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Úřední Hodiny:
Pondělí: 10:00 – 12:30 v Lutotíně
13:30 – 17:00 v Bílovicích
Středa : 10:00 – 12:30 v Lutotíně
13:30 – 17:00 v Bílovicích
Čtvrtek: 16:00 – 18:00 v Lutotíně

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,
Opět se nám blíží konec roku a zároveň se dostáváme do druhé poloviny tohoto volebního
období. Dovolte mi tedy, abych se ohlédnul zpátky a krátce shrnul vše co jsme letos zrealizovali.
A protože se blíží čas vánoc začnu rekapitulaci těchto akcí od kapliček. Po loňské opravě
kapličky sv. Floriána v Bílovicích, jsme letos chtěli pokračovat v opravách kaple sv. Anny v
Lutotíně. Lutotín má dvě kaple. Menší kaplička, je vystavěná nad Lutotínem a je zasvěcená
Panně Marii Bolestné. Druhá kaple, svaté Anny, se nachází ve středu obce. Na opravu kaple sv.
Anny se nám podařilo získat zčásti prostředky z programu “Obnovy kulturních památek
Olomouckého kraje” a její oprava, která mimo jiné zahrnovala opravu venkovních omítek a nátěr
fasády byla dokončena koncem léta, stejně jako drobné opravy druhé kapličky. Díky získanému
příspěvku z Ministerstva pro místní rozvoj jsme opravili i kříž před kaplí sv. Anny a provedli i
nejrozsáhlejší letošní akci, kterou byla oprava místních komunikací. Nový asfaltový povrch mezi
oběma částmi naší obce a opravené komunikace u školky, za Humny, kolem parku a od kříže v
Lutotíně, jsou takovou malou předzvěstí toho, jak by za pár let mohly vypadat i ostatní
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komunikace v obci. Rozsahem i objemem financí je stejně velká i právě probíhající rekonstrukce
veřejného osvětlení v obou obcích. Kromě těchto “velkých” akcí jsme se pustili i do akcí menších,
jako bylo pořízení nových herních prvků na obě hřiště, vybudování čtyř altánků v okolí obce,
rekonstruovali jsme místní rozhlas a zajistili jeho napojení na Integrovaný záchranný systém
Olomouckého kraje a také jsme opravili část oplocení na hřišti.
Podařilo se dokončit převod pozemku parcelní číslo 174 v Bílovicích, zakoupeného v dražbě a
zahájit jeho úpravu. V rámci realizace plánu společných zařízení navržených při Komplexní
pozemkové úpravě, byly dokončeny zasakovací příkopy nad obcí, včetně výsadby a byl
pročištěný mlýnský náhon. Současně byla vybudována komunikace kolem areálu firmy ROLS
s.r.o. v Bílovicích a na jaře bude tato akce pokračovat rekonstrukcí cesty pod Vinohrady.
Investorem těchto prací je Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj. Po dokončení stavby
budou všechna vybudovaná opatření předána obci.
Letos stejně jako vloni na obec nastoupili pracovníci na „Veřejně prospěšné práce“, kteří
se nejenom starají o úklid veřejných ploch, ale výsledkem jejich každodenní činnosti je i
upravená a sečená zeleň, upravené hřiště a předlážděná další část chodníků. Podíleli se také na
úpravách oplocení na hřišti, na nátěrech mostů a dalších potřebných činnostech. Mzda
pracovníků na veřejně prospěšné práce je hrazena z prostředků Úřadu práce.
Na jaře se naše obec přidala k celostátní akci „Ukliďme Česko“. Této smysluplné 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 téměř tuna odpadků. Odvoz
odpadu zajistila firma p. Bureše, která zajišťuje svoz tříděného odpadu v obci. Uložení odpadu
na skládku bylo uhrazeno z obecních prostředků.
Vloni jsme pro efektivní nakládání s odpadem v obci požádali Státní fond životního
prostředí (SFŽP) o dotační prostředky na pořízení techniky, která nám má pomoci při likvidaci
biologických odpadů rostlinného původu. Za obdržené finanční prostředky z SFŽP jsme pořídili
pro domácnosti kompostéry a biopopelnice. Na likvidaci křovin a slabých dřevin štěpkovač a
multikáru s kontejnery na odkládání a odvoz bioodpadu. Na všechna jmenovaná zařízení nám
byla poskytnuta dotace ve výši 90% nákladů. V rámci tohoto projektu si měla každá domácnost
možnost vyzvednout zdarma kompostér a biopopelnici, což téměř všichni využili. Na základě
toho jsme se rozhodli podat žádost o dotaci na druhou etapu optimalizace nakládaní s odpady v
rámci které, bychom chtěli pořídit domácnostem nádoby na plasty a papír, pořídit vyklápěcí a
lisovací nástavbu na naši novou multikáru, kterou bychom využili na svoz bioodpadu, plastů a
papíru z domácností. Současně bychom chtěli rozšířit počet nádob na veřejných místech o
nádoby na kovy a nápojové kartony. 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. 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.
Vzhledem k naplněné kapacitě školky jsme se rozhodli zúčastnit projektu podporovaného
ministerstvem práce a sociálních věcí a vybudovat Mikrojesle pro nejmenší děti v naší obci. Ty
by měly vzniknout v Lutotíně v nevyužité budově starého obecního úřadu. Půjde o zařízení pro
čtyři děti ve věku 0,5 až 4 roky a začátek provozu těchto Mikrojeslí plánujeme na prázdninové
měsíce příštího roku.
Druhým projektem, který bude podpořen v příštím roce z MPSV, je projekt efektivní státní
správy malých obcí mikroregionu Kostelecko v rámci kterého, chceme spustit provoz mapového
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portálu s pasportizací obecního majetku a zeleně. Mimo naší obce se projektu účastní i sousední
Lešany, Zdětín, Hluchov, Pěnčín a Stařechovice.
V rámci prací prováděných na vyčištění mlýnského náhonu bylo vytěženo palivové dřevo,
které bylo stejně jako vloni odprodáno zájemcům z řad občanů. Do obecní pokladny tak přibylo
přes 30 tisíc korun. Při manipulaci a odvozu dřeva významně pomáhali členové SDH Bílovice.
Z kulturních akcí, které se v letošním roce v obci uskutečnili, stojí jistě za zmínku ples
pořádaný oběma SDH ve spolupráci s SDH v Kostelci na Hané, který se letos uskutečnil v
sokolovně v Čelechovicích, košt pálenek, pálení čarodějnic spojené s otevřením zahrady u
školky, 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,
setkání 28. října u pomníku republiky a v neposlední řadě velmi úspěšný Čertovský vláček.
Tečkou za letošním rokem pak bude tradiční silvestrovské grilování. Největší akcí roku 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.

Hospodaření obce v roce 2016
Hospodaření v roce 2015 jsme skončili s přebytkem rozpočtu ve výši 1.255 655,- Kč. Výše
přebytku rozpočtu byla dána jednak tím, že se nám nepodařilo dokončit zpracování projektu na
kanalizaci, tedy jsme mimo jiné neprováděli monitoring kanalizace a další související práce a
také tím, že jsme nevyčerpali prostředky vyhrazené na opravy komunikací. Tyto náklady jsme
zařadili znovu do rozpočtu obce na letošní rok a prioritou rozpočtu se stalo profinancování akcí,
na které jsme v průběhu roku získali dotace. Přehled čerpání dotací a výdajů do 8.12. 2016
ukazuje následující tabulka.

