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Čarodějnice

Dětský den

Loučení se školáky a paní ředitelkou

Dobrovolníci při akci Ukliďme Česko

Úřední hodiny
Oznamujeme, že z důvodu havarijního stavu budovy
č.p. 39 v Bílovicích a probíhajících úprav na budově,
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: Jaroslav Babiánek,  Jan Toman st.,
Jan Toman ml., Jaroslav Navrátil,  Bc. Miroslav Říčař

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři zpravodaje,
S blížícím se koncem roku máme opět možnost ohlédnout se za uplynulým
rokem a pomalu bilancovat, co se nám podařilo zrealizovat a vytýčit si
nové cíle a kroky, které k nim povedou. Letošní rok byl velmi bohatý, co
se týče počtu realizovaných akcí. Zkraje roku jsme dokončovali práce
kolem rekonstrukce veřejného osvětlení, krátce na to jsme zahájili práce
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na rekonstrukci starého obecního úřadu v Lutotíně a na ty postupně navázala
demolice zakoupeného domu v Lutotíně. Správa železniční dopravní cesty
připravila projekt rekonstrukce železniční zastávky v Lutotíně. V rámci této
rekonstrukce bylo přestavěno nástupiště, vybudována nová čekárna, místo
pro kola, nové osvětlení, a byla provedena rekonstrukce železničního svršku
včetně stávajícího přejezdu.
Státní pozemkový úřad na jaře zahájil výstavbu “Zdrže nad kapličkou”
a výstavbu asfaltové cesty v lokalitě “Pod Vinohrady”. Obě akce byly
realizovány rámci Plánu společných zařízení komplexních pozemkových
úprav. V Bílovicích byla opravena polní cesta k vodojemu na Bílé hoře.
Na budově obecního úřadu v Bílovicích bylo dokončeno odizolování proti
zemní vlhkosti, vyměněna vstupní vrata, osazeny nové dveře a částečně
i okna. V letošním roce nám v katastru naší obce přibyly čtyři nové altánky.
Radost z nově pořízených altánků ovšem zastínil vandalismus na dvou
altáncích pořízených v loňském roce, kde došlo k poničení střechy a stolů.
Kromě těchto akcí podpořených z nejrůznějších dotačních zdrojů jsme
pokračovali v “brigádnických akcích”, kde se členové zastupitelstva a SDH
Bílovice rozhodli pokračovat v opravách na hřišti v Bílovicích, v jejichž rámci
připravujeme altán pro posezení, rozšířili jsme osvětlení hřiště a dokončili
část oplocení a bránu na vstupu.
Pracovníci na „Veřejně prospěšné práce“ se nejenom starají o úklid veřejných
ploch, ale výsledkem jejich každodenní činnosti je i upravená a sečená zeleň,
upravené hřiště a podílejí se i na úpravě parkovacích ploch. Mzda pracovníků
na veřejně prospěšné práce je hrazena z prostředků Úřadu práce.
Na jaře se naše obec přidala k celostátní akci „Ukliďme Česko“. Této
tradiční akce se zúčastnili bezmála na čtyři desítky dobrovolníků. Výsledkem
jejich snažení bylo uklizené okolí říčky Romže a celá oblast od Romže
po Háječek. Sesbírána byla více, jak tuna odpadků. Odvoz odpadu zajistila
firma p. Bureše, která zajišťuje svoz tříděného odpadu v obci.   Uložení
odpadu na skládku bylo uhrazeno z obecních prostředků.
V zájmu optimalizace nakládání s odpady bychom chtěli v rámci
probíhajícího projektu v   následujících měsících pořídit domácnostem
nádoby na plasty a papír, a současně bychom chtěli rozšířit počet nádob
na veřejných místech o nádoby na kovy a nápojové kartony, tato místa
vydláždit a doplnit zelení. Rozšíření sběru tříděného odpadu by nám mělo
umožnit snížení četnosti svozu komunálního odpadu na jednou za měsíc,
a tím ušetřit prostředky, které platíme svozové firmě, kde pro rok 2018
dochází k navýšení ceny za odvoz popelnic pro obec. To by mělo udržet
poplatek za odvoz komunálního odpadu na stávající úrovni. K jeho udržení
by měl přispět i evidenční systém využívající čárových kódů na popelnicích,
který bychom v rámci tohoto projektu měli zavést. Směr, kterým bychom se
chtěli ve třídění domovních odpadů ubírat ozřejmují již několik měsíců videa
na našich webových stránkách.
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Z kulturních akcí, které se uskutečnily, si zaslouží zmínku hasičský ples
v Kostelci na Hané pořádaný oběma SDH ve spolupráci s SDH Kostelec
na Hané, košt pálenek, pálení čarodějnic, dětský den, přátelské posezení
o svátku sv. Anny s makrelami a kotlíkovým gulášem v Lutotíně, rozloučení
s prázdninami v pirátském stylu,   hasičská soutěž o pohár starosty obce.
Pro nepřízeň počasí letos neproběhlo tradiční “Setkání 28. října u pomníku
republiky”. Mimořádný úspěch měl již potřetí pořádaný Čertovský vláček,
jehož se zúčastnilo přes tři stovky účastníků. Tečkou za letošním rokem
pak bude tradiční silvestrovské grilování. Největší kulturní akcí roku 2017
pak byly hody v Bílovicích, které jako každoročně začaly v sobotu Pivními
slavnostmi, zábavou, pokračovaly nedělní soutěží mladých hasičů a skončily
v pondělí tradičním gulášem.
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.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát klidné Vánoce, šťastný nový rok
a stálé zdraví.
Ing. Miroslav Hochvald, starosta obce

Realizované akce
Oprava budovy starého obecního úřadu v Lutotíně
Počátkem roku byly zahájeny práce
na nevyužívané budově starého obecního
úřadu v Lutotíně. V budově nebyl rozvod vody
ani kanalizace, bylo tedy nutné vybudovat
novou přípojku vody a vyřešit umístění jímky
na vyvážení. V rámci projektu “Energetických
úspor” bylo provedeno zateplení vnějšího pláště
budovy, vyměněna okna, dveře a oboje vrata
hasičské zbrojnice a instalováno nové plynové
vytápění. Vzhledem ke špatnému stavu střechy
jsme se rozhodli vyměnit i střešní krytinu
a veškeré klempířské prvky. Na “Energetické
úspory” pak navázaly vnitřní úpravy horního
patra na mikrojesle a oprava stávající hasičské
zbrojnice v přízemí, kde byla vybourána křivá
podlaha a zhotoven nový sádrokartonový
strop a elektroinstalace. V současné době je
připravována kolaudace.  	
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Oprava polní cesty z Bílovic k vodojemu na Bílé hoře
Na základě výzvy ministerstva zemědělství na Opravy polních cest,
která umožnila opravy stávajících asfaltových polních cest zařazených
v Komplexních pozemkových úpravách, jsme využili tohoto dotačního titulu
a opravili polní cestu která vede z Bílovic k pomníčku 28. října a k vodojemu.
Demolice budovy č.p. 12 v Lutotíně
Rozsáhlou budovu č.p. 12 včetně navazujících hospodářských budov,
kterou obec zakoupila v předcházejícím roce, se nám podařilo v rámci
programu ministerstva pro místní rozvoj na demolice budov, který poskytl
70% prostředků na demolici, budovu odstranit. Plocha po odstraněné stavbě
zůstane zatravněná a v budoucnu ji chceme využít pro posunutí místní
komunikace dále od památkově chráněné kaple sv. Anny.

