Vážení spoluobčané,
do ruky se Vám dostává vánoční vydání Listu obce Bílov, zároveň
poslední číslo v letošním roce, který nekompromisně rychle míří ke svému
závěru. Pro každého z nás byl tento rok jiný ; pro mnohé náročný, pro jiné
plný radosti a splněných přání, pro někoho bohužel smutný a těžký.
Nezbývá nám než věřit, že ten nadcházející rok 2018 bude lepší a že nás
čekají nové začátky, nové příležitosti, krásné zážitky a možná i splnění těch
nejtajnějších přání, která nám proletí hlavou o silvestrovské půlnoci.
Přejeme Vám všem jménem svým i jménem zastupitelstva obce Bílov
krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších, těm nejmenším
co nejvíce dárků pod stromečkem, a všem pak hodně zdraví, radosti a
pohody v adventním i vánočním období.
Závěrem dovolte, abychom Vás pozvali na adventní koncert, který se
uskuteční tuto neděli 17. prosince 2017 od 17:00 hodin v kostele
sv. Vavřince v Bílově a vystoupí pěvecký sbor z Vítkova. Srdečně zváni jste
také na Novoroční přípitek s ohňostrojem, který proběhne 20 minut po
silvestrovské půlnoci u nové restaurace v Bílově.
Zdeněk Fusik
starosta
Rostislav Bialek
místostarosta
Pavla Sikorová
administr. pracovnice

..... CO BYLO .....
Velmi aktivní byl v uplynulém období kulturní výbor, vedený p. Evou
Slezáčkovou. Uskutečnilo se několik akcí pro občany, z nichž vybíráme :
* běh na rozhlednu, kterou letos pokořilo 34 závodníků
* setkání s jubilanty
* vítání nových občánků Bílova
* lampionový průvod, kterého se zúčastnilo 46 dětí doprovázených rodiči;
* výroba adventních věnců – letos za účasti 10 šikovných žen a dívek
* dílničky pro děti – výrobky s vánoční tématikou vyrábělo 12 dětí
* rozsvícení vánočního stromku u Obecního úřadu
* Mikulášská nadílka, na které bylo obdarováno téměř 90 dětí
Děti z mateřské školy si pod vedením svých učitelek připravily program na
Mikulášskou besídku, která proběhla v MŠ 5.12.2017. Stejné vystoupení
naši nejmenší představili 7.12.2017 také babičkám a dědečkům v Domě
s pečovatelskou službou, kteří byli jejich návštěvou velmi potěšeni.
... CO BUDE ....
ZÁJEZD DO KRAKOWA
Momentálně již plně obsazený zájezd se uskuteční v sobotu 16.12.2017,
autobus bude přistaven v 5:30 hod. u Obecního úřadu, odjezd je v 5:45
hod., buďte dochvilní, není možné na nikoho čekat. Na programu je v 8:40
hod. návštěva solných jeskyní Wieliczka a poté adventních trhů v Krakowě.
ADVENTNÍ KONCERT
jsme pro Vás připravili na neděli 17.12.2017 – více na plakátku na poslední
straně Zpravodaje.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V MÍSTNÍM KOSTELE
Betlémské světlo si můžete zapálit a odnést v přinesených lampičkách
z kostela sv. Vavřince v Bílově na štědrý den po dětské bohoslužbě.
24.12.2017 – Dětská bohoslužba v 15:00 hodin
25.12.2017 – bohoslužba v 10:30 hodin
26.12.2017 – bohoslužba v 10:30 hodin
1.1.2018 – bohoslužba v 10:30 hodin.

NOVOROČNÍ PŘÍPITEK S OHŇOSTROJEM
proběhne 20 minut po silvestrovské půlnoci u nové restaurace v Bílově
OBECNÍ PLES
se uskuteční v pátek 16.2.2018. Předprodej vstupenek od 1.2.2018.
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad bude v tomto roce naposledy otevřen ve středu 20.12.2017,
a to do 11:00 hodin. Během vánočních svátků bude zavřeno a otevře se až
2. ledna 2018.
NĚCO MÁLO PRO ZAJÍMAVOST ....
z knihy Pavlíny Pitrové Český rok – Lidové tradice a zvyky
* ADVENT – původ slova je z latinského "adventus", což znamená
"přicházející". Od tohoto výrazu je odvozena adventní předvánoční doba
čtyř týdnů a příprav na samotné vánoční svátky. Má to být období
zklidnění, půstu a také odpočinku. Držet půst znamenalo nejíst maso,
nepřejídat se a nepít alkohol, nekonaly se žádné tancovačky ani slavnosti.
Adventní věnce se i v minulosti vyráběly ze zeleného chvojí a měly vždy
čtyři svíce fialové barvy, barvy adventu. Každou neděli se zapálila jedna.
Adventní čas končí 24.12., poté začínají vánoční svátky.
* ŠTĚDRÝ DEN – patřil vždy k nejvýznamnějším svátkům v roce a
připisovala se mu čarovná moc. Místo vánočního stromku stávaly uvnitř
místnosti malé jesličky nebo celý betlém. Po celý den se k sobě měli lidé
chovat hezky, bez hádek, křiku a hluku – to proto, že právě v tento
magický den se mohly vracet duše zemřelých a ty měly rády klid. Kdo chtěl
večer vidět zlaté prasátko, ten už od rána držel půst. Večeřet se začínalo
ve chvíli, kdy na obloze vyšla první hvězda. Od jídla nesměl nikdo vstát.
Část jídla z hostiny se dávala zvířatům, aby se jim vyhnuly nemoci, a část
se sypala pod ovocné stromy, aby měly v následujícím roce bohatou
úrodu. Rozkrajovala se jablíčka a hledalo se, jestli v nich bude hvězdička
pro štěstí či křížek přinášející smůlu. Dárky, jak je známe dnes, se
nenadělovaly, někdy jen děti našly u jesliček nějakou drobnost. Celá
rodina chodila do kostela na půlnoční mši oslavit Ježíškovo narození.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ NA ROZHLEDNĚ za sezonu 2017 (1.4. - 31.10.)
Počet návštěvníků dospělých 3105; počet návštěvníků dětských 661
Hromadné vstupenky (7 ks)
175; slevněné vstupenky
21
CELKEM návštěvníků 3962 (v min.letech 4290, 3967, 3227, 2826)
Tržby z prodeje občerstvení, vstupného a rekl. předmětů
Celkové náklady (na zboží, mzdy, materiál)
Rozhledna vykazuje za r. 2017 ztrátu 60 718,50 Kč