Hospodaření obce v roce 2016
Čerpání příjmů a vydání k 8.12.2016 - Obec Bílovice-Lutotín
skutečnost

PŘÍJMY
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

1 040 425,-Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ

62 360,-Kč

Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů

115 733,-Kč

Daň z příjmů právnických osob

1 115 883,-Kč

Daň z přidané hodnoty

2 263 590,-Kč

Daň z nemovitosti

500 014,-Kč

Poplatek za komunální odpad

165 350,-Kč

Poplatek ze psů

6 450,-Kč

Výtěžek z provozování loterií

25 280,-Kč
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Správní poplatky

1 080,-Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

170 582,-Kč

Příspěvek na opravu komunikací a vjezdu

2 000,-Kč

Příjmy z pronájmu -Žudr, hřiště

24 425,-Kč

Příjmy z pronájmu plynovodu

219 472,-Kč

Příjmy od organizací a živnostníků za komunální odpad

18 293,-Kč

Příjmy z prodeje zboží /popelnice/

3 500,-Kč

Příjmy EKO-KOM za tříděný odpad

54 009,-Kč

Příjem z odprodeje palivového dříví+štěpky

42 315,-Kč

Příjmy z poskytovaných služeb /péče o živ. prostř. + ost/./

25 250,-Kč

Příjmy z pronájmu nemovitostí /obec, obchod/

46 000,-Kč

Přijatý dar - příspěvek hřiště

1 000,-Kč

Příjem pokuty od jiného subjektu

1 000,-Kč

Příjmy z prodeje pozemků

9 750,-Kč

Příjmy z úroků

295,-Kč

Příjmy z dividend

14 314,-Kč

Přijaté pojistné náhrady

86 800,-Kč

Příjem za zřízení věcného břemene

5 600,-Kč

Příjem z prodeje majetku /automobil/

23 000,-Kč

Příjmy celkem

6 043 770,-Kč
Dotace přijaté:

- Volby do krajského zastupitelstva

50 000,-Kč

- Výkon státní správy

85 800,-Kč

- Úřad práce - mzdy na veř. prospěšné práce

677 515,-Kč

- Oprava kaple Lutotín z Olomouckého kraje

200 000,-Kč

- Oprava kříže z Min.pro místní rozvoj

86 800,-Kč

- Vybavení knihovny z Min. kultury

20 000,-Kč

- Oprava komunikace z Min. pro místní rozvoj

1 000 000,-Kč

- Rekonstrukce rozhlasu z Olomouckého kraje

118 308,-Kč

- Hasičské auto z Olomouckého kraje

100 000,-Kč
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- Veřejná hřiště z Min.pro místní rozvoj

399 900,-Kč

- Rekonstrukce veřejného osvětlení z Min. prům. a obchodu

1 472 267,-Kč

- Místa pasívního odpočinku /altány/ z Mze

200 000,-Kč

Celkem dotace

4 410 590,-Kč

Celkem příjmy

10 454 360,-Kč

VÝDAJE
Příprava žádosti o dotaci na lesní techniku

12 100,-Kč

Oprava místních komunikací

2 715 850,-Kč

Oprava chodníků

35 678,-Kč

Cyklostezka - zpracování projektové dokumentace

99 825,-Kč

Výdaje na dopravní obslužnost

36 120,-Kč

Vodovod Pomoraví-členský příspěvek

20 840,-Kč

Vodovod - Vodovodní přípojka

4 932,-Kč

ČOV Kostelec- poplatek za čištění odpadních vod

172 245,-Kč

Provoz Mateřská školka

134 179,-Kč

Příspěvek pro Mateřskou školu

30 000,-Kč

Příspěvek na výuku žáků ZŠ Jistota Prostějov, o.p.s.

20 650,-Kč

Provoz a zařízení knihovny

29 545,-Kč

Oprava kapličky - Lutotín

551 414,-Kč

Oprava kříže u kaple sv. Anny

125 210,-Kč

Provoz a opravy Žudru

74 506,-Kč

Příspěvek na činnost klubu seniorů - doprava

8 894,-Kč

Životní jubilea, vítaní dětí, dary

13 526,-Kč

Rekonstrukce rozhlasu

302 206,-Kč

Využití volného času dětí a mládeže

17 300,-Kč

Veřejné osvětlení-elektřina

173 149,-Kč

Veřejné osvětlení - rekonstrukce do 8.12.2016

158 779,-Kč

Veřejná hřiště, herní prvky, oplocení, opravy

792 722,-Kč

Hřbitov- poplatek Kosteleci na Hané

19 968,-Kč
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Právní služby- dům čp.12 Lutotín

6 500,-Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

32 564,-Kč

Svoz a likvidace komunálního odpadu

118 597,-Kč

Sběr a svoz velkoobjemových odpadů

63 756,-Kč

Péče o vzhled obce, životní prostředí, prac. VPP

560 844,-Kč

Pracovníci VPP výdaje úhrada Úřad práce

677 515,-Kč

Studie - domov pro seniory

69 091,-Kč

Projekt na rekonstrukci č.p. 65 - Lutotín, SDH

70 188,-Kč

Dopravní automobil pro JSDH Bílovice

1 130 503,-Kč

Volby do zastupitelstva kraje

20 851,-Kč

Činnost zastupitelstva, mzdy, odvody

666 363,-Kč

Činnost místní správy, provoz, opravy obecních
budov, platy, odvody, kancelářské vybavení aj.

814 821,-Kč

Pozemek č. 174 - doplatek v dražbě

32 000,-Kč

Poplatky peněžním ústavům

6 315,-Kč

Příspěvek do Mikroregionu Kostelecko

1 593,-Kč

Příspěvek do Regionu Haná

15 390,-Kč

Dar pro domov seniorů v Kosteleci na Hané

18 800,-Kč

Platby daní a poplatků

5 400,-Kč

Přestupková agenda

1 000,-Kč

Celkem vydání

9 861 729,-Kč

Rozdíl mezi příjmy a vydáními - přebytek k 8.12.

592 631,-Kč

Na základě hospodaření v uplynulých 11 měsících odhadujeme, že stávající přebytek rozpočtu
ve výši 592.631,- Kč, který by měla do konce roku ještě navýšit dosud neproplacená dotace ve
výši 450.000,- Kč na dopravní automobil z Ministerstva vnitra, použijeme spolu s přebytkem
loňského rozpočtu ve výši 1.255 655,- Kč na úhradu probíhající rekonstrukce osvětlení. Tedy
finanční prostředky obce, které toto zastupitelstvo při nástupu do funkce převzalo z minulých
období, tak v plné výši stále držíme na účtech obce pro připravovanou výstavbu kanalizace v
Lutotíně.