Rekonstrukce Veřejného osvětlení
Byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci které, byly
vyměněny stávající výbojky za svítidla LED. Hlavním cílem bylo snížení
celkového příkonu osvětlení, neboť příkon stávajících výbojek byl v Bílovicích
250W na svítidlo a v Lutotíně 150W a tato svítidla byla nahrazena LED zdroji
o příkonu 20, 39 nebo 58W. Současně bylo rozšířeno osvětlení v lokalitách
dosud nedostatečně osvětlených mimo jiné i komunikace mezi Bílovicemi
a Lutotínem, kde jsou dnes instalovány LED svítidla o příkonu 28W.  
Pořízení malotraktoru
Z programu ministerstva zemědělství na pořízení lesnické techniky
byl pořízen malotraktor s lesnickou nástavbou.
Oprava budovy obecního úřadu
v Bílovicích
Z programu na obnovu venkova
Olomouckého kraje jsme získali
prostředky na zahájení oprav
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budovy OÚ v Bílovicích č.p. 39, která je již několik let v havarijním stavu a to
nejen pro stav střechy ale pro celkovou zchátralost budovy. V rámci tohoto
projektu byla budova podřezána a zdi odizolovány proti zemní vlhkosti,
byly nainstalována nová vrata do průjezdu, vedle nich nové dveře pro lepší
přístup do kanceláří, knihovny a klubovny a bylo vyměněno několik oken.
všechny tyto výplně byly také zednicky zapraveny. Celkové náklady na tuto
opravu byly 792.956,-Kč.
Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje činila 300.000,Kč a spolufinancování naší obce bylo ve výši 492.956,-Kč
Současně jsme podali žádost do programu Nová zelená úsporám pro
veřejné budovy, která však bude vyhodnocená až v následujících měsících
a v rámci které bychom chtěli opravit nejen kompletní plášť budovy včetně
oken a dveří a zdrojů na vytápění ale i střechu.
Pořízení elektrotříkolky
Z Národního programu životního
prostředí jsme získali prostředky
na pořízení elektrické tříkolky.
Tříkolka Benycargo je vybavena
korbičkou pro převoz materiálu
a nářadí do hmotnosti   400 kg
a na jedno nabití ujede cca 50 km,
přičemž nabití vyjde přibližně
na 5 Kč.
Vybudování míst pasivního odpočinku
Po loňském úspěšném vybudování čtyř altánků u Lipky nad Háječkem,
u cesty Na Vrchy, u splavu v Lutotíně a u brodu v Bílovicích jsme požádali
Ministerstvo zemědělství ve stejném programu o dotaci na vybudování čtyř
dalších altánků. Naše žádost byla úspěšná a v letošním roce byly altánky
umístěny v Lutotíně za mlýnem, u cesty na Bělecký mlýn za poslední
chatou, “na špici” u Háje a u památníku na Bílé hoře. Altány jsou postaveny
na zpevněné ploše a u každého je umístěn odpadkový koš, stojan na kola
a je u nich vysazeno několik stromů. Celková cena za vybudování altánků je
295 192, Kč a dotace od Ministerstva zemědělství je 200.000,-Kč
Rekonstrukce železniční zastávky v Lutotíně
Počátkem roku 2015 jsme požádali SŽDC o opravu železniční zastávky,
která byla ve velmi zanedbaném stavu. SŽDC se k naší žádosti
vyjádřila kladně a v minulém roce na rekonstrukci zastávky zpracovala
projekt, který letos zrealizovala. Nejprve byla odstraněna stará čekárna
a staré nástupiště. Následně byl opraven železniční svršek a přejezd
a nainstalováno nové nástupiště z betonových prefabrikovaných bloků.
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Nástupiště je umístěno výškově tak,
aby bylo umožněno bezbariérové
nastupování a vystupování z vlaků.
U nástupiště byla vybudována
šikmá přístupová plocha umožňující
bezbariérový přístup na nástupiště.
Dále byla nainstalována nová čekárna
a úschovna pro jízdní kola se stojany
pro uzamknutí kol. Nakonec bylo
namontováno nové LED osvětlení
zastávky. Nová zastávka již odpovídá
standardům 21. století a je využívána
cestujícími od června letošního roku.

Co připravujeme do dalšího roku?
Kanalizace – V Lutotíně i Bílovicích je zažádáno o vydání stavebního povolení.
Tedy na základě územního řízení došlo k umístění stavby a je připravována
dokumentace pro provedení stavby. Počátkem roku pak požádáme SFŽP
o prostředky na výstavbu a po rozhodnutí, které lze očekávat v polovině roku
budeme připravovat zahájení vlastní výstavby. Tak jak jsme již vloni avizovali
na výstavbu kanalizace by v roce 2019-2020 navázal přesun vedení nízkého
napětí v Bílovicích do země realizovaný firmou E.On. Teprve potom bude
možné provádět rekonstrukci chodníků a komunikací.
Demolice - Po letošní demolici č.p. 12 v Lutotíně, chceme připravit demolici
č.p. 25 v Bílovicích, kde bychom v případě, že projekt bude podpořen dotací
z Ministerstva pro místní rozvoj, chtěli tuto budovu v příštím roce odstranit
a plochu zatravnit. V budoucnu bychom tuto plochu chtěli využít buď pro
výstavbu RD, nebo pro občanskou vybavenost. Prozatím uvažujeme
o zatravnění.
Rekonstrukce budovy obecního úřadu - Na budově je provedeno
“podřezání” s izolací proti zemní vlhkosti a byla vyměněna vrata, dveře
a některá okna. Na to by měla v příštím roce navázat druhá etapa, na kterou
máme podanou žádost v rámci tzv. “Zelené úsporám pro veřejné budovy”
v jejímž rámci bychom chtěli budově opatřit novou fasádu včetně oken a dveří
a opravit střechu. V třetí etapě pak budeme řešit novou elektroinstalaci,
rozvody, vnitřní a venkovní úpravy tak, aby se do zrenovované budovy
vrátily kanceláře obecního úřadu, knihovna, SDH Bílovice a měla by zde
vzniknou v prostorách bývalé klubovny i “Spolková místnost” pro činnost
spolků a sdružení v obci.
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Výsadby -   Byl zahájen projekt, v jehož rámci bude vysázeno stromořadí
kolem cesty “Do hliníků” a kolem “Plata” a k  pomníčku “28 října”. Půjde jak
o ovocné stromy, třešně, hrušně, švestky, lísku tak i o lípy, javory, jeřáby,
habry a i o několik druhů keřů. Ozelenit a vysadit by se tak měl i val kolem
plata.
Technika - Na údržbu zeleně v obci bychom chtěli pořídit v následujícím roce
vhodný mulčovač, kterým bychom mohli sekat trávníky i se vzrostlou trávou
a na hůře přístupných místech. V současnosti disponujeme travní sekačkou,
kterou provádíme sečení hřišť, dále jedním křovinořezem a malou zahradní
sekačkou pořízenou v loňském roce. Z dotace MZe byl pořízen malotraktor
s lesní nástavbou, který bychom chtěli využívat při péči o lesy ve vlastnictví
obce a aktuální také zůstává pořízení nového vozidla pro rozvoz obědů, které
by nahradilo odprodaný Renault Kangoo. Nejen na zimní údržbu komunikací
byl pořízen zametací kartáč.

Hospodaření obce v roce 2017
Přehled čerpání příjmů, výdajů a dotací do 6. prosince 2017 ukazuje
následující tabulka.
PŘÍJMY
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Výtěžek  z provozování loterií
Správní poplatky
Příjmy z pronájmu pozemků ROLS
Příjem za materiál, demolice č.p. 24
Příjmy z pronájmu -Žudr,  hřiště
Příjmy z pronájmu plynovodu
Příjmy od organizací a  živnostníků za komunální odpad
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k 6.12.2017
1 276 108
24 995
121 565
1 148 446
2 583 633
595 205
167 900
7 150
35 012
980
170 832
23 545
25 460
219 472
17 193

Příjmy z budoucího prodeje č.p. 51 v Lutotíně
Příjmy  EKO-KOM za tříděný odpad
Příjem z odprodeje palivového dříví
Příjmy  z poskytovaných služeb /péče o živ. prostř. aj/
Příjmy z pronájmu nemovitostí /hospoda, kadeřnictví a palírna/
Příjmy za kovový odpad, ost. příjmy
Přijaté dary - ROLS
Příjem z prodeje pozemku
Příjmy z  úroků
Příjmy z dividend
Přijaté pojistné náhrady
Příjem za zřízení věcného břemene
Vrácení půjčky z obce
Příjmy celkem

