Vážení spoluobčané,
všichni jistě už netrpělivě vyhlížíme jaro a sluníčko, sledujeme probouzející se
přírodu a těšíme se na stále teplejší dny po poměrně chladném průběhu zimy.
Pro obec to znamená prvotně uklidit komunikace a chodníky od posypového
materiálu a různých odpadků a také dokončit údržbu techniky na sekání trávy,
protože travnatých ploch, které udržujeme, je poměrně hodně. Už jsme zahájili práce
na údržbě fotbalového hřiště, trávník byl uválcován a pohnojen. Průběžně se bude až
do podzimu vysekávat, stejně jako zahrada u mateřské školy, břehy podél hlavní
silnice, prostranství u tenisových kurtů a další plochy.
S ústupem mrazivého zimního počasí a s roztáním sněhové pokrývky jsme také
mohli zahájit práce v obecních lesích, kde byly provedeny prořezávky a výřez
nežádoucích dřevin a také naplno běží rozvoz palivového dříví občanům. Bohužel se
potýkáme s nedostatkem pracovních sil, a to nejen v lese. Přestože je naše obec
uváděna jako obec s nejvyšší nezaměstnaností v oblasti Bílovecka, převažuje na
jedné straně nezájem některých uchazečů o zaměstnání pracovat a na straně druhé
opravdový nedostatek některých profesí, jako je traktorista nebo obsluha motorové
pily. Probíhající jednání s Úřadem práce však naznačují možný obrat v této pro nás
nepříznivé situaci.
Jako již tradičně se s příchodem jarních dní znovu otevře naše rozhledna, a to
už o tomto víkendu, v sobotu 30. března. Věříme, že i v této nadcházející sezóně se
dočkáme tak hojné návštěvnosti, jako byla v posledních třech letech, kdy se
pohybovala okolo 4 tisíc návštěvníků. Nechce se ani věřit, že za dobu od otevření
rozhledny pro veřejnost v roce 2006 ji navštívilo již více než 39 tisíc turistů.
Možná jste zaznamenali, že minulý týden proběhla veřejná schůze s občany,
kdy jsme jako zřizovatel museli zaujmout stanovisko k problémům, které se vyskytly v
naší mateřské škole. Více než 30 přítomných občanů a rodičů dětí, které do MŠ
docházejí, vyjádřilo paní ředitelce i paní učitelce svou podporu a důvěru. Dovoluji si
na tomto místě konstatovat, že věřím, že se podařilo celou situaci uklidnit, vysvětlit a
vyvrátit mnohé pomluvy a lži, které se obcí šířily. Momentálně považujeme celou
kauzu za uzavřenou. Vždyť všichni máme stejný zájem – aby učitelky v MŠ mohly v
klidu s dětmi pracovat, aby děti i nadále chodily do školky rády a aby byla naplněna
její kapacita.
Přeji Vám všem krásné jarní dny
a příjemné prožití velikonočních svátků.

Zdeněk Fusik
starosta

... TROŠKA STATISTIKY ...
Naše obec měla k 31.1.2018 celkem 575 obyvatel, z toho 298 mužů a 277 žen.
Znamená to nárůst počtu obyvatel oproti konci roku předchozího o 1 občana.
V průběhu roku 2018
* se narodili 2 noví občánci, z toho 1 chlapeček a 1 holčička
* zemřelo 5 občanů, z toho 3 muži a 2 ženy
* přistěhovalo se 15 občanů, z toho 6 mužů a 9 žen
* odstěhovalo se 11 občanů, z toho 4 muži a 7 žen.
Pro zajímavost a pro Vaši informovanost - nemusíte jezdit např. pro výpis z katastru
nemovitostí nebo z rejstříku trestů ani "ověřovat" podpis či listinu do Bílovce,
protože jsme na to zařízeni i v naší obci. Uvádíme pár statistických čísel :
* v roce 2018 bylo na našem obecním úřadě úředně ověřeno 12 listin a 68 podpisů
* na pracovišti CzechPoint bylo v roce 2018 vydáno 26 výstupů, z toho 14 výpisů
z Katastru nemovitostí, 11 výpisů z Rejstříku trestů a 1 z Bodového hodnocení řidiče.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEZAPOMNĚLI JSTE NA ÚHRADU MÍSTNÍCH POPLATKŮ ??
* za SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – splatno do 31.3.2019, částka 400,- Kč na
osobu, hlášenou k trvalému pobytu v obci Bílov, nebo za dům, ve kterém není
nikdo hlášen k trvalému pobytu, ale je mu přiděleno číslo popisné a lze jej
užívat např. k rekreaci.
* za PSY – splatno do 31.3.2019, částka 150,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího
pak + 200,- Kč, za psa v bytě panelového domu 250,- Kč. Nového psa je nutné
přihlásit v kanceláři Obecního úřadu po dovršení 3 měsíců věku.
* za HROBOVÁ MÍSTA – splatno do 30.6.2019, částka 50,- Kč, 82,- Kč nebo 124,- Kč
podle velikosti hrobového místa.
* za PRONÁJEM POZEMKU – splatno do 31.3.2019, částka dle nájemní smlouvy
Všechny místní poplatky lze uhradit buď v hotovosti v úředních hodinách do
pokladny Obecního úřadu v Bílově nebo bezhotovostním převodem na účet obce
č. 107 – 565 430 227 / 0100, variabilní symbol číslo domu.