Plánované projekty - výhled do roku 2020
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Vážení spoluobčané, bez dlouhodobých cílů nelze dosáhnou zlepšení komfortu života v naší
obci. Mezi takovéto cíle lze zařadit výstavbu kanalizace, rekonstrukci komunikací, výstavbu
chodníků, výstavbu společných zařízení v krajině, rozšíření infrastruktury do nových lokalit. Mezi
takové projekty bude patřit i přesun nadzemního vedení nízkého napětí do země a výstavba
internetové sítě.
Kanalizace - Tento dlouhodobý projekt postupuje svým pomalým tempem a v příštím roce
bychom chtěli učinit tyto kroky. V Lutotíně je projektová dokumentace pro územní řízení hotová a
jejímu podání brání probíhající změna Územního plánu a probíhající převod krajské komunikace
v obci do našeho vlastnictví. Následně bude třeba kanalizaci doprojektovat pro stavební povolení
a podat žádosti o dotaci, což bychom chtěli v průběhu příštího roku učinit.. V případě pozitivního
průběhu všech kroků, lze očekávat zahájení výstavby v roce 2018. Na to by v roce 2019 navázal
přesun vedení nízkého napětí v obci do země realizovaný firmou E.On a výstavba sítě pro
vysokorychlostní internet. Teprve potom bude možné provádět rekonstrukci komunikací. V
Bílovicích je situace s kanalizací následující. Taktéž čekáme na projednání a schválení změny
Územního plánu naší obce a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Po jejich
dořešení zahájíme práce na projektové dokumentaci a v návaznosti na probíhající výstavbu v
Lutotíně očekáváme výstavbu v Bílovicích v letech 2019-2021.
Demolice - V současnosti máme zpracovaný projekt na demolici č.p. 12 v Lutotíně, 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 pro
posunutí komunikace dále od kaple sv. Anny a umístění chodníku, popřípadě kontejnerů na
tříděný odpad.
Cyklostezka - V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci pro umístění
stavby. V případě, že po konzultacích s poskytovateli dotace, zjistíme, že je reálná šance na
poskytnutí prostředků na výstavbu, necháme zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební
povolení.
Rekonstrukce budovy obecního úřadu - zde zvažujeme dva způsoby využití tohoto prostoru.
Každé z nich má svoje klady a zápory. Jednak zvažujeme kompletní demolici tohoto objektu a
prostor využít pro výstavbu komunitního domu pro seniory, což by byl objekt s dvaceti byty a
společenskou místností. Projekt by šel realizovat z prostředků poskytovaných ve výši 650.000,na byt z MMR, nicméně celkové náklady se odhadují na 30 milionů korun a tyto prostředky
dotace a vybírané nájemné zcela nepokryje. Druhý způsob využití je postupná rekonstrukce
objektu a jeho využívání stávajícím způsobem. Proti mluví stáří objektu, vlhkost zdiva a stav
střechy. Najít vhodné řešení a zdroje financování zůstává úkolem do budoucna.
Výsadby - Zpracováváme projekt v jehož rámci bychom chtěli vysadit několik desítek stromů
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.
Romže - V tomto roce byla dokončena v rámci „Plánu společných zařízení“ obnova části
původního mlýnského náhonu do Bílovic včetně malé vodní nádrže - rybníka a následně je
správcem toku připravováno pořízení projektová dokumentace opravy jezů. Splav v Lutotíně v
současnosti slouží jako vzdouvací objekt pro obecní náhon. U splavu v Bílovicích je bývalý
mlýnský náhon do Kostelce a Smržic nefunkční. Jeho obnovení se však předpokládá v rámci
společných zařízení právě dokončených komplexních pozemkových úprav v Kostelci n/H. Nyní v
celém úseku Romže probíhá plánovaná probírka břehových porostů, kterou zajišťuje správce
toku. Na opravu splavů správce toku předpokládá čerpání z dotací MZE.
Rekonstrukce železniční zastávky - Správa železniční dopravní cesty připravila projekt
rekonstrukce železniční zastávky v Lutotíně. V rámci této rekonstrukce bude přestavěno
nástupiště, vybudována nová čekárna, místo pro kola, nové osvětlení, a bude provedena
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rekonstrukce železničního svršku včetně stávajícího přejezdu, což vyvolá omezení dopravy mezi
Lutotínem a Bílovicemi. Zahájení rekonstrukce předpokládáme ihned s nástupem jara.
Zeleň v krajině - ÚSES (Územní systém ekologické stability) - V rámci opatření a realizace
projektů k zadržování vody v krajině zpracovává nyní Obec Bílovice –Lutotín na horní části toku
Romže v k.ú. Lutotín přípravu projektu plánovaného biocentra s vodními plochami (na rozloze
7,6 ha) formou revitalizace části nivy řeky Romže. Řešení by mělo spočívat ve vybudování
vodních ploch, které budou doprovázeny jednotlivými a skupinovými výsadbami dřevin a
doplněny biotechnickými objekty pro živočichy.
Hřiště - Obec podala žádost o podporu na rekonstrukci hřiště v Bílovicích, jehož cílem je opravit
stávající chatu a WC a vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které by sloužilo pro
volejbal, nohejbal, malou kopanou, tenis a další sporty.
Mosty - V příštím roce bychom chtěli nechat posoudit stav mostů a dle výsledku tohoto posudku
budeme zvažovat možnosti jejich další údržby.
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. Máme přislíbenou dotaci z
MZe na pořízení malotraktoru 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 plánujeme pořídit
zametací kartáč.

Sazby místních poplatků v roce 2016:
Poplatek za komunální odpad
se platí do 30.6.2017 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
1337. 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 1337. Do zprávy pro příjemce napište "příjmení, část obce a číslo popisné".

Splatnost poplatku za komunální odpad a poplatku za psa, je do 30. 6. 2017
Cena vodného
Cena vodného pro odběratele vody z veřejného vodovodu v Bílovicích a Lutotíně,
provozovaného firmou INSTA s.r.o., je pro rok 2017 stanovena na 34,20 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.
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Svoz kartonových obalů od nápojů
Svozy budou probíhat vždy poslední pátek ve čtvrtletí.
Tedy 30. března, 30. června, 29. září a 15. 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 2016,
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 obecních úřadech.

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.

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
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Důležité termíny v roce 2017
13. ledna

Hasičský ples SDH Bílovice, SDH Lutotín a SDH Kostelec na Hané

8. dubna

Ukliďme Česko

3. června

Dětský den v Bílovicích na hřišti

15. července

Velká cena Prostějovska v Bílovicích na hřišti

2. září

Pivní slavnosti - hřiště Bílovice

3. září

Soutěž mladých hasičů o hodový pohár

4. září

Tradiční hodové pondělí v Bílovicích na hřišti

28.10.2017

Setkání k založení republiky u pomníku na Bílé hoře nad Bílovicemi

2. prosince

Čertovský vláček

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 12:45 hod.

Prodejní doba smíšeného zboží v v Bílovicích
Pondělí

7:00 – 16:30

Úterý

7:00 – 16:30

Středa

7:00 – 16:30

Čtvrtek

7:00 – 16:30

Pátek

7:00 – 16:30

Sobota

7:00 – 10:00

Neděle

7:00 – 10:00
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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
Místní knihovna v Bílovicích se letos přestěhovala z MŠ do prostor na Obecním úřadě v
Bílovicích.
Oproti minulému umístění si knihovna nepolepšila, ale do budoucna pro ni budeme chtít prostory
upravit a rozšířit pole působnosti (např. čtení a pracovní činnosti pro děti)
Na nové čtenáře se těší knihovnice Petra Minářová Telefon: 777 062 703,
pea.home@seznam.cz
OTVÍRACÍ DOBA:
Zima:
každý sudý pátek od 17:00-18:00
Léto:
každý sudý pátek od 18:00-19:00

Společenská kronika obce
Bílovice - Lutotín
V letošním roce se v naší obci narodili tito občánkové
Karolína Smutná
Gabriela Přecechtělová
Aneta Skácelová

29.2.2016
5.5.2016
13.9.2016

Lutotín
Bílovice
Bílovice

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:

Neplačte, že jme odešli, ten klid a mír nám přejte a v srdci věčnou vzpomínku si na nás uchovejte.
František Piliš
29.12.2015
Růžena Oravcová 3.1.2016
Jana Pískovská
2.2.2016
Lubomír Hopjan
9.3.2016
Zdeněk Lukele
18.2.2016
Jaroslava Režná
3.4.2016
Jiřina Pískovská
7.10.2016

Bílovice
Bílovice
Bílovice
Bílovice
Lutotín
Bílovice
Bílovice

Přijměte, prosím, projev naší upřímné soustrasti.

