Vážení spoluobčané,
vzhledem k blížícímu se konci funkčního období, kdy jsem byl Vámi nejen
já, ale i dalších 6 tehdy ještě kandidátů, v říjnu 2014 zvolen do zastupitelstva
obce, bych chtěl zhodnotit celé naše působení ve vedení obce.
Ohlédnu-li se za uplynulými 4 roky, myslím si, že si mohu dovolit
konstatovat, že se nám jako zastupitelstvu podařilo splnit vše, co jsme si vytýčili
ve volebním programu. Zrealizovali jsme velké množství investičních
i neinvestičních akcí, výčet těch významných investičních najdete v přehledné
tabulce v tomto Zpravodaji. Tyto akce jsme celé čtyři roky realizovali bez
jakéhokoliv úvěru či půjčky, nemuseli jsme dát do zástavy žádný obecní
majetek. Hospodařili jsme vždy s vyrovnaným rozpočtem, na profinancování
všech akcí jsme měli vždy dostatek finančních prostředků. Objem našeho
rozpočtu by nám mohly závidět mnohé větší obce.
Největší akcí po finanční stránce bylo vybudování autobusových zastávek
a chodníku k nim. Celkem bylo vynaloženo 5 662 205,42 Kč, přičemž právě na
tuto velkou akci se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 3 474 000,- Kč. Věřím, že přemístěním autobusových
zastávek došlo hlavně ke zvýšení bezpečnosti v centru obce.
Druhou akcí, spolufinancovanou z dotace ze Státního fondu životního
prostředí, bylo zateplení budovy mateřské školy včetně výměny oken a dveří.
Náklady ve výši 961 458,74 Kč částečně pokryla dotace ve výši 631 435,15 Kč.
Budova nejenže získala krásný nový "kabátek", ale její provoz bude i v dalších
mnoha letech významně úspornější z hlediska vytápění.
V uplynulých letech jsme přijali tři finanční dary na rozvoj obce v celkové
hodnotě 1 100 000,- Kč a na rozvoj obce jsme je také využili.
V rámci snížení nezaměstnanosti jsme po celé 4 roky zaměstnávali
pracovníky na veřejně prospěšné práce, na jejichž mzdové náklady nám
přispíval Úřad práce (výše příspěvků v jednotlivých letech je uvedena v další
tabulce). Díky těmto pracovníkům byl odveden kus práce hlavně v obecních
lesích. Mnozí z Vás si díky tomu pořídili za výhodnou cenu palivové dříví na
otop. Velmi se také zlepšila čistota a udržovanost veřejných prostranství v obci,
travnaté plochy byly dle možností vysekávány, byla prováděna údržba obecních
budov a obecního majetku všeobecně. Zavedli jsme pro Vás, naše občany,
službu sekání trávy na Vašich zahradách, která se setkala s velkým zájmem.
Aby to nevypadalo, že jsme finanční dary, dotace a příspěvky pouze
přijímali ; z rozpočtu obce jsme úhrnem za 4 roky poskytli Hasičskému
záchrannému sboru 300 000,- Kč, Fotbalovému klubu Bílov 89 041,- Kč a
různým spolkům, občanským sdružením a fyzickým osobám téměř 40 000,- Kč.
Naší příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Bílov jsme v
letech 2015 – 2018 poskytli neinvestiční příspěvek na provoz a na pokrytí
mzdových nákladů v úhrnné výši 2 086 550,- Kč. Ani tato částka bohužel
nezabránila vynucenému ukončení činnosti základní školy k 31.1.2018. Dva roky
se zastupitelstvo tomuto kroku bránilo, základní školu jsme dotovali nad rámec
běžného financování provozu. Z důvodu nízkého počtu žáků jsme museli