118 833,00
179 551,50

Návštěvnost rozhledny se v posledních 3 letech pohybuje kolem 4000
turistů za sezonu. Za 12 let provozování rozhledny ji navštívilo 34 300
návštěvníků.
Celkové náklady se zvýšily v souvislosti se zákonným navýšením minimální
mzdy, dále pořízením nových reklamních předmětů, které na rozhledně
prodáváme a zůstaly jako zásoba pro příští léta. Oproti loňské sezoně jsou
nižší celkové tržby z prodeje vstupného a občerstvení, a to o 2636,- Kč. To
všechno jsou důvody poměrně vysoké ztráty hospodaření, která je o
25 785,- Kč vyšší než v loňském roce. Nicméně rozhledna je jednou z
dominat naší obce a důležitější než finanční ztráta hospodaření, kterou
náš rozpočet zvládne, je spokojenost a stoupající návštěvnost turistů
nejen z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí. Členy kontrolního výboru obce
byly prováděny namátkové inventury, při kterých nebyly zjištěny žádné
závažné nedostatky. Také závěrečná inventura zásob proběhla bez rozdílů
a nedostatků.
Také v letošním roce probíhalo mezi návštěvníky rozhledny dotazníkové
šetření, jak se o rozhledně dozvěděli, jak byli spokojeni, jejich náměty na
zlepšení provozu apod. Ve 45 odevzdaných dotaznících je shoda ve
vyhovující otevírací době, v nabízeném sortimentu zboží (někteří
postrádají rum, jiní keramické zvonečky ...), ale především – všichni
dotazovaní velmi kladně hodnotí čistotu nejen v objektu rozhledny, ale
také v okolí a na přístupové cestě, a také obsluhu rozhledny – paní
Jarmilu Balnarovou, která je ochotna otevřít turistům i mimo otevírací
dobu, návštěvníci si pochvalují její výklad nejen o rozhledně, ale také o
historii i současnosti obce. Patří jí za to naše poděkování.

UKONČENÍ ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BÍLOVĚ
Na posledním zasedání Zastupitelstva obce Bílov, které proběhlo
8.11.2017, došlo ke schválení kroku, který žádné zastupitelstvo nečiní s
lehkostí a bez rozvahy a oddalovalo jej několik posledních let.
Z důvodu neustále klesajícího počtu žáků, docházejících do naší místní
základní školy, a to až na současných 6 žáků, a s tím spojeného stále se
navyšujícího spolufinancování mzdových nákladů ze strany obce, dospělo
zastupitelstvo k rozhodnutí ukončit činnost základní školy v Bílově, a to ke
dni 31.1.2018. K tomuto kroku přispěla také skutečnost, že by z 10
předškoláků v mateřské škole podle dotazníkového šetření mezi rodiči
těchto dětí do 1.třídy v novém školním roce nenastoupil ani jeden ! Další 3
předškoláci absolvují poslední rok již v mateřské škole v Bílovci, ani ti by k
nám do školy v Bílově nenastoupili. Do tohoto poměrně silného ročníku
jak zastupitelé, tak ředitel školy, vkládali své naděje na zlepšení celé
situace; bohužel se tak nestalo a ani v příštích letech to nevypadá, že by se
trend vyvíjel jinak. Všem 6 stávajícím žákům obec zajistila přechod
a pokračování školní docházky na ZŠ Komenského v Bílovci.
Zachována zůstane mateřská škola, ve které je maximálně naplněna
kapacita.
VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
Volba prezidenta ČR se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do
22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta ČR se uskuteční v pátek 26. ledna
2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den volby, tj. 13. 1. 2018,
dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní
občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. 1. 2018,
dosáhl věku 18 let. Volební místnost je v Obci Bílov umístěna v zasedací
místnosti v budově Obecního úřadu v Bílově.
Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou obce distribuovány
voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. V
případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady

hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet
hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo
platným cestovním pasem nebo cestovním průkazem. Voliči, který tak
neučiní, nebude hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi. Volič obdrží od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem obecního úřadu.
Poté vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do
úřední obálky; zde vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta,
pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu
hlasování umožněno. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. O neplatný způsob hlasování
jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Úřední obálku s
hlasovacím lístkem vhodí volič do volební schránky. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost; v takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového
počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a
odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po
začátku prvního kola volby prezidenta ČR, tzn. 26. a 27. ledna 2018.
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole
nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta ČR volič obdrží ve dnech
volby prezidenta ČR přímo ve volební místnosti.
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