Letošní vítání občánků
V pátek 9.12.2016 se ve společenských prostorách na Žudru v Bílovicích konalo tradiční vítání
nově narozených dětí za uplynulý rok. Bylo pozváno 6 dětí, které se dostavily v plném počtu, v
doprovodu svých rodičů, příbuzných či přátel. Nové občánky přivítal starosta obce ing. Miroslav
Hochvald společně s místostarostou panem Martinem Smutným. Program slavnostního obřadu
doprovodily svým milým vystoupením děti
z
Mateřské školy Bílovice pod vedením
paní ředitelky Aleny Šlézarové a paní
učitelky Hany Bašné, kterým srdečně
děkujeme. Každý občánek obdržel od
obce finanční dar ve výši 1 000,- Kč na
nově zřízený účet u KB a plyšovou
hračku.
Tímto bychom rádi poděkovali Všem
zúčastněným za spolupráci a příjemnou
atmosféru, díky níž celá akce úspěšně
proběhla.

Přivítáni byli tito malí občánkové:
Štěpán Brabec
Jan Sekanina
Jakub Musil
Karolína Smutná
Gabriela Přecechtělová
Aneta Skácelová

Bílovice
Bílovice
Bílovice
Lutotín
Bílovice
Bílovice

28.4.2015
24.6.2015
26.7.2015
29.2.2016
5.5.2016
13.9.2016
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Mateřská škola Bílovice – Lutotín
Mateřská škola je jednotřídní, jsou zde zastoupeny všechny věkové skupiny dětí 2,5 – 7 letých.
V letošním roce školu navštěvuje maximálně možný počet dětí – 28.
Nové děti přicházely do MŠ v průběhu celého školního roku. Jejich postupná adaptace
byla řešena i krátkodobou přítomností rodičů. Škola má vypracovaný adaptační program. Denní
řád MŠ umožňuje reagovat na možnosti dětí, jejich potřeby a požadavky rodičů.
Předškolní vzdělávání probíhá prostřednictvím Školního vzdělávacího programu. Je to
dokument otevřený, který lze v průběhu roku doplňovat a upravovat dle aktuální potřeby. Školní
vzdělávací program se skládá ze šesti integrovaných bloků, které jsou rozpracovány do
podtémat a jsou součástí školního vzdělávacího programu: „Jaro, léto, podzim, zima, to je celý
rok.“. Hlavním záměrem je vést děti k poznávání a uvědomování si krásy přírody a její ochrany.
Tento program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Stanovené cíle plníme hravou formou a uplatňujeme individuální přístup k jednotlivým dětem.
Sledujeme vyváženost spontánních a řízených činností při plnění obsahů a cílů předškolního
vzdělávání ve všech pěti oblastech.
Děti mají možnost účasti v tanečním kroužku taneční školy Hubený, který si rodiče platí.
Také letos naše škola za finanční pomoci rodičů v rámci Fondu Sidus přispěla Dětské
klinice FN Olomouc na zakoupení lékařských přístrojů
Pokračovalo členství v ekologickém projektu: „Mrkvička“, v projektu: „Papír za papír“ a ve
školním recyklačním programu: „Recyklohraní.“. Za správné splnění ekologických úkolů a sběr
použitých baterií a drobných elektrických spotřebičů získala škola body, za které obdržela 1 TB
disk. Opět moc děkujeme občanům Bílovic a Lutotína za velkou aktivitu při těchto sběrech a
projektech. Bez Vaší pomoci a přičinění bychom nikdy tolik nezískali.
Velkou účastí veřejnosti se těšilo na jaře: „Slavnostní otevírání zahrady v přírodním stylu,
která byla nově zbudovaná z dotací.
Další akcí bylo
tradiční
vystoupení
dětí pro Klub seniorů v
březnu
na
Žudru,
společná oslava s
rodiči ke Dni dětí –
program dětí na hřišti
ve
spolupráci
se
Sborem dobrovolných
hasičů v Bílovicích a
zřizovatelem.
Dětem se také
velmi líbila exkurze na
farmu Rols Lešany,
kde si prohlédly telátka
a seznámily se s péčí o ně a s prací na farmě.
Ekologický program na rok 2015/2016 se jmenoval. „Bylinkový rok“. Děti pěstovaly na
vyvýšených záhoncích bylinky a zeleninu, které měly ke zpestření přesnídávek.
Jako každým rokem, tak i letos předvedl pan ing. Klička ukázku výroby velikonoční
pomlázky - „kocarů“ z vrbových proutků. Děti zdobily temperami na velikonoce dekorační
zvířátka a vajíčka, které jim maminky upekly.
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Školu navštívilo 2x maňáskové divadlo „Sluníčko“, 2x divadlo Inky Horákové z Brna a 3x
jely děti do divadla v Prostějově.
V červnu jely děti na školní výlet do ZOO Olomouc, kde se projely také vláčkem. Konalo
se opět: „Hledání pokladu“ s plněním ekologických úkolů.
Na závěr školního roku se konalo: „Slavnostní posezení dětí s rodiči“ s občerstvením na
nové školní zahradě, které bylo spojené se „Slavnostním rozloučením se školáky“.
Na podzim děti vyráběly z okrasných dýní „bubáčky“, uspávaly broučky z kaštanů do
broukoviště na nové školní zahradě. Další novou akcí byla návštěva hvězdárny v Prostějově,
výukový program spolku Iris přímo ve školce o vánočních zvycích.
Škola přislíbila účast starších dětí na: „Vítání nových občánků“ s krátkým pásmem písní a
básní.
Závěr kalendářního roku každoročně ukončuje vánoční besídka pro rodiče. Děti vyrobily
ozdoby na stromeček a přáníčka, pomáhaly při adventní výzdobě a zdobení stromečku.
Tak jako se dětem rozzáří oči při spatření vánočního stromečku, tak i já Vám všem
občanům přeji, aby tato zář probudila ve Vašich srdcích hřejivou naději na lepší a šťastnější nový
rok. Pevné zdraví všem přeji za kolektiv pracovnic MŠ Bílovice – Lutotín i za děti a děkuji za
spolupráci a podporu.
Alena Šlézarová, ředitelka školy
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V sobotu 8. dubna 2017 se naše obec,
stejně jako letos a v minulém roce,
zapojí do dobrovolnické akce „Ukliďme
Česko“Letos jsme opět vytvořili dvě velké
skupiny dobrovolníků. První skupina, která
se sešla v Bílovicích u školky se vydala
uklízet okolo cesty na Bílou horu, dále
směrem k háječku a poté dolů směrem
dolů
k
„Mostkám“
ke
starému
polorozpadlému včelínu, který byl nakonec
také „uklizen“. Na tomto místě se
dobrovolníci potkali s druhou skupinou, která se ráno sešla v Lutotíně na hřišti a vyrazila proti
proudu říčky Romže uklízet její okolí.
Celkem jsme posbírali asi 1.000Kg různých odpadků, plastů, skla, pneumatik, kovů a
dalších „pokladů“, které jsme poté svezli ke hřišti v Lutotíně a naložili do přistavených
velkoobjemových kontejnerů.
Odměnou všem účastníkům 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 příjemnějším místem k životu.
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Ukliďme Česko. Společně.
V jeden den: 8.4.2017
Jdete do toho s námi?
Činnost klubu seniorů Bílovice – Lutotín v roce 2016
V Adventním čase v roce 2015 se část členů Klubu seniorů účastnila adventních a
novoročních koncertů v Čechách pod Kosířem a v kostele sv. Jakuba v Kostelci na Hané.
Dne 28.1.2016 se konala členská schůze na Žudru v Bílovicích. Na schůzi byl proveden
výběr členských příspěvků a členové byli seznámeni s rámcovým programem pro rok 2016.
11.3.2016 se konala oslava MDŽ v Bílovicích na Žudru. V úvodu vystoupily děti z
mateřské školy MŠ Bílovice pod vedením paní ředitelky Aleny Šlézarové a paní učitelky Hany
Bašné. Děti nám zatančily, zazpívaly i zarecitovaly. Jejich milé vystoupení bylo zpestření večera,
za což jim srdečně děkujeme.
Ženám byly následně
předány kytičky. Občerstvení
zajistily členky výboru a paní
Navrátilová.
K
tanci
a
poslechu hrál i zpíval pan
učitel Antonín Bureš a mimo
jiné nás během večera
navštívili i zástupci obce, pan
starosta
Ing.
Miroslav
Hochvald a místostarosta pan
Martin Smutný, kteří nás
informovali o plánovaných
úpravách v obci.
Dne 10.6.2016 se konal autobusový zájezd seniorů do města Jeseník. Dopoledne jsme si
prohlédli památky města, odpoledne jsme navštívili lázně a blízké okolí. Při zpáteční cestě jsme
navštívili Karlovu studánku a kochali se pohledem na vodopád na Bílé Opavě.
20.7.2016 jsme v Bílovicích na Žudru uspořádali večerní posezení s občerstvením a
vinným sklípkem. Atmosféru zpříjemnil svým hraním na akordeon a zpěvem pan Bohumil
Doležel. V průběhu večera nás navštívili zástupci obce pan starosta Ing. Miroslav Hochvald a
místostarosta pan Martin Smutný, kteří se podělili o novinky aktuálního dění v obci.
24.11.2016 se konala tradiční Kateřinská zábava, na kterou nás přišel navštívit i pan
starosta Ing. Miroslav Hochvald. Občerstvení zajistily členky výboru s paní Navrátilovou. Členové
klubu uspořádali bohatou tombolu, při které jsme se dobře bavili. Celý večer hrál i zpíval pan
učitel Antonín Bureš.
V průběhu roku se část seniorů zúčastnila dvou divadelních představení v Olomouci
společně se seniory z Kostelce. Někteří se účastnili vycházek 26.2.2016 a výšlapu na Bílou horu
v upomínku založení Pomníku České republiky dne 28.10.2016.
Každé pondělí se část členů zapojuje do cvičení jógy pro seniory pod vedením cvičitelky
paní Kastnerové.
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12.12.2016 ukončujeme rok 2016 adventním rozjímáním nad domácím závinem.
Při této příležitosti děkujeme vedení obce za podporu činnosti, zvláště pak panu
starostovi Ing. Miroslavovi Hochvaldovi. Dále děkujeme našim hasičům za zprostředkování
dopravy z Lutotína do Bílovic při akcích na Žudru.
Všem obyvatelům obce přejeme příjemné prožití zbytku roku a do nového roku 2017
přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Ing. Jan Klička, starosta klubu seniorů“