44 000
57 693
32 450
25 000
69 300
8 213
100 000
2 100
297
12 920
77 604
500
60 000
6 905 473

Dotace přijaté :
- Dotace na volby do parlamentu
- Výkon státní správy
- Úřad práce - mzdy na veř. prospěšné práce
- Dotace MPSV na na projekt Mikroregionu
- Dotace MZe - oprava polní cesty
- Dotace MMR - demolice
- Dotace OL. kraj - oprava budovy OÚ Bílovice
- Dotace Ol. kraj - radiostanice pro JSDH Bílovice
- Dotace Ol. kraj - školení

52 846
92 400
382 519
512 525
2 614 844
1 415 907
300 000
18 000
1 200

Celkem dotace přijaté do 6.12.2017
Celkem příjmy do 6.12.2017

5 390 241
12 295 714

VÝDAJE
Pořízení techniky - malotraktor + přisl.
Výsadby a oplocenky
Oprava místních komunikací a polních cest
Opravy chodníků
Výdaje na dopravní obslužnost
Vodovod Pomoraví-členský příspěvek
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796 140
154 192
4 106 657
51 669
36 120
20 920

Pořízení proj. dok. kanalizace ÚŘ + DSP
ČOV Kostelec- poplatek za čištění odpadních vod
Provoz Mateřská školka
Příspěvek pro Mateřskou školu
Příspěvek na výuku žáků ZŠ Jistota Prostějov, o.p.s.
Ostatní památky, provoz
Památky údržba
Provoz Žudr č.p. 35
Příspěvek na činnost klubu seniorů - doprava
Životní jubilea
Opravy a provoz - hřiště
Knihovna - provoz
Využití volného času dětí a mládeže
Veřejné osvětlení-elektřina
Veřejné osvětlení - doplatek rekonstrukce
Demolice Lutotín
Hřbitov- poplatek Kostelci na Hané
Příprava projektů “Nakládání s odpady”
Sběr a svoz nebezpečných  odpadů
Svoz a likvidace komunálního odpadu
Sběr a svoz  velkoobjemových  odpadů
Péče o vzhled obce, životní prostředí, prac. VPP
Pracovníci VPP výdaje úhrada Úřad práce
Peče o vzhled obce + PD obnova kraj. struktur
Místa pasivního odpočinku - Altánky
SDH Bílovice a Lutotín vybavení a provoz
Volby do parlamentu
Činnost zastupitelstva, mzdy,odvody
Činnost místní správy,provoz,opravy obecních
budov, platy, odvody,  kancelářské vybavení aj.
Vrácení zálohy na volby 2016
Pořízení obecního el. vozidla
Oprava budovy starého OÚ a SDH v Lutotíně č.p. 65
Oprava budovy  OÚ v Bílovicích
Projekt zlepšení st. správy a samospr. Mikroregionu
Poplatky bankám
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712 775
177 547
101 749
54 000
18 200
8 143
16 940
49 287
10 499
13 257
95 735
1 500
6041
95 306
405 740
1 910 909
18 102
102 245
9 178
124 184
76 042
431 519
352 519
431 078
295 192
48 006
31 382
680 281
1070 790
29 149
58 080
2 754 251
818 690
1 165 793
7 066

Příspěvek Mikroregionu Kostelecko
Příspěvek Regionu Haná
Platby daní a poplatků
Přestupková agenda
Krátkodobá půjčka - KaRaBíLek z.s
Dar rodině postižené požárem

1 608
15 690
1 330
1 000
15 000
50 000

Celkem vydání

17 000 982

Rozdíl mezi příjmy  a vydáními

4 405 268

Dotace očekávané do konce roku 2017
Místa pasívního odpočinku v Bílovicích a Lutotíně
Pořízení lesní techniky - malotraktor
Obec Bílovice - Lutotín - pořízení L2E
Energetické úspory objektu SDH č.p. 65 v Lutotíně
Projekt zlepšení st.správy a samosprávy. Mikroregionu

200 000
249 900
20 00
404 546
911 261

Hospodaření v letošním roce ovlivnilo především dofinancování čerpaných
dotací, které  byly letos naší obci poskytnuty ve výši 5 222 847 Kč a naše
spoluúčast činila 4 804 465 Kč, a dále výdaje na projektové dokumentace
na kanalizaci, které dosáhli v letošním roce 712 775 Kč a přípravy projektových dokumentací na opravu budovy č.p. 39, na demolice budov č.p.12
a č.p.24 v Lutotíně a na připravovanou demolici č.p. 25 v Bílovicích. Dále
jsme již uhradili náklady související s projekty Výsadby a obnovy krajinných
struktur I + II a Projekt nakládání s odpady, které však budou realizovány až
v následujících  měsících a budou následně pokryty dotací, která však bude
příjmem následujícího roku 2018. Tyto náklady se však projevují již ve výdajích letošního roku. Dále jsme uhradili prostředky z projektu “Zlepšení výkonu státní správy a samosprávy malých obcí Mikroregionu Kostelecko”, který
realizujeme spolu s obcemi Lešany, Zdětín, Hluchov, Stařechovice a Pěnčín”
a které jsme  naopak obdrželi v prosinci roku 2016 ve výši 750 720 Kč, ale
náklady jsou ve výdajích roku 2017 a do konce roku očekáváme proplacení
nákladů tohoto projektu ve výši 911 261 Kč.
V následujícím grafu jsou uvedeny příjmy a výdaje naší obce od roku 2000
do současnosti, v letošním roce jsou zahrnuty příjmy i výdaje k 6.12.   
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Sazby místních poplatků v roce 2018
Poplatek za komunální odpad se platí do 30.6.2018 a to:
       ve výši 300,- Kč za 1 osobu s trvalým pobytem v obci, nebo 300,- 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 1.1.2018
do 30. 6. 2018
11

Cena vodného
Cena vodného pro odběratele vody z veřejného vodovodu v Bílovicích
a Lutotíně, provozovaného firmou INSTA s.r.o., je pro rok 2018 stanovena
na 36,34 Kč/m3 včetně DPH a pevná složka je 207,- Kč/rok.
Prodej nádob na komunální odpad
Nadále obec nabízí zakoupení plastové popelnice o objemu 120 litrů za 900,Kč a pozinkovaná popelnice o objemu 110 litrů za 800,- Kč.
Svoz kartonových obalů od nápojů
Svozy budou probíhat vždy poslední pátek ve čtvrtletí, tedy :
30. března, 29. června, 28. září a 14. prosince.
Kartony od nápojů vložte do jakéhokoliv plastového pytle (nebo na požádání
na obecním úřadě obdržíte pytle k tomu určené)  a ten umístěte ke kontejnerům
na plasty.
Svoz bioodpadu z hnědých popelnic
Svozy hnědých biopopelnic s rostlinným bioodpadem budou probíhat stejně
jako v roce 2017,  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 ve dvoře obecního úřadu a v Lutotíně u farmy.

Informace o výdeji kompostérů a biopopelnic

Všem občanům, kteří si dosud nevyzvedli, bude na základě smlouvy
o výpůjčce a darování bezplatně předán do užívání kompostér a biopopelnice.  
Smlouva se uzavírá na 5 let a poté kompostér i biopopelnice přechází
automaticky do majetku jednotlivých občanů. Je možné si vyzvednout i jen
jednu z uvedených věcí. Kompostéry a biopopelnice jsou pořízené obcí
v rámci projektu „Svážíme bioodpad z obce Bílovice-Lutotín“ podpořeného
ze Státního fondu životního prostředí. Kompostéry a biopopelnice si můžete
vyzvednout v úřední dny na obecním úřadě.