přispívat na mzdové prostředky, které jsou za normální situace hrazeny státem.
Zároveň jsme doufali, že se situace s počtem žáků zlepší, v mateřské škole byl
poměrně silný ročník předškoláků. Bohužel z 10 možných prvňáčků se nezapsal
do naší školy ani jediný a ve škole by zůstali pouze tři stávající žáci.
Chci touto cestou poděkovat všem zastupitelům, kterým v nejbližších
dnech skončí mandát, za jejich obětavou práci. Všichni pracovali velmi
zodpovědně, výbory plnily své povinnosti, které jim ukládá zákon o obcích, a
kontrolní orgány neměly nikdy k jejich práci výhrady. Zvlášť viditelná je mezi
občany činnost kulturního výboru, který je v naší obci hodně aktivní – příspěvek
předsedkyně tohoto výboru najdete na jiné straně Zpravodaje.
Děkuji také všem občanům, kteří pomáhali při realizaci našich akcí,
určených pro děti i dospělé, a všem těm, kteří se podíleli na chodu obce a na
zastupitelstvo se obraceli se svými náměty a připomínkami. Naše práce pak
měla a má smysl.
Vzhledem k blížícím se volbám do nového zastupitelstva obce bych Vás
chtěl vyzvat, abyste přišli volit. Není to fráze, jít volit je jedno z významných práv
občana, které nám Ústava zaručuje. V naší obci se volí 7 členů zastupitelstva.
Letos můžete vybírat z 12 kandidátů, kteří jsou na dvou kandidátkách jen proto,
že by se na jednu nevešli. Neznamená to tedy, že mezi sebou chtějí soupeřit - ba
naopak, obě kandidátky jdou do voleb se společným volebním programem.
Chtěl bych voličům doporučit, aby si mezi kandidáty vybírali napříč oběma
kandidátkama, bez ohledu na to, na které pozici je vybraný kandidát zapsán, a
křížek dali maximálně 7 kandidátům, kterým věří.
Těm, kteří budou v nadcházejících volbách zvoleni, přeji mnoho úspěchů
v jejich práci. Dejte svůj hlas těm, kteří budou pro obec odvádět tu nejlepší
práci.
Vám všem, vážení spoluobčané, přeji hodně zdraví a těším se na další
spolupráci.
Zdeněk Fusik, starosta obce

POZVÁNKA NA PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ S OBČANY
Kandidáti volebních stran "Sdružení nezávislých kandidátů" a "Sdružení
nezávislých pro Bílov" zvou všechny občany – voliče, na
PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ,
které se uskuteční ve středu 26. září 2018 v 17:00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Bílově.
Na programu je představení jednotlivých kandidátů
a společného volebního programu obou stran.

ZHODNOCENÍ UPLYNULÉHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014-2018
INVESTIČNÍ AKCE

ROK

HODNOTA

ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY

2015

961 458,74 Kč

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U NOVÉ RESTAURACE

2015

403 787,00 Kč

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KE HŘBITOVU

2016

665 459,00 Kč

REKONSTRUKCE SKLEPNÍCH PROSTOR KD

2016

211 790,00 Kč

REKONSTRUKCE SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ v KD

2016

423 855,00 Kč

NOVÁ KOMUNIKACE K BYTOVCE č. 24

2016

1 826 500,00 Kč

BOWLINGOVÁ DRÁHA DĚTSKÁ

2016

44 500,00 Kč

2017

2 791 730,70 Kč

IZOLACE BYTY č. 61 u KD

2017

224 066,00 Kč

CHODNÍK K AUTOBUS. ZASTÁVCE

2017

2 169 316,53 Kč

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

2017

3 492 888,89 Kč

REKONSTRUKCE BYTU č. 14/5

2017

399 553,70 Kč

NOVÁ AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA

2017

73 906,50 Kč

DVOJVITRINA A PLAKÁTNICE

2017

79 996,50 Kč

REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉHO
POHOSTINSTVÍ č.16 NA DVA BYTY

INVESTICE CELKEM

13 768 808,56 Kč

PŘIJATÉ DOTACE NA VÝŠE UVEDENÉ INVESTIČNÍ AKCE
na ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY

2015

651 435,15 Kč

na AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A CHODNÍK

2016

3 474 000,00 Kč

INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM

4 125 435,15 Kč

DOFINANCOVÁNO Z ROZPOČTU OBCE

9 643 373,41 Kč

Kromě výše uvedených investic byly v rámci Komplexních pozemkových úprav
dokončeny 3 investiční akce, které financoval Státní pozemkový úřad a
Ředitelství silnic a dálnic a obci je bezúplatně předal do majetku. Jedná se o :
POLNÍ CESTA P 8