Zpráva o činnosti spolku KaRaBíLek za rok 2016
Díky skvělé spolupráci a vydařeným akcím z roku 2015 se klub “maminek” BíloviceLutotín rozhodl založit spolek pod názvem KaRaBíLek, z.s. (Klub rarášků Bílovice-Lutotín), aby
nadále mohl přispívat k podpoře a rozvoji kulturních, společenských i sportovních akcí. V
letošním roce jsme se mohli potkat na Pálení čarodějnic, prázdninovém stanování, ukončení
prázdnin v pirátském stylu, uspávání broučků a na lampionovém průvodu, který byl spojený s
výšlapem na Bílou horu a v neposlední řadě na velkolepé akci nazvaném Čertovský vláček.
Ráda bych touto
cestou poděkovala obci
Bílovice-Lutotín za finanční
podporu při pořádání akcí,
Hasičům z Bílovic za jejich
pomoc
a
zajištění
bezpečnosti na akcích i
zkušenosti, bez kterých
bychom nevytvořili show
takových rozměrů, dále
děkujeme paní Monice
Dostálové za její štědré
sponzorské dary, Hospodě u Hochvaldů za poskytnuté prostory pro konání akcí, všem přátelům
a kolegům za jejich pomoc při tvoření kulis i programu a v neposlední řadě také děkuji našim
dětem za jejich milá vystoupení, kterými obohacují naše dny a také rodičům za jejich důvěru,
přízeň a návštěvnost, která nás posiluje k dalším nápadům a elánu vymýšlet nové projekty pro
děti.
Vzhledem k tomu, že i v následujícím roce bychom pro vás rádi připravili podobné akce,
bylo žádoucí založit spolek, abychom mohli žádat o různé dotace i sponzorské dary.
Prvním a hlavním projektem spolku bylo vytvořit zázemí pro rodiny s dětmi a zvýšit tak
možnost zaměstnanosti rodičů tím, že nabídneme profesdionální péči o jejich děti.
V květnu tedy KaRaBílek, z.s. požádal o spolupráci pana starostou obce Ing. Miroslava
Hochvalda a společně jsme vypracovali projekt:
“Pojď si s námi hrát, ať maminka může jít pracovat” za účelem vybudování Mikrojeslí.
Požádali jsme o finanční podporu na jejich zřízení v rámci výzvy č. 126 projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV). Aby se projekt mohl zpracovat, požádali jsme také o finanční
podporu naši obec Bílovice-Lutotín, která nám na projekt finančně přispěla. Za tento finanční
obnos byl zpracován celý projekt Mikrojeslí a v září byl projekt MPSV doporučen k podpoře. V
současnosti se projektová část dokončuje a po novém roce budou zahájeny práce na objektu
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Mikrojeslí v Lutotíně č.p. 65. Rekonstrukci chceme mít dokončenou k začátku prázdnin, kdy bude
provoz Mikrojeslí zahájen.
Co jsou MIKROJESLE
Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost rodičů, specificky žen s dětmi od 6 měsíců do 4let,
sladit jejich pracovní, soukromý a rodinný život tím, že se budeme starat o jejich děti.
Mikrojesle jsou určeny pro 4 děti, kterým budeme poskytovat profesionální i individuální péči 5dní
v týdnu, 10hodin denně.
Finanční dosažitelnost služby je pro nejširší spektrum rodičů, protože nejsme soukromé zařízení,
ale státní a jsme v blízkosti vašeho bydliště.
Děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2017 Vám přejeme zdraví,
štěstí, osobních a pracovních úspěchů a současně se těšíme na další spolupráci.
Ing. Ivana Žáčková, předsedkyně klubu KaRaBíLek z.s.
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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Bílovice za rok
2016
Tak jako každoročně i letošní rok náš sbor zahajoval svoji činnost ještě před koncem
loňského roku a to přípravou Hasičského plesu. Vzhledem k tomu, že nebylo možné ples
uspořádat v Kostelecké sokolovně, bylo po několika jednáních s Kosteleckými a Lutotínskými
hasiči rozhodnuto, že se ples uspořádá v Čelechovicích. Tuto výzvu jsme z nemalými obavami
přijali a pustili se do přípravy. V sobotu 9 ledna nadešel očekávaný den a ples byl zdárně
připraven. Obavy pořadatelů se naštěstí nenaplnily, ples měl překvapivě hojnou účast a vysokou
společenskou úroveň. Hasičský ples se stal jedním z nejnavštěvovanějších plesů celé plesové
sezóny.
30. ledna jsme uspořádali turnaj dvojic ve stolním tenise. Této sportovní akce se
zúčastnilo 13 dvojic z naší obce a blízkého okolí.
V únoru proběhlo školení preventistů sborů SDH v Lešanech. Školení bylo uspořádáno
pro okrsky 11, 17, 19. Za náš sbor se tohoto školení zúčastnili bratři Pavel Synek, Petr Krupa.
V březnu jsme uspořádali ve spolupráci s hospodou u Hochvaldů soutěž o nejlepší
pálenku roku 2015 pod názvem „Bílovický košt“. K posouzení bylo 31 vzorků různých druhů
ovocných pálenek. Koštu se účastní místní i přespolní pěstitelé ovoce.
V letošním roce vyslal náš sbor svého člena Lukáše Říčaře do hasičské školy v Jánských
Koupelích na týdenní kurs obsluhy motorových pil. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu má
náš sbor kvalifikovaného člena v zásahové jednotce.
Koncem měsíce 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 přidaly i dvě družstva 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.
Dne 15. května se uskutečnila okrsková soutěž v
požárním sportu, kterou pořádal SDH Lešany. Na
okrskové soutěži bylo 5 družstev mužů a jedno družstvo
žen. V kategorii mužů obsadilo naše družstvo 1. místo
a v kategorii žen jsme obsadili také 1. místo. V soutěži
jednotlivců obsadil Vladislav Dostál 1. místo a Martin
Dostál 3. místo.
V květnu se členové našeho sboru zúčastnili v Korunní pevnosti v Olomouci slavnostního
předání a žehnání praporu dobrovolných hasičů Olomouckého kraje. Při této příležitosti jsme
obdrželi tři výtisky knihy „Dobrovolní hasiči Olomouckého kraje“, kde je zmapováno 503 sborů
dobrovolných hasičů Olomouckého kraje.
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V sobotu 4.
června jsme na hřišti
uspořádali
ve
spolupráci
s
mateřskou školkou v
Bílovicích a obecním
úřadem
BíloviceLutotín dětský den.
Této již tradiční akce
se zúčastnilo kolem
70 dětí nejen z naší
obce, ale i z blízkého
okolí. Děti soutěžily
o
ceny
v
6
disciplínách
a
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 pohybovat.
Děti si v pěně zařádily, rodiče již tak nadšení nebyli.
V tomto měsíci se členové zásahové jednotky zúčastnili školení bezpečnosti práce,
konané v Lešanech. Dále jsme se zúčastnili návštěvy premiéra České republiky v zámku v
Čechách pod Kosířem.
Dne 25. června se v areálu našeho hřiště konala pravá hasičská svatba. Svoje druhé
ANO si řekli dva naši členové. Sestra Lucie Dostálová a Martin Dostál. Členové našeho sboru
vytvořili důstojnou kulisu této společenské akce.
V sobotu 16.
července náš sbor
pořádal závod Velké
ceny
Prostějovska
(VCP) v požárním
útoku mužů a žen O
pohár starosty obce
Bílovice
Lutotín.
Jednalo se o šesté
kolo z dvanácti dílného
seriálu soutěží Velké
ceny Prostějovska v
požárním útoku. O
velmi vysoké úrovni soutěže svědčí ohlasy závodníků i vyjádření delegáta Velké ceny
Prostějovska. Naše družstvo mužů skončilo na 4. místě, ženy A na domácí trati závod vyhrály a
družstvo žen B obsadilo 4. místo. Soutěže se zúčastnilo 18 družstev mužů a 6 družstev žen.
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Pro družstvo mužů v letošním roce platí známé rčení „ To nejlepší na konec“. Začátek
sezóny se zrovna moc nepodařil, stupně vítězů jako by byly zakleté s výjimkou soutěže ve
Chválkovicích, kde muži obsadili 2.
místo. Zlom nastal na domácí půdě,
kde jsme obsadili 4. místo a začali se
prokousávat
tabulkou
VCP
a
Hanácké extraligy (HE) do horních
pater. V hanácké extralize nám
chyběl pomyslný kousek sportovního
štěstí, jeden bod a družstvo mužů se
mohlo radovat z celkového 3. místa v
HE. Sportovní úspěchy družstva
mužů však přišly v závěru sezóny 1.
místo Hlubočky, 2. místo Soběsuky
a vrchol přišel na posledním závodě
sezóny na mezinárodním poháru
VŘSR v Širokém Dole na Svitavsku,
kde
družstvo
mužů
obsadilo
vynikající
9.
místo
ze
150.
startujících. Soutěžní družstvo mužů
se zúčastnilo všech 12 pořádaných
soutěží VCP, kde v celkovém
hodnocení obsadilo 8. místo ze 61
družstev, které startovali v letošním
ročníku. Dále se zúčastnilo všech 13
soutěží Hanácké Extraligy, kde v celkovém hodnocení obsadilo 4. místo z 113 družstev
startujících v letošním ročníku. Celkem se družstvo mužů zúčastnilo 26 soutěží.
Jestliže výkony mužů dozrávaly ke konci sezóny pak A družstvo žen uzrálo na začátku sezóny a
svoji zralost si udržovalo až do konce. Z 12 soutěží pouze ve 4. případech nestály na stupních
vítězů. Dvě 1. místa, dvě 2. místa, čtyři 3. místa a celkově družstvo žen získalo vynikající 1.
místo v celkovém hodnocení Velké ceny Prostějovska v požárním útoku pro rok 2016.
O své místo na výsluní si v letošním roce řeklo i B družstvo žen. Třikrát se umístily na stupních
vítězů, v Lipové pak zažily jak chutná vítězství v soutěži. V celkovém součtu dlouhou dobu
figurovaly na 3. místě, nakonec z toho bylo krásné 5. místo v hodnocení Velké ceny Prostějovska
v požárním útoku.
B družstvo žen se v letošním roce zúčastnilo 14. soutěží.
Poslední prázdninový víkend jsme pomáhali při „ Rozloučení s prázdninami“, motem této
akce byly „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 úspěšná akce se dostala do podvědomí
milovníků pěnivého moku nejen
z naší obce, ale i ze širokého
okolí. V letošním roce bylo na
pivních slavnostech možno
ochutnat 26 druhů piv. Úderem
20. hodiny se pivní slavnosti
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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 zúčastnila i dvě družstva našich
mladých hasičů v kategorii mladší.
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 úspěšné soutěžní sezóny v prostorách Hospody u
Hochvaldů společenský večer pro členy našeho sboru, jejich manželky a přítelkyně.
Dne 30. října náš sbor pořádal okrskové námětové cvičení. Cílem tohoto cvičení byla
činnost zasahujících jednotek při dopravní nehodě s následným hledáním ztracené osoby v
náročném terénu. Při této akci byly použity prostředky, kterými jednotlivé sbory disponují.
Cvičení 11. okrsku účel splnilo.
Náš sbor a zásahová
jednotka
celoročně
spolupracuje s obcí Bílovice
– Lutotín. Pro případ potřeby
provedení
neodkladných
prací v katastru obce je náš
sbor a jednotka vždy k
dispozici. V letošním roce
jsme například prováděli
úklid dřeva po těžbě kolem
mlýnského
náhonu,
pročištění ucpaného propustku na silnici na „Bílou Horu“, kácení a odvoz dřeva napadeného
kůrovcem, pomáhali s výstavbou nového oplocení u hřiště a dalšími pracemi. Výsledkem této
dobré spolupráce byla žádost obce o dotaci na Ministerstvo vnitra a Olomoucký kraj na
zakoupení nového dopravního automobilu. Obec s žádostí o dotaci uspěla a byl zakoupen
dopravní automobil značky Mercedes.
V sobotu 3. prosince náš sbor ve spolupráci s obcí Bílovice-Lutotín, spolkem KaRaBíLek
a Hospodou u Hochvaldů pořádal rozsvícení vánočních stromů v Bílovicích a Lutotíně. Součásti
této akce byla i mimořádně úspěšná Čertovská jízda vláčkem a ohňostroj.
V závěru roku proběhne tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Závěrem této zprávy bychom chtěli poděkovat všem členům našeho sboru, kteří se ve svém
vlastním volnu aktivně podíleli na práci, kterou náš sbor po celý letošní rok vykonával. Byli bych
rádi, kdyby se nám stejně dařilo i v příštím roce.
Bc. Miroslav Říčař, starosta sboru a Petr Krupa velitel