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, nebo na Obecním úřadě Bílovice-Lutotín
v úřední hodiny.
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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 2018
13. 1. 2018
		
9. 6. 2018
14. 7. 2018
		
28. 7. 2018
		
1. 9. 2018
2. 9. 2018
3. 9. 2018
28. 10. 2018
		
1.12.2018

Hasičský ples SDH Bílovice, SDH Lutotín
a SDH Kostelec na Hané v Kostelci
Dětský den v Bílovicích na hřišti
Velká cena Prostějovska v požárním útoku
v Bílovicích na hřišti
Přátelské setkání u příležitosti svátku sv. Anny
v Lutotíně na hřišti
Pivní slavnosti - hřiště Bílovice
Soutěž mladých hasičů o hodový pohár v Bílovicích na hřišti
Tradiční hodové pondělí v Bílovicích na hřišti
Setkání k založení republiky u pomníku na Bílé hoře
nad Bílovicemi
Čertovský vláček v Bílovicích a Lutotíně

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
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7:00 – 16:30
7:00 – 16:30
7:00 – 16:30
7:00 – 16:30
7:00 – 16:30
7:00 – 10:00
7:00 – 10:00

Obecní knihovna v Lutotíně
Místní knihovna v Lutotíně se v roce 2015 přestěhovala do nových prostor
na Obecním domě v Lutotíně. Oproti minulému umístění je dnes knihovna
umístěna v pěkné, čisté a vytápěné místnosti. Knihovna byla v rámci dotace
vybavena počítačem s knihovnickým programem a připojením na internet.
Na nové čtenáře se těší knihovník Mojmír Drápal
Telefon: 732 436 261 mojmir.drapal@seznam.cz
OTVÍRACÍ 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
V letošním roce se v naší obci narodili tito občánkové
Motal Martin
Minář Vít
Stella Popelková
Lapšanský Radek

únor
duben
říjen
říjen

Lutotín  78
Lutotín  72
Bílovice 10
Bílovice 13

Srdečně blahopřejeme k narození miminek a přejeme děťátkům
i rodičům, hodně štěstí, zdraví, síly i spokojenosti.

†

Z našich řad navždy odešli tito občané:
Neplačte, že jme odešli, ten klid a mír nám přejte
a v srdci věčnou vzpomínku si na nás uchovejte.

Bartošek Vojtěch
Zavadil František
Gašparín Ján
Babička Alois

11.1.2017
16.4.2017
4.7.2017
26.8.2017

Bílovce 98
Lutotín 37
Bílovice 114
Lutotín 17

Přijměte, prosím, projev naší upřímné soustrasti.

Mateřská škola Bílovice – Lutotín
Školní rok 2017/2018 zahájila ředitelka Mgr. Michaela Bernatíková. Zapsáno
bylo 26 dětí, od ledna do MŠ nastoupí další dvě šikovné děti. V MŠ je jedna
heterogenní třída, děti ve věku 2,5 - 7 let. Prostory MŠ prošly v podzimním
období výraznou změnou, z průchozí chodby vznikla výtvarná dílna, jídelna byla doplněna o sporák s troubou, neboť v rámci prožitkového učení se
snažíme děti zapojit i do samotné přípravy pokrmů. Školní knihovna byla doplněna o nové tituly a to jak v literatuře pro děti, tak v literatuře odborné. Ředitelka inovovala veškerou dokumentaci, organizační, školní i provozní řád.
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V letošním školním roce pracujeme dle Školního vzdělávacího programu jehož motto zní „Děti by měly dostat  dvě věci: kořeny a křídla. Kořeny směřující do minulosti, křídla a svobodu mířící k zodpovědné budoucnosti.“ Součástí Školního vzdělávacího programu je Třídní vzdělávací program zpracovaný
do tematických bloků s jednotlivými podtématy. Jeho nedílnou součástí jsou
konkrétní vzdělávací cíle a konkrétní náměty pro práci, jejichž prostřednictvím se nám daří podporovat spontánní zájem, pozornost a ukázněnost dětí.
Činnosti spontánní i řízené jsou vyvážené, motivační, zábavné, využíváme
skupinovou i individuální péči. Ke každému dítěti přistupujeme jako k osobnosti, dbáme na jeho potřeby, přání, schopnosti, zvláštnosti a momentální
psychické rozpoložení. Všechny činnosti, které jsme při práci s dětmi doposud využívaly, obsahovaly prvky tvořivosti a hry, děti se snažily získat znalosti a dovednosti vlastní prožitou zkušeností. Při společných činnostech jsme
využívaly metody nápodoby, povzbuzování, pochvaly, posilovaly jsme dětské sebevědomí, sebedůvěru, sebehodnocení, porozumění, trpělivost, vytrvalost, kooperativnost a empatii. Nově příchozí děti se adaptovaly bez problémů, respektovaly jsme jejich emocionální rozpoložení tak, aby odloučení
bylo co nejméně bolestné, snažily jsme se vytvořit atmosféru, v níž vládne
pohoda, laskavost a úsměv. Děti velmi brzy získaly pocit bezpečí a vlídného
přístupu z naší strany. Zářijové období bylo převážně testovací. Zjišťovaly
jsme, jaké návyky si děti přinesly z domova, všímaly jsme si jejich komunikativních dovedností, výslovnosti, samostatnosti a sebeobsluhy. V září jsme
společně s dětmi vytvořily jistá „Pravidla soužití ve třídě“, dbaly jsme na to,
aby děti dodržovaly základy společenského chování. Na děti jsme kladly přiměřené nároky, respektovaly jsme jejich tempo. Zdraví dětí a jejich tělesný
vývoj jsme podporovaly každodenním cvičením, jógou a dostatečným pohybem venku na naší krásné zahradě. Po stránce estetické a citové se děti
rozvíjely díky návštěvám kulturních akcí. V září zavítalo do MŠ divadélko
„Maňásek“, jehož jednoduché pohádky jsou velmi vhodné i pro mladší děti,
naprosto úžasné bylo maňáskové divadlo pod vedením paní Horákové. Také
jsme jezdily do prostějovského kina Metra na představení agentury Lazar.
Harmonický rozvoj lidské osobnosti jsme se snažily podtrhnout i společnými
oslavami posilující mezilidské vztahy (oslavy narozenin dětí, oslavy významných dnů: Bramborový den, Dýňování, vítání Mikuláše, atd.) Při oslavách narozenin byly vždy vzorně přichystány slavnostní tabule. Na stole nechyběla
květina, dětské šampaňské, dort či jiný zákusek, přípitek doprovázený zpěvem dětí na počest oslavence. V říjnu učitelky společně s dětmi oslavily tzv.
Bramborový den. Kouzlo tohoto jedinečného svátku spočívalo ve společném
pečení bramboráků. Spokojené tváře dětí  mohou rodiče zahlédnout na fotografiích, jež jsou pečlivě uložené na nově vytvořených školních webových
stránkách. Akce zvaná Dýňování proběhla ve spolupráci s rodiči.Velice nás
potěšil jejich zájem a snaha! V sobotu 2. 12. 2017 děti z MŠ zazpívaly koledy
při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Lutotíně a v Bílovicích. Osla16

