si můžete zakoupit na obecním
úřadě.

Tříkrálová sbírka 2019
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 17.988,- Kč. V Bílovicích chodily dvě skupinky koledníků a jedna skupina chodila koledovat v Lutotíně. V Bílovicích vybrali koledníci 12.221,- Kč
a v koledníci Lutotíně 5.767,- Kč

Tříkrálová sbírka 2020
se u nás v obci bude konat dne
4.1.2020
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Sbírka na zvony v Kostelci na Hané
Naše obec přispěla částkou 10.000,- Kč do sbírky na pořízení zvonů
do kostela svatého Jakuba Staršího v Kostelci na Hané. Další prostředky
na pořízení zvonů věnovali občané naší obce do veřejné sbírky, která byla
na pořízení zvonů zorganizována a jedna z pokladniček byla umístěna
na obecním úřadě naší obce.
Ve věži kostela byly historicky umístěny tři zvony. Téměř tři čtvrtě století však
z místní věže svolával k bohoslužbám pouze jediný zvon z roku 1693. Dva
zvony byly zabaveny z důvodů válečných rekvizic v roce 1916. Nahrazeny
byly díky veřejné sbírce roku 1925. Další válka však ukončila jejich vyzvánění
v roce 1942, kdy byly opět zrekvírovány. Od té doby zbyl ve věži pouze
jeden zvon z roku 1693. Tři zvony se do kostelní věže vrátily až v sobotu
27. července 2019, kdy byly nové dva zvony vysvěceny biskupem Josefem
Nuzíkem a vyzdviženy jeřábem do kostelní věže. Menší zvon o hmotnosti
340 kg s laděním H1 byl zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi. Větší zvon
o váze 830 kg a laděním Fis1 byl zasvěcen Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu
a Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Nové zvony odlilo Umělecké
zvonařství Dytrychová s.r.o. z Brodku u Přerova. Nové zvony vytvoří spolu se
stávajícím zvonem z roku 1693 (hmotnost cca 500 kg, ladění A1) zvonovou
sestavu, odpovídající té z roku 1925.
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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
Sboru dobrovolných hasičů v Bílovicích za péči o hřiště v Bílovicích, pomoc
se dřevem, přípravu společenských akcí v obci a další činnost pro obec
Týmu žen SDH Bílovice za tvorbu kulis a výzdob na čertovskou jízdu
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
Smíšenému zboží p. Dostálové za materiální podporu kulturních akcí
Hospodě u Hochvaldů za podíl na organizaci hodů a Mikuláše

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. Stejně
jako letos odměníme nejlepší fotografii malým dárkem a zveřejníme
v příštím vydání zpravodaje a na webových stránkách obce

Zprávy a hlášení na e-mail
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”   

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví,
štěstí pohody v novém roce přeje
zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín
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Původní chata na hřišti

Nově vybudované komunitní centrum

Pálení čarodějnic

Pasování školáků

Zvonička u Žudru

Socha sv. Floriána

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