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Lutotín za rok
2016
K dnešnímu dni, 9. prosince 2016, eviduje náš sbor 39 členů, z toho 7 žen a 32 mužů.
Letošní rok jsme zahájili tradičním plesem, který jsme pořádali ve spolupráci se sbory
z Bílovic a Kostelce na Hané v sobotu 9. ledna v sokolovně v Čelechovicích na Hané. Potěšila
nás velká přízeň hostů, kterým moc děkujeme.
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V pátek 22. ledna jsme se zúčastnili Výroční hodnotící okrskové schůze.
V měsíci březnu se naši členové věnovali údržbě techniky, materiálu a úklidu zbrojnice.
Ve čtvrtek 21. dubna proběhla okrsková schůze v Kostelci na Hané.
Dne 30. dubna byl uskutečněn svoz železného šrotu a elektrozařízení.
V neděli 15. května se naše soutěžní družstvo mužů zúčastnilo Okrskové soutěže
v požárním sportu v Lešanech, kde obsadilo pěkné 2. místo. V soutěži jednotlivců v běhu na
100 m s překážkami se Ivo Doležel umístil na 3. místě. Děkujeme našim členům, kteří se dali
dohromady, připravili se na soutěž a na soutěži dobře vystupovali.
Poslední pátek v měsíci květnu v prostorách Korunní pevnůstky v Olomouci se konalo
setkání hejtmana Olomouckého kraje, zástupců obcí a sborů dobrovolných hasičů z důvodu
slavnostního pokřtění knihy s názvem “ Dobrovolní hasiči Olomouckého kraje “. Následně byl
představen a požehnán prapor Krajského sdružení hasičů Olomouckého kraje.
V sobotu 4. června jsme se naposledy rozloučili v chrámu Páně svatého Jakuba v Kostelci
na Hané s bratrem Zdeňkem Sychrou. V tento den se konalo v areálu Reálného gymnázia
v Prostějově Okresní kolo v požárním sportu bez účasti zástupců našeho okrsku.
V pondělí 5. září se náš sbor zapojil do příprav a následného průběhu tradičního Hodového
pondělí ve spolupráci s bratry hasiči z Bílovice a členy mysliveckého spolku. V závěru spol.
akce se pokazilo počasí a do konce nás doprovázel déšť.
Poslední pátek v měsíci září jsme se zúčastnili okrskového námětového cvičení v Bílovicích.
Námětem cvičení byla imitace řešení dopravní autonehody a zajištění zraněných.
V listopadu proběhlo shromáždění starostů sborů dobrovolných hasičů okresu Prostějov
v prostorách Hasičského záchranného sboru v Prostějově.
V závěru hodnotící zprávy děkuji za celoroční spolupráci sborům z Bílovic, Kostelce na
Hané, Lešan a Zdětína. Děkuji za péči o náš sbor starostovi okrsku bratru Oldřichu
Bezslezinovi a veliteli okrsku bratru Petru Látalovi. Děkuji všem členům, kteří přiložili ruku
k dílu pro potřeby našeho sboru.
Nám všem přeji hodně sil do další společné práce a do blížícího se nového roku přeji pevné
zdraví, hodně štěstí, lásku a rodinnou pohodu.
Jan Toman ml. – velitel sboru