va Mikuláše  se konala 8.12.2017 v MŠ, zváni byli rodiče, děti a široká veřejnost. Děti si připravily pěknou vánoční pohádku, vyzdobily svými pracemi
prostory MŠ a nazdobily stromeček. Od Mikuláše dostaly balíček sladkostí,
rodičům připravily  přáníčko a dáreček. Také  naše škola za finanční pomoci
rodičů v rámci Fondu Sidus přispěla Dětské klinice FN Olomouc. Za správné
splnění ekologických úkolů, sběr použitých baterií a drobných elektrických
spotřebičů získala škola v programu zvaném Recyklohraní body, za něž obdržela radio do třídy. Velice děkujeme občanům Bílovic a Lutotína za velkou
aktivitu při těchto sběrech a projektech, bez Vaší pomoci a přičinění bychom
nikdy tolik nezískali.
Též bychom chtěli poděkovat za pomoc při
sběru papíru, vážíme
si Vašeho zájmu a podpory! Dovolte mi, abych
Vám společně  s dětmi
a kolegy MŠ popřála
krásné Vánoce plné
pohody, klidu a míru,
do nového roku mnoho
zdraví a štěstí.  
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Plánované akce v MŠ na školní rok 2017/2018
9.1.  	 MAŇÁSKOVÉ DIVADLO V MŠ „MÁŠENKA A MEDVĚD“.
17.1. 	 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V PROSTĚJOVĚ - „O PALEČKOVI“.
8.2. 	 EKOCENTRUM IRIS V MŠ „NENÍ STOPA JAKO STOPA“
21.2. 	 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V PROSTĚJOVĚ  
		 - „O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE“.
28.3 	 MAŇÁSKOVÉ DIVADLO V MŠ „PRASÁTKA A JEJICH JARNÍ VÝPRAVA“
24.4.  	 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V PROSTĚJOVĚ  „ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA“
		 (LOUTKOVÉ DIVADLO - JAN PŘEUČIL + EVA HRUŠKOVÁ).
11.5. 	 BESÍDKA KE DNI MATEK. PO BESÍDCE DĚTI BUDE ČEKAT 		
		 PŘEKVAPENÍ V PODOBĚ VÝLETU.
16.5. 	 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V PROSTĚJOVĚ
		 - „JAK PEJSEK FERDA POTKAL SLUNÍČKO“
29.5.  	 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V PROSTĚJOVĚ
		 „PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE“.
7.6. - 8.6. 	 PYŽAMKOVÁ NOC PRO DĚTI, KTERÉ ODCHÁZÍ DO ZŠ A PRO DĚTI 	
		 S ODKLADEM.
15.6. 	 ZAHRADNÍ SLAVNOST.
Jelikož se celoročně snažíme děti vést k environmentální výchově, vzbudit
v nich zájem a kladný vztah    k přírodě, vydáme se ve spolupráci s EKO
CENTREM po stopách živočichů. Ukážeme si jejich úkryty a vydáme se podle
jejich pobytových znamení až do samotných zvířecích království. Součástí
programu bude praktické hledání stop a odlévání stopy ze sádry. V únoru
též pro děti uspořádáme karneval zakončený vyhlášením ceny za nejlepší
masku a následnou diskotékou. Velikonoční svátky přivítáme oslavou Dne
zajíčka na překrásné školní zahradě, společnými silami připravíme program
plný pohybových a didaktických her, v závěru každý obdrží sladký balíček.
Den matek si připomeneme společným setkáním v mateřské škole. Děti
předvedou krásný program plný básniček a písní, srdečně zveme nejen rodiče
a prarodiče dětí, ale  i místní občany a přátele MŠ. MDD děti oslaví stejně jako
Den zajíčka na školní zahradě, nebude chybět pestrý program plný soutěží,
pohybových a didaktických her, opékání špekáčků. 15. 6. 2018 se uskuteční
velká Zahradní slavnost, z níž si děti odnesou nejen spoustu dárečků, ale
především neopakovatelných a nenahraditelných zážitků. Pro děti bude
k dispozici skákací hrad, různá stanoviště, z nichž si děti odnesou krásné
ceny. Celá akce bude ve spolupráci se zřizovatelem a s rodiči. Předností celé
akce bude především pohoda, dobrá nálada a jednotné vedení dětí. Další
nepostradatelnou a nově zavedenou akcí naší MŠ bude tzv. Pyžámková noc,
které se mohou zúčastnit děti, které se s MŠ loučí z důvodu odchodu do ZŠ.
S pozdravem Michaela Bernatíková, ředitelka školy.
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V sobotu 8. dubna 2017 se naše obec, stejně jako v minulých letech, zapojila
do dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“. Dobrovolníci se sešli v Bílovicích
i v Lutotíně ve skupinách po 15ti dobrovolnících. Letos jsme procházeli okolí
cest, říčky Romže a okolní remízky. Celkem naše trasy měly okolo 7 km.
Posbírali jsme v okolí obce cca 1 tunu odpadků a vytřídili jsme z tohoto odpadu sklo, plasty a železo. Téměř v závěru úklidu jsme však narazili na předmět, který připomínal vojenskou munici, tak jsme zavolali policii a policisté
na místě naši domněnku potvrdili a přivolali pyrotechnika. Posbíraný odpad
následně likvidujeme ve spolupráci s organizátory z Kostelce na Hané. Ty
jsme o našem nebezpečném nálezu informovaly také. Při popisu předmětu
konstatovali, že na podobný předmět právě narazili také. Přivolaný pyrotechnik pak v obou dvou případech konstatoval, že se jedná o dělostřelecké
granáty z druhé světové války a munici odvezl ke zneškodnění.
Odměnou všem účastníkům úklidové akce bylo společné 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

Ukliďme Česko.
Společně.
V jeden den: 7. 4. 2018
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Činnost klubu seniorů Bílovice – Lutotín v roce 2017
V adventním čase roku 2016 se část členů účastnila adventních a novoročních koncertů v  Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem a v kostele sv.
Jakuba v Kostelci na Hané.
Každé pondělí odpoledne v období od ledna do června 2017 se 15 členů
klubu účastnilo cvičení jógy pro seniory.
25. ledna 2017 se konala členská schůze, kde byl projednán plán činnosti
na rok 2017. Při této příležitosti byly mimo jiné vybrány členské příspěvky.
9. března 2017 se konala oslava MDŽ na Žudru v Bílovicích. Pro závadu
topení bylo odvoláno vystoupení dětí z MŠ.  V průběhu večera byla závada
odstraněna a večer proběhl  v pohodové náladě. Ženám byly předány květy
karafiátů. Občerstvení připravily členky klubu seniorů.
29.března 2017 se konala na žudru od 15 hodin výstava velikonočních vazeb. Pod vedením paní Klobásové si členky klubu zhotovily vlastní vazby.
18. května se část členů účastnila návštěvy chrámu na sv. Kopečku u Olomouce s podrobným výkladem průvodce.
31. května se konal zájezd do Žďáru nad Sázavou a součástí byla i návštěva
kláštera a chrámu na Zelené hoře. Tato památka je na seznamu chráněných
památek UNESCO.
15. června se v knihovně ZŠ v Kostelci na Hané konala přednáška a beseda
Dr. Slavotínka “Petr Bezruč jinak”, zúčastnilo se 30 členů
20. července se konalo na Žudru přátelské posezení s hudbou a opékáním.
Navštívili nás zástupci obce starosta Ing. Miroslav Hochvald a místostarosta
Martin Smutný. Informovali nás o dění v obci a o plánu akcí.
27. července se v restauraci v Lutotíně uskutečnila beseda s občerstvením
4. října se v Lutotíně konala soutěž o nejlepší závin “Štrůdl”, zúčastnilo se
30 členů
16. listopadu se Kostelci konala “Občanská poradna” - zábavný pořad, Jiří
Krampol, MUDr. Radim Uzel, Mgr. Petr Michek. Zúčastnilo se 28 členů.
23. listopadu se konala tradiční Kateřinská zábava. K tanci a poslechu nám
hrál pan Stanislav Faltýnek, členky výboru připravily občerstvení, zákusky
upekly Božena Kulišťáková a Helena Navrátilová. Byla uspořádaná tombola,
v průběhu večera nás navštívil pan starosta Ing. Miroslav Hochvald. Informoval nás o dění v obci, provedených a plánovaných úpravách a stavebních
akcích..
13. prosince se bude konat na náměstí v Kostelci akce “Česko zpívá koledy”.
Plánujeme, že se této akce opět zúčastníme.
29. prosince se bude na Žudru konat rozloučení s rokem 2017 od 15:00
hodin
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Závěrem zprávy bych rád poděkoval zástupcům vedení obce za podporu
činnosti klubu, zvláště pak starostovi Ing. Miroslavu Hochvaldovi. Děkujeme členům hasičského sboru za zajištění dopravy seniorů na večerní akce
z Lutotína do Bílovic a po skončení akce zpět. Všem obyvatelům naší obce
přejeme příjemné prožití zbytku roku a do nového roku 2018 přejeme pevné
zdraví, štěstí, spokojenost a rodinnou pohodu.
			