2016

2 342 551,78 Kč

POLNÍ CESTA P 4

2017

3 746 789,79 Kč

VODNÍ NÁDRŽ N 4

2017

4 023 449,89 Kč

DOTACE Z ÚŘADU PRÁCE NA PRACOVNÍKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
ROK 2015

1 525 261,00 Kč

ROK 2016

1 456 024,00 Kč

ROK 2017

1 388 475,00 Kč

ROK 2018

936 630,00 Kč

SHRNUTÍ ČINNOSTI KULTURNÍHO VÝBORU ZA LÉTA 2014 – 2018
Úvodem svého příspěvku musím říci, že činnost kulturního výboru je velmi
bohatá ; mnohdy se nakupí tolik akcí do krátkého časového úseku, že je dobrá
každá ruka a noha, která nám s realizací akce pomůže. Proto musím na tomto
místě poděkovat všem těm, kteří nám chodí obsluhovat, připravovat, zdobit,
vozit, uklízet apod. Bez Vás všech by se mnohé akce ani nepodařilo uspořádat.
Spokojenost návštěvníků je nám pak tou největší odměnou. Mnohé akce
kulturního výboru se za uplynulá léta staly akcemi tradičními a jsme na to pyšní.
Hojně navštěvován je především obecní ples, na němž je nejen výzdoba, ale
postupem času i oděv obsluhujících přizpůsoben vždy novému tématu.
Vzpomínáte, že v roce 2015 to byl "Retro ples" plný puntíků, balónků,
černobílých obrazů a gramofonových desek u stropu ? Ples roku 2016 byl v
duchu "Magie a kouzel", rozvěšených loutek čarodějnic, kouzelnických rekvizit
apod. V roce 2017 to bylo jedno velké "Ledové království" se spoustou
sněhuláčků, vánočních stromků a zimních doplňků v sále. Rok 2018 se zapsal
plesem "Námořnickým", všude proužky, loďky, kotvy, ryby. Na každý ples
vymýšlíme nejen výzdobu, podle tématu také volíme večeři, vymýšlíme nové
druhy občerstvení, neopakuje se ani vystoupení ; jen obsluhující personál a
pořadatelé jsou nám věrní. Vždy bohatá tombola přitahuje na náš ples stále
více lidí a den zahájení předprodeje vstupenek se stává rok od roku více
kritickým okamžikem. Spokojenost hostů je však zúročením náročných příprav.
Všechny děti se pak těší na svůj maškarní ples. Přizvaná agentura děti nejen
pobaví, ale nechá je také dokonale se vyřádit. Ani tento ples se bez tomboly
neobejde, vyhrává každé dítě v masce.
Všemi dětmi očekávanou akcí je Pohádkový les, který se těší čím dál většímu
zájmu. Les plný stanovišť s pohádkovými postavami v pohádkových kostýmech,
kdy příprava každého stanoviště je do posledního detailu vymyšlená a zabere
jistě všem dobrovolníkům hodně času – odměnou jsou rozzářené dětské oči,
které k nim vzhlížejí a čekají na drobné odměny za splněné úkoly. Závěrečná
opékačka zažene všechnu únavu.
Krmášové odpoledne v areálu u kulturního domu pořádáme střídavě ve
spolupráci s myslivci, rybáři, fotbalisty či motorkáři. Pouťové atrakce, různé
soutěže a bohaté občerstvení jsou velkým lákadlem.
S velkým zájmem se setkávají i další naše akce, např. stavění a kácení májky s
fotbalovými zápasy "svobodní x ženatí" (nově i v podání žen "svobodné x
vdané), běh na rozhlednu, lampionové průvody, výroba adventních věnců,
rozsvícení vánočního stromku, adventní koncerty v kostele, mikulášské nadílky,
novoroční přípitky či zájezdy v závěru roku, např. na adventní trhy do Vídně či
Krakowa nebo do vinného sklepa.
Je docela možné, že jsem na některé akce zapomněla, protože jsme jich
uspořádali opravdu hodně. Pokud jste byli s naší prací spokojeni, zachovejte
nám svou přízeň a přijďte zas. Děkujeme Vám, protože to děláme pro Vás.
Za kulturní výbor Eva Slezáčková