Zpráva o činnosti mysliveckého spolku Bílovice-Lutotín za
rok 2016
Blíží se konec roku, všichni, i my členové Mysliveckého spolku Bílovice-Lutotín se ohlížíme za
uplynulým časem.
Jaký byl pro nás?
Tak, jek je rozpolcená naše společnost, jsou poznamenány děje i v zájmové činnosti “Myslivosti”
v nejvyšších orgánech a návazně na ně i v mysliveckých spolcích, které se od letošního roku
přejmenovaly ze sdružení na spolky, a tak byly zaregistrovány.
S přeregistrováním bylo dost práce, kterou jsme zvládli.
Každý poslední pátek v měsíci se scházíme na členské schůzi, kde řešíme problémy, které trápí
nás, ale i laickou veřejnost. Zamýšlíme se nad úbytkem a mizením drobné zvěře, zajíce, bařanta,
koroptve, zpěvného ptactva a dalších druhů z naší krajiny, nárůstem stavů černé zvěře, která
působí velké škody v zemědělských plodinách a na drobné zvěři. Řešíme problematiku střetů
zvěře s motorovými vozidly a v neposlední řadě rozmáhající se pytláctví, dodávky zvěřiny do
restaurací.
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Co jsme provedli ve prospěch přírody?
Moc toho nebylo, síly ubývají, členové z junáků přešli do věku staříků, ale přesto jsme opravili
myslivecká zařízení, odchováváme bažantí zvěř a udržujeme na Romži divokou populaci kachny
březňačky. Zvěřinou jsme zajistili kulturní akce v obci i okolí. Je třeba vyzvednout práci našich
kynologů. Zorganizovali jsme vzpomínkovou akci na Františka Menšíka uspořádáním lesních
zkoušek ohařů “Memoriálu Františka Menšíka”. Dále jsme uspořádali lesní a barvářské zkoušky
ostatních plemen.
Za dlouholetou činnost a práci pro myslivost a přírodu byli oceněni Ing. Miroslav Toman, ALois
Babička, Jaroslav Navrátil a Vladimír Tesař medailí “Za zásluhy”.
Je nutno poděkovat i společnosti ROLS Lešany za příkladnou spolupráci.
Do nového roku všem přejeme uklidňující pobyt překrásné přírodě, pokoj od sdělovacích
prostředků, dobré kamarády, klid a pohodu v rodinách a hlavně pevné zdraví.
Ing. Drahotín Horňák
jednatel

Pořízení herních prvků na hřiště v naší obci
V minulém roce jsme svépomocí zrekonstruovaly a doplnily herní prvky pro nejmenší děti na
hřištích, nicméně staré herní prvky na hřišti neodpovídaly standardům ani předpisům a již na
konci roku jsme se začali zabývat myšlenkou pořízení prvků nových, certifikovaných. Na
listopadovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj na projekt, který byl nazván „Veřejná hřiště Bílovice-Lutotín“. Projekt byl
následně podpořen částkou ve výši 399.990,-Kč.
Následně bylo vypsáno otevřené výběrové řízení na dodavatele, nejnižší nabídku předložila
společnost TEWIKO systems s. r. o. a to ve výši 613.072,-Kč.
Na hřiště byly pořízeny herní prvky jak pro nejmenší děti, tak pro dospívající mládež.
Na hřiště v Bílovicích byla pořízena velká dvouvěžová sestava s tunelem, skluzavkou, výlezy a
houpačkami, dále pružinový koník, vahadlová houpačka a FIT prvek „běžec“. Pod velkou
sestavou byla vybudována bezpečná dopadová plocha, aby se na hřišti nemusely bát děti ani
jejich rodiče a byla postavena část oplocení.
V Lutotíně byla pořízena sestava se skluzavkou a houpačkami, pod kterou byla také vybudována
dopadová plocha. Dále zde byla pořízena lanovka, která se u dětí těší velké oblibě. Děti se také
mohou pohoupat na pružinovém koníkovi, nebo se protáhnout na trojhrazdě. Větší děti si mohou
zahrát fotbal mezi novými brankami, nebo volejbal, či nohejbal přes novou síť. Tohle pískové
Hřiště jsou hojně navštěvována jak místními, tak
přespolními dětmi a mládeží což nás velmi těší, protože
kdo si hraje, nezlobí.
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Restaurování křížu u kaple sv. Anny v Lutotíně
Při přípravě rekonstrukce kaple sv. Anny
v Lutotíně jsme se rozhodli požádat o
dotaci i na zrestaurování kamenného
kříže před kaplí. Žádost o dotaci byla
podána na Ministerstvo pro místní rozvoj
a následně nám byla schválena ve výši
86.800,-Kč. Dodavatelem byl v
poptávkovém řízení vybrán s nejnižší
cenou 125.210,-Kč pan Vlastimil Konečný
z Vilémova. Pod křížem byl vybetonován
nový základ s izolací, byly sejmuty
nevhodné barvy, praskliny byly zatmeleny
a vyspárovány, byl obnoven litinový kříž,
který byl nazinkován a načerněn, korpus Krista byl znovu pozlacen. Kříž je v současné době již
nainstalován zpět na svém místě.