Ing. Jan Klička, starosta klubu seniorů

Zpráva o činnosti spolku KaRaBíLek za rok 2017
Milí čtenáři letošního zpravodaje. Opět nastal čas, kdy se ve zkratce ohlédneme za uplynulým rokem 2017 a naší činností. I tentokrát spolek  organizoval několik akcí pro děti od Probouzení broučků, Pálení čarodějnic,  po Pirátské putování, se kterým jsme se rozloučili s prázdninami.
Všechny tyto akce byly ve spolupráci s místními hasiči, za jejichž ochotu
a tvrdou práci při přípravách jim patří mnohonásobné děkuji, dále
ve spolupráci s obcí Bílovice-Lutotín, díky jejíž
finanční podpoře se akce
mohly konat v takové
míře a také ve spolupráci

s paní Monikou Dostálovou, která je hlavní
dodavatelkou odměn pro děti.
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala všem výše zmíněným, ale také
děkuji všem ostatním, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na úspěšnosti akcí pro
děti, ať už jsou to moji kolegové (Michal
Luňák, Lucie Luňáková, Jan Kaprál, Pavla
Nesvadbová), moje rodina (babička Bronislava Žáčková, teta Broňka a její dcerky
Klárinka a Kačenka,i moje úžasné děti),  
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tudíž i vám milí spoluobčané, protože vaše návštěvnost i spokojenost nás
motivuje k další tvorbě. Děkuji, děkuji, děkuji.
Avšak jak již bylo zmíněno v minulém zpravodaji, hlavní aktivitou spolku se
stal projekt Pojď si s námi hrát, ať maminka může jít pracovat – “Mikrojesle
KaRaBíLek”, který má podpořit rodiče v zaměstnanosti tím, že jejich dětem
budeme poskytovat profesionální i individuální péči o jejich děti.
Projekt je realizován od dubna letošního roku, kdy se začalo s rekonstrukcí hlavního sídla Mikrojeslí - objektu čp.65 v Lutotíně. Bohužel se rozsáhlá
rekonstrukce prodloužila téměř do dnešního dne, ale doufáme, že oficiální
otevření Mikrojeslí se uskuteční v lednu 2018.
1.7.2017 proběhlo otevření Mikrojeslí na náhradní adrese u hlavní pečovatelky paní Ing. Ivana Žáčkové v Bílovicích 47, kdy se do evidence zapsaly
4 rodiny a jejichž děti navštěvovaly Mikrojesle pravidelně celé prázdniny.
Bohužel na konci srpna se dvě děti odhlásily, ale v listopadu jsme našli další
maminku, která využívá naší péče.
Kapacita Mikrojeslí jsou 4 děti, momentálně máme děti tří věkových kategorií
16 měsíců, 2,9 roku a  4 let, které navštěvují naše Mikrojesle. V lednu se
však uvolní další místo pro další děti a  doufáme, že získáme do našich řad
zase skvělé a šikovné dětičky, jako máme nyní.
I když chod Mikrojeslí se řídí provozním řádem a plánem výchovy, (které jsou
k nahlédnutí  na stránkách http://karabilek.cz/), péče a náplň dne je usměrňována individuálními potřebami dítěte a momentální situací, které nabízí
počasí i příroda.
Dnešním dnem začíná Advent. Pro některé z nás je to období stresu a příprav, pro některé z nás jen další nudná zima, pro nás v Mikrojeslích, je to
však kouzelné období plné zázraků a kouzel, čarovaných nejen paní pečovatelkou, ale i mrazíkem kreslícím na okna domů. Vůně cukroví, která se line
celou ulicí a láká děti, aby pomáhaly doma svým maminkám, nových přátelství, které získáváme při návštěvách podobných zařízení nebo různých akcí
pro děti a nových nadějí a přání, se kterými vstupujeme do Nového roku.
Proto i vám všem přejeme, aby jste se na chvilku zastavili, zhluboka se nadechli čerstvého vzduchu, vydechli to špatné nebo nepovedené a užívali si
to nádherné období, které právě
začíná. A  i když Advent za chvilku skončí, přijde další období nových přání a nadějí, který přinese
příchod Nového roku.
S přáním klidného Adventu,
nádherných Vánočních svátků
a úspěšného nového roku 2018
Ing. Ivana Žáčková, předsedkyně spolku KaRaBíLek, z.s
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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů
Bílovice za rok 2017
Sestry a bratři hasiči, vážení hosté dovolte, abych přednesl zprávu
o činnosti sboru dobrovolných hasičů Bílovce  za rok 2017.
16. ledna se náš sbor významně podílel na uspořádání tradičního
Hasičského plesu, který se po roční přestávce opět konal v kostelecké
sokolovně. Ples společně organizujeme se sbory z Lutotína a z Kostelce
na Hané. Hasičský ples 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.  Hasičský ples
se stal jedním z nejnavštěvovanějších  plesů celé plesové sezóny.
V lednu se náš sbor důstojně rozloučil s dlouholetým členem naše sboru
bratrem Vojtěchem Bartoškem. V tomtéž měsíci bylo i poslední rozloučení
s bratrem Zajíčkem se sboru dobrovolných hasičů Ohrozim.
28. ledna jsme uspořádali turnaj dvojic ve stolním tenise. Této již tradiční
sportovní akce se zúčastnilo 12 dvojic z naší obce a blízkého okolí.
V  únoru proběhlo školení preventistů sborů SDH ve Slatinkách.  Školení
bylo uspořádáno pro okrsky 11, 17, 19. Za náš sbor se tohoto školení
zúčastnili bratři Pavel Synek, Petr Krupa a Michal Luňák.  
18. března jsme uspořádali ve spolupráci s hospodou u Hochvaldů
soutěž o nejlepší pálenku pod názvem „Bílovický košt“. K posouzení bylo 42
vzorků různých druhů ovocných pálenek. Koštu se účastní místní i přespolní
pěstitelé ovoce.
24. dubna se zásahová jednotka zúčastnila cvičení pořádaného IZS
Prostějov v nácviku plnění vaku zavěšeného pod vrtulníkem (bambyvaku),
který se používá pro hašení rozsáhlých požárů lesních porostů. Toto speciální
cvičení proběhlo na letišti v Prostějově.
29. dubna jsme se podíleli na akci „Pálení čarodějnic“,  kde jsme stavěli
vatru  pro čarodějnici, zajišťovali občerstvení a bezpečný průběh celé akce.
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 přidalo i družstvo
mladých hasičů. Pro sezónu byl doplněn potřebný materiál k soutěžení,
současně probíhala i údržba stávajícího vybavení.
Začátkem května se již tradičně náš sbor zúčastnil oslav patrona hasičů
– Svatého Floriána v Pěnčíně. Tohoto společenského setkání hasičů se
účastní sbory z širokého okolí.
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V květnu jsme uspořádali dvě kulturně společenské akce – taneční
zábavy se skupinou SAX ROCK.
9. června se naše zásahová jednotka zúčastnila okresního cvičení
v nácviku hašení rozsáhlého požáru lesních porostů v okolí Plumlovské
přehrady. Při tomto taktickém cvičení se dále nacvičovala dálková doprava
vody o celkové délce cca 4000 m.  Za pomocí speciálního čerpadla, které
bylo umístěno na břehu Plumlovské přehrady byly doplňovány cisterny, které
dopravovaly vodu k místu fiktivního požáru lesa.
10. 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. Děti soutěžily o ceny ve 3 kategoriích. Zpestřením
letošního dětského dne bylo zajištění skákacího hradu, trampolíny. Největší
úspěch však měli hasiči, kteří nastříkali na plochu hřiště pěnu, ve které se
děti mohly volně vyřádit. Děti si užily legraci, rodiče již tak nadšení nebyli.  
V tomto měsíci se konala další kulturní akce – taneční zábava.  
Začátkem července při silné bouřce naše zásahová jednotka zasahovala
na silnici do Lešan při odklizení spadlého stromu. Při návratu na základnu
jsme byly povoláni k bleskové povodni do obce Smržice. Do pozdních
nočních hodin jsme odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dva dny na to
jsme likvidovali následky  bouře i v naší vesnici. U mateřské školy  byl zjištěn
prasklý kmen vzrostlé hrušně. Tento nebezpečný strom bylo nutné odstranit.
15. července náš sbor pořádal závod Velké ceny Prostějovska (VCP)
v požárním útoku mužů a žen O pohár starosty obce Bílovice Lutotín. Jednalo
se o páté kolo z desíti dílného seriálu soutěží Velké ceny Prostějovska
v požárním útoku. Příprava této sportovní akce zabrala členům našeho
sboru mnoho času. O velmi vysoké úrovni soutěže svědčí ohlasy závodníků
i vyjádření delegáta Velké ceny Prostějovska. Naše družstvo mužů skončilo
na 8. místě, ženy A na domácí trati závod vyhrály a družstvo žen B obsadilo
6. místo. Soutěže se zúčastnilo 18 družstev mužů a 9 družstev žen.
Soutěžní družstvo mužů se v letošním roce pravidelně účastnilo třech
soutěžních podniků. Jednalo se o Velkou cenu Prostějovska v požárním
útoku (VCP), Hanáckou extraligu (HE) a Olomouckou noční ligu. V celkovém
hodnocení sportovní   sezóny může být   družstvo mužů velice spokojené.
V desetidílném seriálu  soutěží HE celkově obsadilo 3. místo ze 49 družstev
startujících v letošním ročníku, v soutěžích Olomoucké noční ligy celkově