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční
v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb do zastupitelstva obce ve volebním okrsku č. 1 Bílov je
volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu Bílov.
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu. Hlasování
bude voliči umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno. Ani hlasování na voličský průkaz není v těchto volbách možné.
Každému voliči budou hlasovací lístky dodány domů nejpozději 3 dny přede
dnem voleb, tedy nejpozději 2. října, a to v modré obálce. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Každý volič po příchodu do volební místnosti předloží ke kontrole doklad
totožnosti a obdrží šedou úřední obálku. Odebere se do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků (zástěna), jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní. Vyplněný hlasovací lístek tam vloží do šedé úřední obálky a po
opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vhodí obálku do volební urny.
V obci Bílov se volí 7 členů zastupitelstva obce. Kandiduje 12 kandidátů,
rozdělených do dvou stran. Hlasy lze rozdělit několika způsoby, uvádíme
možnosti, jak upravit hlasovací lístek v podmínkách naší obce :
1. označit v rámečcích před jmény kandidátů křížky ty kandidáty, pro které
hlasujete, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno; to znamená nejvýše 7. Tento způsob
považujeme za nejlepší variantu.
2. nebo lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to ve druhém sloupci, ve kterém
je uvedena druhá volební strana. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a
ani žádný kandidát, dále na kterých je zakřížkováno více než 7 kandidátů, nebo
jsou zakřížkovány obě volební strany, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do
úřední obálky.
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat obecní úřad o
možnost hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
Členové okrskové volební komise navštíví takové voliče v sobotu dopoledne.

OZNÁMENÍ O DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
A O JEHO VYLOŽENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
Oznamujeme občanům, že ze strany Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, pracoviště Nový Jičín, byla dokončena obnova katastrálního operátu
novým mapováním na digitální mapu v intravilánu obce Bílov.
Obnovený katastrální operát bude vyložen k veřejnému nahlédnutí v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Bílově v době od 17.10.2018 do 30.10.2018, a to v
pracovní době Obecního úřadu, tzn. :
v pondělí a ve středu od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod.,
v úterý a ve čtvrtek od 8:00 hod. do 14:00 hod., a v pátek od 8:00 hod. do 12:00
hod.
Ve vybraných dnech budou přítomni v zasedací místnosti OÚ také pracovníci
katastrálního úřadu, konkrétně ve středu 17.10., v pondělí 22.10., ve středu
24.10. a v pondělí 29.10. V ostatních dnech v týdnu Vám umožní nahlédnutí do
operátu zaměstnanec obce.
Katastrální úřad informuje, že :

oznámení se týká vlastníků, kteří mají v obci Bílov trvalý pobyt nebo sídlo

obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k
nemovitostem, zapsaná v katastru nemovitostí

výměra parcely je evidována s přesností, danou metodami, kterými byla
zjištěna, a jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku

v obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální
mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v
terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje
kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence.
Přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se
zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel

vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a
dále ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky
proti obsahu obnoveného katastrálního oeprátu

neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není
překážkou vyhlášení jeho platnosti