Oprava komunikací v naší obci
Oprava komunikací byla připravena na základě “Programu obnovy venkova” vypsaného
Ministerstvem pro místní rozvoj. Po jeho zveřejnění v závěru roku 2015 jsme nechali připravit
projektovou dokumentaci na opravu místních komunikací, která vycházela ze situace, že nemá
význam opravovat zásadním způsobem komunikace, kde je předpoklad provádění výkopových
prací pro kanalizaci. Proto kromě nástřiku stávajících komunikací v obci, byla provedena
především oprava spojovací komunikace mezi Bílovice a Lutotínem. Na tento projekt nám MMR
poskytlo dotaci ve výši 1 milionu korun. Nad rámec této dotace jsme se rozhodli vybudovat novou
příjezdovou komunikaci ke kuchyni ve školce a komunikaci od kříže v Lutotíně. Současně jsme
vybudovali několik desítek metrů nových chodníků, především v místech, kde probíhala
rekonstrukce vozovky
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Oprava kaple sv. Anny v Lutotíně a oprava kapličky Panny
Marie Bolestné
Po neúspěšném snažení v minulém roce se
mám letos podařilo získat prostředky a
provést rekonstrukci kaple svaté Anny v
Lutotíně. Kaple byla dostavěna v roce 1822
a v roce 1872 k ní byla přistavěna sakristie.
Poslední větší oprava na kapli byla
prováděna v roce 1988. Protože je kaple
zapsána na seznamu kulturních památek,
bylo nutné na tuto rekonstrukci zpracovat
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projekt, následně získat souhlasné stanovisko odboru památkové péče. Na svém prvním
zasedání v letošním roce odsouhlasilo zastupitelstvo obce podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Olomouckého kraje v Programu na obnovu kulturních památek. Dotace nám byla schválena ve
výši 200.000,- Kč. Na rekonstrukci proběhlo poptávkové řízení, v němž nejnižší cenu nabídl pan
Špičák a to 543.484,-Kč. Práce byly započaty v červnu a dokončeny v září letošního roku. Na
kapli bylo provedeno odvlhčení zdiva, oprava a nátěr venkovní fasády, nátěry oken, dveří a
výměna klempířských prvků. Při odstraňování starých omítek byl kolem dveří do sakristie odkryt
původní pískovcový portál, který bychom chtěli v příštím roce ještě restaurovat. Po dokončení
stavebních prací byly vykáceny přerostlé keře, které budou v příštím roce nahrazeny novými a
okolí kaple bude znovu zatravněno. Dále byla provedena oprava vnitřních omítek v sakristii.
Současně byla letos provedena oprava i kaple Panny Marie Bolestné nad Lutotínem, která byla
postavena kolem roku 1776. Na kapli bylo provedeno odvlhčení zdiva, drenáž okolo obvodových
zdí, oprava a nátěr fasády a dveří. Obě kaple po rekonstrukci „prohlédly“ a jsou jednou z ozdob
naší obce.

Vybudování míst pasivního odpočinku
Počátkem roku vypsalo Ministerstvo zemědělství program, v jehož rámci bylo možné požádat o
částku 200 tisíc korun na vytvoření míst pasívního odpočinku. Myšlenka vytvořit v okolí obce několik
posezení, které by se stali cílem vycházek našich
občanů nás v zastupitelstvu zaujala a rozhodli
jsme se o prostředky na jejich vybudování
požádat. S žádostí jsme uspěli a výsledkem jsou
altány umístěné u Lipky nad Háječkem, u cesty Na
Vrchy, u splavu v Lutotíně a u brodu v Bílovicích.
Altány jsou doplněny stojany na kola a kolem nich
jsou vysazeny vždy čtyři stromy. Kromě jedlých
kaštanů, jeřábu oskeruše, moruše jsme vysadili i
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třešně, hrušně či jabloně. V příštím roce každé místo doplní informační tabule, které budou
pojednávat o historii obce. Místo U lipky letos doplnila soška Panny Marie, která stojí na místě
původního svatého obrázku a poprvé si ji mohli prohlédnout naši občané, kteří se zúčastnili
tradičního setkání u pomníku založení republiky 28. října.

Nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Bílovice
Sbor dobrovolných hasičů v
Bílovicích se podílí na všech
významnějších akcích pořádaných v
obci. Je to dáno jeho širokou
členskou základnou, která je napříč
všemi generacemi a je to tím, že
dokázal ke své činnosti jak v
minulosti, tak i v současné době
přitáhnout mladou a dospívající
generaci. Současná činnost jeho
sportovních družstev je určitou
zárukou, že děti které budou mít
zájem, tak najdou i přímo v obci možnost pro sdružování a smysluplné využití volného času.
Proto, když se objevila výzva Ministerstva vnitra pro obce, v jejímž rámci bylo možné získat
prostředky ve výši 450.000,- Kč na nákup dopravního automobilu pro Jednotky SDH začali jsme
tuto možnost zvažovat. Sbor disponuje hasičskou cisternou CAS 706 ze 70tých let a dále
dopravním vozidlem DUCATO pořízeným z prostředků sboru a které má stáří šestnáct let. Nové
vozidlo Mercedes Sprinter, na které nám kromě výše uvedeného Ministerstva vnitra přispěl i
Olomoucký kraj jsme převzali počátkem prosince a jednotce SDH Bílovice bylo slavnostně
předáno na Valné hromadě SDH Bílovice.
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Výsledky voleb do zastupitelstva Olomouclého kraje v
roce 2016
V prvním říjnovém víkendu letošního roku se i v naší obci uskutečnily volby do krajského
zastupitelstva.
Volby v naší obci vyhrála ČSSD před hnutím ANO 2011 a KSČM.
Volební účast byla v Bílovicích a Lutotíně rozdílná, celkově byla průměrná.
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Tříkrálová sbírka 2016
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 15.102,- Kč.

Tříkrálová sbírka 2017
se u nás v obci bude konat dne
7.1.2017
Obec Bílovice-Lutotín děkuje:
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 pomoc se dřevem, zdobením vánočního stromků,
přípravu společenských akcí v obci a další činnost pro obec
Firmě ROLS Lešany za dobrou celoroční spolupráci
Firmě pana Režného za zhotovení nové brány na hřiště
Spolku KaRaBíLek z.s. za organizaci akcí pro děti
Klubu seniorů za činnost v obci
Panu PhDr Miroslavu Šmídovi za přípravu informačních tabulí k historii obce
Panu PaedDr Bedřichu Pazderovi za informace k historii školy a obce
Mysliveckému sdružení za podíl na přípravě hodů a péči o krajinu
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
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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 emailovou 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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Historické fotografie mlýnu a rybníka v Lutotíně ze soukromého archivu paní Marie Doleželové
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Několik fotografií z celoročního dění v naší obci:
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