obsadilo také 3. místo z 54 soutěžních družstev. V desíti soutěžích VCP
nám chyběl pomyslný kousek sportovního štěstí, neboť jsme o celkové 3.
místo přišli až v posledním závodě sezóny, ale i tak lze celkové 4. místo z 50
soutěžních družstev startujících  ve VCP považovat za úspěch.  Celkem se
družstvo mužů zúčastnilo 25 soutěží.
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Družstvo žen A od počátku nenechalo nikoho na pochybách, že to
s obhajobou loňského vítězství ve Velké ceně Prostějovska myslí vážně.
První dva závody v Dětkovicích a na Stražisku a hned dvě vítězství. Jako
jedinému soutěžnímu družstvu se podařilo v sezóně  třikrát vyhrát, dvakrát 2.
místo, jedenkrát 3. místo a celkově vynikající 1. místo v celkovém hodnocení
Velké ceny Prostějovska v požárním útoku pro rok 2017. Družstvu žen A se
však dařilo i v jiných soutěžích 1. místo v soutěži HE v Plinkoutě, 2. místo
na noční soutěži v Želči.
O úspěšné sezóně mohou směle mluvit i ženy z B družstva. Čtyřikrát se
umístily na stupních vítězů, v Pěnčíně se  pak radovali z vítězství. V celkovém
součtu soutěží   VCP získali celkem 48 bodů a bylo z toho bylo krásné 4.
místo Družstvo žen B se v letošním roce zúčastnilo celkem 16. soutěží.
V srpnu naše zásahová jednotka vyjížděla ke 4 zásahům. Jednalo se o 3
technické pomoci při likvidaci padlých stromů přes komunikace. Na obecní
komunikaci směrem na „Bílou Horu“, spadlá lípa a topol do vjezdu chatařské
osady u hřiště a na silnici se Zdětína směrem na Bělecký Mlýn. Bohužel
to nejhorší teprve mělo přijít. 5. srpna o sobě dal po dlouhé době vědět
odvěký nepřítel všech hasičů – oheň. V odpoledních hodinách naše jednotka
vyjížděla k požáru rodinného donu v Lutotíně. Podíleli jsme se na hašení
požáru a následném úklidu.
26. 8.  jsme pomáhali při „ Rozloučení s prázdninami“, motem této akce
byli  „Piráti z Karibiku“. Tuto akci pořádal místní spolek Karabílek a přátelé
mateřské školy. Zajišťovali jsme občerstvení, opékání špekáčků a pomoc při
plnění pirátských úkolů. I tato akce pro děti se neobešla bez nastříkané pěny.
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 bylo na pivních slavnostech možno ochutnat 26
druhů piv. Úderem 20. hodiny se pivní slavnosti změnily na hodovou zábavu,
na které již tradičně hraje rocková kapela SAX ROCK. V neděli od 13 hodin se
uskutečnil XVI. Ročník Hodového poháru mladých hasičů v požárním útoku.
Soutěže se zúčastnilo celkem 24. družstev mladých hasičů. Soutěže se
zúčastnilo i družstvo našich mladých hasičů v kategorii mladší.  Zpestřením
soutěže mladých hasičů a celého nedělního hodového odpoledního byla
ukázka požárního útoku družstva bílovických veteránů. Už při příjezdu
stařičké, ale v super kondici, TATRY 805 s agregátem PS 8, v doprovodu
vojenské sanitky se zdravotní sestrou, zaplesalo srdce každého hasiče.
Sice některým členům dělalo potíže vystoupit z vozidla, ale vše nakonec
dobře dopadlo, požární útok se podařil a přihlížející diváci si odnesli vskutku
nevšední zážitek. Za přípravu veteránské techniky patří velké poděkování
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panu Antonínu Machovi, jehož nadšení pro tuto činnost bylo podnětem
ke vzniku družstva veteránů.
V pondělí jsme se v hojném počtu zúčastnili příprav hodového srnčího
guláše a naši členové se taktéž podíleli na bezchybném odpoledním průběhu.
V září jsme uspořádali, na závěr velice úspěšné soutěžní sezóny, na sále  
Hospody u Hochvaldů společenský večer pro členy našeho sboru, jejich
manželky a přítelkyně.
V letošním roce zásahová jednotka našeho sboru získala za finanční
podpory Olomouckého kraje a obce Bílovice – Lutotín 4 kusy ručních
radiostanic a jedné pevné radiostanice, která byla umístěna do cisterny CAS
RTHP 25. V září se členové jednotky zúčastnili školení obsluhy radiostanic.
3. listopadu náš sbor pořádal okrskového námětového cvičení. Námětem
tohoto cvičení byla likvidace požáru  nízké budovy v obci Bílovice ve směru
na „Bílou Horu“. Činnost zasahujících jednotek při doplněna o dálkovou
dopravu vody z obecního hydrantu pro doplňování cisteren. Cvičení 11.
okrsku splnilo účel.
K životu každého sboru patří i smutné události. Členové sboru se dle
možností účastní posledních   rozloučení se zesnulými bratry našeho
i sousedních okrsků.
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.
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 vyjížděli k 10
nahlášeným mimořádným událostem.
2. prosince náš sbor ve spolupráci s mateřskou školkou,  obcí BíloviceLutotín,   a hospodou u Hochvaldů pořádal Čertovskou jízdu spojenou
s rozsvícením vánočních stromků v Bílovicích a Lutotíně. Součástí
strašidelného podvečera byla i návštěva pekla, příchod Mikuláše s anděly.
Na závěr pekelného večera byl odpálen ohňostroj.
V závěru roku proběhne tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise.  
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
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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů
Lutotín za rok 2017
Vážení přátelé,
Dnešní zpráva o naší činnosti v roce 2017 je krátká a stručná.
Prožili jsme v historii našeho sboru další nultý rok. V měsíci březnu jsme
zahájili přesun naší techniky, výstroje a vybavení ze zbrojnice, kterou si
v padesátých letech minulého století postavili naši předchůdci. Souběžně
se zbrojnicí jsme vystěhovali i starou část obecního úřadu. Původní záměr
vedení obce byl přestěhovat vše do budovy č.p. 12, bývalého sídla rodiny
Vychodilovy, hostince a později prodejny. Když se dnes podíváme na uklizenou parcelu, dovolím si konstatovat, že s naší technikou by si hrály v lepším
případě děti a v tom horším by naplnila kontejnery kovošrotu. Přesun vybavení byl namáhavý. Ne nadarmo se říká, že je lepší vyhořet, než se stěhovat.
Tímto jsme se stali pro naši praxi nepoužitelní.
Přivítali jsme, že v letošním roce z důvodu prostoru nepořádal Sbor dobrovolných hasičů v Kostelci na Hané okrskovou soutěž v požárním sportu.
Dne 5. srpna se stala v naší obci mimořádná událost, vyhořel dům, od základu špatně postavený stavitelem Michalcem, rodiny Motalovy. Při zásahu účinně pracoval náš člen Lukáš Procházka. Se zasahujícími jednotkami
z Kostelce na Hané, Čech pod Kosířem a Bílovic se náš sbor vyrovná.
Oslavili jsme kulatá životní výročí našich členů, v červnu bratra Bohumila
Doležela a v srpnu bratra Čestmíra Kunčíka.
Dne 29. srpna jsme se naposledy rozloučili a doprovodili na poslední cestě života bratra Aloise Babičku, který byl věrný našemu sboru 60 roků a byl
také dlouholetým finančním hospodářem.
Zajistili jsme účast na všech posledních rozloučeních s bratry hasiči v našem okrsku i mimo něj.
Byli jsme partnery pořadatelů kulturních akcí  v našem okrsku.
Uzavírám přehled naší činnosti s přáním, aby příští rok byl pro naši práci
tvořivější a pestřejší.
   Děkuji za váš čas věnovaný této zprávě.
Jan Toman
Členové Sboru dobrovolných hasičů v Lutotíně přeji všem občanům klidné  
a spokojení prožití Vánoc a do nového roku 2018 všechno nejlepší, pevné
zdraví, hodně štěstí a klid a pohodu v rodinách.
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Stolní tenis Bílovice
Již několik let se na sále v hospodě U Hochvaldů hrával stolní tenis. Tak se
parta šesti nadšenců tohoto krásného sportu rozhodla před 3 lety založit
oddíl stolního tenisu a přihlásit se do Regionální soutěže Prostějovska.
Soutěž je rozdělena na období podzim - jaro, kde se hrají zápasy se
soupeři jednou na domácí půdě a jednou v odvetném zápase na soupeřově
půdě.   V první sezoně soutěže jsme se seznamovali s ostatními hráči
a prostředím, ve kterém se tato soutěž hraje. V následujícím roce se náš
oddíl rozšířil o dalších 6 hráčů , tak jsme přihlásili další nové družstvo
do této soutěže. Ve spolupráci s hasiči pořádáme také tradiční ,,Vánoční
turnaj,,  jednotlivců a ,,Turnaj ve čtyřhře ,,. Naši hráči se také účastní turnajů
družstev a jednotlivců pořádané jinými oddíly stolního tenisu v rámci okresu
Prostějov. Naše výsledky v jednotlivých soutěžích v stolním tenise můžete
najít na internetových stránkách ,,Česká asociace stolního tenisu – STIS https://stis.ping-pong.cz/htm/
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za finanční podporu obci BíloviceLutotín, všem našim sponzorům a také našemu trenérovi Vladimírovi
Tesařovi ml.
Petr Krupa - předseda oddílu stolního tenisu