katastrální úřad vyhlásí platnost operátu dnem 21.11.2018. Dnem
vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní operát
stává neplatným a již se nebude používat.
Další podrobné informace k této záležitosti jsou zveřejněny na fyzické i
elektronické úřední desce Obecního úřadu Bílov, elektronicky na www.bilov.cz,
sekce "občan", záložka "úřední deska", a to již nyní až do 30.10.2018.
Do obnoveného katastrálního operátu lze po dobu jeho vyložení, tj. od 17.10.
do 31.10.2018 nahlédnout také na webových stránkách na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrinfo.aspx.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Letošní školní rok jsme přivítali v nově vymalované školce. Na děti čekalo
překvapení s obrázky krtka a jeho kamarádů, které nám na zdi namalovala paní
Katka Davidová, a to bez nároku na honorář! A že to dalo práce, za jedno
odpoledne se to opravdu zvládnout nedalo. Moc jí za krásné obrázky děkujeme
a doufáme, že se líbí i našim dětem. V herně je nový nábytek na hračky,
relaxační koutek i koutek s počítači. Na chodbě máme nové grafomotorické
desky i „panáka“, kterého některé děti už ani neznají. Za finanční prostředky
děkujeme zřizovateli – obci Bílov.
Letos máme zapsáno 19 dětí. Předškoláků máme pět a dvě děti k nám budou
dojíždět z Bílovce. Školné zůstává už několik let beze změn – 150,- Kč měsíčně.
Školné neplatí předškolní děti, pro které je vzdělávání v MŠ povinné. O děti se
budou starat paní učitelky Věra Heiníková a Šárka Palochová, školnicí a výdejčí
stravy je paní Pavlína Parvoničová a administrativní pracovnicí paní Gabriela
Klapetková. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Barevný svět“.
Opět budeme spolupracovat s
Mgr. Lenkou Bakalovou, která s ekologickými programy byla v naší školce i v
loňském roce a dětem se moc líbily. První program bude v říjnu „Babiččina
bylinková zahrádka“. Ve školce budou pro děti i pohádky. Hned s první přijede
pan Taraba a bude to Princ Bajaja. Zapojíme se do akce „Celé Česko čte dětem“
a rádi přivítáme maminky nebo babičky, které mohou přijít přečíst dětem před
spaním tu jejich oblíbenou pohádku.
Už jsme oslavili první narozeniny dětí s dortem od maminky. Děti ani my dospělí
jsme nezapomněli na dárečky a pěknou gratulaci. Z každé akce pořizujeme se
souhlasem rodičů fotky a umísťujeme je na našich stránkách – www.rajce.net,
uživatelé: skolkabilov. Nově máme zřízeny webové stránky, kde najdete aktuální
informace z mateřské školy. Jsou na www.bilov.cz/materska-skola.
V loňském školním roce rodiče vyplňovali dotazník o naší školce. Jeden z
požadavků byl, zda bychom nemohli mít ve školce záhonek pro děti. Pracovníci
obecního úřadu nám zryli dva záhonky, zasadili jsme cukiny, ozdobné dýně,
bylinky a květiny, pilně jsme zalévali a pleli. Z cukiny si upečeme buchtu,
uvaříme bylinkový čaj. Jenom dýničky se neurodily. Pokud máte doma nějaké
dýničky navíc, můžete je přinést na ozdobu do školky.
V naší školce sbíráme starý papír, který se odevzdává v budově bývalé ZŠ nebo
na Obecním úřadě. Peníze za prodej dostáváme do školky. Díky aktivitě paní
Katky Dominikové jsme se zapojili do sbírání jakýchkoliv plastových víček pro
Lukáška. Z jejich prodeje hradí rodiče Lukáškovi rehabilitaci v lázních Klimkovice.
Velká pochvala patří prvním sběračům Štěpánkovi a Vanesce. Víčka můžete
nosit k nám do školky nebo na Obecní úřad. Děkujeme.
Také uvítáme jakoukoliv pomoc pro školku. Pan Vích nám přinesl papíry do

kopírky, p. Kratinová ušila povlečení do kočárku a oblečky pro děvčata, p.
Čepová našije polštářky a oblečky pro děti, p. Kaspříková natiskla a zafoliovala
značky a Smajlíky pro děti. Určitě využijeme i dalších nabídek maminek i
tatínků. Moc děkujeme.
Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ Bílov

PŘIPRAVOVANÉ AKCE KULTURNÍHO VÝBORU
27.10.
4.11.
1.12.
8.12.
.......

Lampionový průvod
Setkání s jubilanty, Vítání občánků
Výroba adventních věnců, rozsvícení vánočního stromku
Mikulášská nadílka
Adventní koncert v kostele

Časy všech akcí a termín konání adventního koncertu budou včas zveřejněny na
plakátech, na facebooku obce, v rozhlase, případně uvedeny v pozvánkách.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
budou v naší obci přistaveny v sobotu
3. listopadu 2018 od 12:00 hod. do 15:00 hod.
na prostranství u bývalé hasičárny.

HUBERTSKÁ ZÁBAVA
se uskuteční v sobotu 17. listopadu 2018 od 20:00 hodin
v sále kulturního domu v Bílově.
Termín předprodeje vstupenek bude včas oznámen v místním rozhlase.
Myslivecké sdružení připravuje bohatou tombolu
a tradiční zvěřinovou kuchyni,
hrát bude Orchestra Párty z Třince.
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