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny
parlamentu České republiky v roce 2017
Ve třetím říjnovém víkendu letošního roku se i v naší obci
uskutečnily volby do PS PČR.
Volby v naší obci vyhrálo hnutí ANO 2011 před KSČM a SPD
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Tříkrálová sbírka 2017
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
15.980,- Kč. V naší obci chodili tři skupinky koledníků, dvě v Bílovicích a jedna v Lutotíně.  V Bílovicích vybrala jedna skupinka 5.404,-Kč, Druhá skupinka 5.228,-Kč a v koledníci Lutotíně 5.348,-Kč
Tříkrálová sbírka 2018 se u nás v obci bude konat dne 7.1.2018

Požár rodinného domu v Lutotíně
Nejen příjemné události se udály v letošním roce v naší obci. Pátého srpna
okolo třetí hodiny odpoledne vypukl požár v domě č.p.78 v Lutotíně. Dům
obývá rodina Motalova s třemi malými dětmi a v době vypuknutí požáru připravovali oslavu narozenin jednoho z dětí. Naštěstí se všem podařilo včas
před požárem dostat do bezpečí a nikdo nebyl zraněn. Operační středisko
hasičů vyslalo na likvidaci požáru šest jednotek hasičů. Jednalo se o profesionální jednotky z Prostějova a Olomouce a dobrovolné jednotky z Bílovic,
Kostelce na Hané, Čech pod Kosířem a Přemyslovic. Hasiči po uhašení požáru vyklízeli podkrovní místnosti domu a garáž, pomáhali odstěhovat neponičené vybavení do prostor obecního domu a nakládali vyklizený odpad
na kontejnery, které poskytla naše obec. Na závěr provedli hasiči provizorní
zakrytí poničené střešní konstrukce. Celkové škody po požáru byly odhadována na 1,5milionu korun. Po zjištění, že majitelé neměli dům pojištěný, se
zastupitelé rozhodli poskytnout finanční dar z obecních prostředků a dále
uspořádat veřejnou sbírku. Finanční prostředky byly vybírány do pokladniček a na bankovní účet zřízený pro tuto sbírku. Výše částky všechny mile
překvapila, nepokryje sice všechny náklady na opravu domu, ale pomůže
alespoň na jejich část. Sbírka ukázala, že když někoho postihne neštěstí,
najde se i v dnešní době spousta lidí ochotných pomoci. Při požáru byla poškozena i fasáda obecního domu, která bude opravena v příštím roce.
Všem, kteří pomohli jak při likvidaci požáru, při následném úklidu, nebo příspěvkem do sbírky patří velký dík.
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Poděkování
Je advent. Jedno z nejkrásnějších období v roce, období, kdy lidé otevírají svá srdce a jsou, snad, více než kdy jindy otevřenější a odhodlanější pomoci druhým. Je advent, a přitom ještě nedávno bylo parné
léto, hodně parné… Čas každému z nás ubíhá zcela jinak, obzvláště pak, když nás znenadání zasáhne událost, která nám čas zastaví.
Naší rodině se čas zastavil právě v létě, 5. srpna. Poprvé před pěti
lety, kdy nám nebe seslalo do náručí našeho prvního synka. Podruhé letos, na den přesně. V našem domě vypukl požár a mnohé s sebou nenávratně vzal. Kromě pomíjivých věcí zejména pocit bezpečí, klidu, jistoty a dočasně také domov – nám a našim třem dětem.
Přes pocity zděšení, obav a beznaděje jsme přeci jen v zápětí obdrželi DAR – nejeden a nemalý. A to pevnou a neochvějnou jistotu, že
na to všechno nejsme sami. Že jsou lidé, kterým nejsme lhostejní,
že s námi žijí lidé, kteří neváhají a okamžitě nabízí pomocnou náruč.
Z celé duše děkuji vám všem, milým a obětavým sousedům, vám, obyvatelům Bílovic a Lutotína, kteří jste nám pomohli fyzicky, materiálně,
finančně; všem, kteří jste nám projevili svoji účast, podporu; všem, kteří
jste na nás pamatovali ve svých modlitbách. Nesmírně si toho vážíme.
Dnes s jistotou vím, že máme tu čest žít s lidmi otevřených srdcí, a to nejen v období adventu. Cokoli vyšleme, se nám vrátí. Přeji si tedy, ať vaše
laskavost a pomoc se vám v požehnané míře alespoň stonásobně vrátí.
S vděčností za rodinu Motalových Lucie

Obec Bílovice-Lutotín děkuje:
Firmě pana Režného za zapůjčení silničních vláčků
Všem ženám  za péči o Kapli sv. Floriána a prostranství kolem
pomníku u MŠ
Rodině Měchurových za péči o kapličky v Lutotíně
Panu Josefu Drápalovi za péči o kompost v Lutotíně
Sboru dobrovolných hasičů v Bílovicích za péči o hřiště v Bílovicích, pomoc
se dřevem, zdobením vánočního stromků, přípravu společenských akcí
v obci a další činnost pro obec
Týmu žen SDH Bílovice za tvorbu kulis a výzdob na čertovský vláček
Firmě ROLS Lešany za dobrou celoroční spolupráci a poskytnutý dar
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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
Manželům Kubíčkovým za péči o prostor u Lipky nad Háječkem
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. 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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Pirátské putování

Nová informační tabule

Budova SDH Lutotín

Zásah hasičů

Opravená železniční zastávka

Veteráni SDH Bílovice

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

Kaple Sv. Anny v Lutotíně

Čertovský vláček

Dětský den

PROJEKTY OBCE BÍLOVICE – LUTOTÍN
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OLOMOUCKÉHO KRAJE, MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ,
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