VÝPIS ZE SCHVÁLENÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce se od posledního vydání Zpravodaje, tj. od prosince 2018, sešlo
dvakrát, a to 18.12.2018 a 6.3.2019. Uvádíme stručný výpis těch nejdůležitějších
schválených usnesení :
– byly schváleny rozpočty obce i MŠ Bílov na rok 2019 a také střednědobé
výhledy rozpočtů obou subjektů
– bylo schváleno uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Bílov a Městem
Bílovec na výkon úkolů Městské policie
– bylo schváleno poskytnutí finančních darů třem neziskovým organizacím
– bylo schváleno uzavření tří kupních smluv na prodej obecních pozemků a
jedna smlouva, na základě které obec kupuje lesní pozemek
– bylo schváleno zvýšení nájemného v 10 obecních bytech a domcích, v nichž je
dosud nájemné 17,84 Kč až 18,27 Kč za m2, a to o 20 % s platností od 1.8.2019
– zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty o problémech, vzniklých v MŠ
Bílov, a momentální fázi jejich řešení z pozice zřizovatele
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------S O U T Ě Ž " Ž Í T K R A J I N O U"
1. cena za projekt "Vodní nádrž N4 v k.ú. Bílov".
Ve čtvrtek 21. března 2019 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo
vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový
úřad ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou
komorou pro pozemkové úpravy. Soutěž Žít krajinou je pořádána pod záštitou
ministra zemědělství Miroslava Tomana a oceňuje nejlepší navržené a vybudované
realizace prvků plánů společných zařízení v krajině, jejich autory, organizátory a
všechny další, kteří se o realizace zasloužili. Ve 12. ročníku soutěže Žít krajinou se
komisím představilo 41 projektů, z toho 21 projektů v kategorii Zelená a dopravní
infrastruktura a 19 projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny. A právě v této
kategorii získal 1. cenu projekt "Vodní nádrž N4 v k.ú. Bílov". Jedná se o vodní
nádrž, umístěnou za dálničním přivaděčem směrem na Studénku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
8. května – BĚH NA ROZHLEDNU
1. června – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE KE DNI DĚTÍ
Podrobnější informace ke všem akcím včetně jejich začátků a programu zveřejníme
včas na úřední desce, v místním rozhlase, na webu a na Facebooku obce.

INFORMACE FIRMY OZO OSTRAVA
ke svozu odpadu o Velikonočních svátcích a květnových státních svátcích
Pondělí 22. 4. 2019 – odpad nesvážíme (Velikonoční pondělí)
Úterý 23. 4. 2019 - odpad svážíme (svoz odpadu jako v pondělí)
Středa 24. 4. 2019 – odpad svážíme (svoz jako v úterý)
Čtvrtek 25. 4. 2019 – odpad svážíme (svoz jako ve středu)
Pátek 26. 4. 2019 – odpad svážíme (svoz jako ve čtvrtek)
Sobota 27. 4. 2019 – odpad svážíme (svoz jako pátek)
Středa 1. 5. 2019 a středa 8. 5. 2019 – odpad svážíme
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Jarní termín svozu velkoobjemového odpadu je stanoven na sobotu 25. května 2019.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na prostranství u bývalé hasičárny
v době od 8:00 do 11:00 hodin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Občanské sdružení Rybářů Bílov pořádá v sobotu 20.4.2019 na vodní nádrži Paseky
"Rybářské závody pro veřejnost". Prezentace soutěžících rybářů od 6:00 hodin,
začátek Rybářských závodů v 7:00 hod. Pořadatelé zvou občany na tuto akci, ať už
jako soutěžící, nebo jako diváky. Připraveno bude bohaté občerstvení, kološtěstí atd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Objednávky do pořadníku na dovoz palivového dříví přijímá místostarosta obce
p. Bialek, a to buď osobně v kanceláři OÚ nebo na e-mailové adrese
místostarosta@bilov.cz. Na vlečku se naloží 5 m3 dříví. Ceny včetně dopravy :
* 1 m3 měkkého palivového dříví 500,- Kč + 15 % DPH (vlečka 2875,- Kč vč.DPH)
* 1 m3 mix palivové dříví 600,- Kč + 15 % DPH (vlečka 3450,- Kč vč. DPH)
* 1 m3 tvrdého palivového dříví 700,- Kč + 15 % DPH (vlečka 4025,- Kč vč. DPH)
* řezání dřeva motorovou pilou naším zaměstnancem 120,- Kč / hod. vč. DPH

SEKÁNÍ TRÁVY
S příchodem jarních měsíců opět nabízíme občanům službu sekání trávy našimi
zaměstnanci. Cena za 1 hodinu sekání jedním pracovníkem :
* křovinořezem 120,- Kč
* bubnovou sekačkou nebo traktorkem 144,- Kč
Objednávky se přijímají v kanceláři OÚ nebo u místostarosty obce p. Bialka.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRONÁJEM TRAKTORU
* pronájem traktoru s řidičem – 300,- Kč za hodinu, objednávky u místostarosty obce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPŮJČENÍ PARTY STANU
Pro zapůjčení party stanu je nutné si v kanceláři Obecního úřadu s dostatečným
předstihem rezervovat termín. Přestože máme dva stany, v letních měsících bývají
rozpůjčovány každý víkend. Cena za zapůjčení stanu je 220,- Kč vč. DPH. Rozměry
jsou 4 x 10 metrů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------TENISOVÝ KURT
Rezervaci kurtu přijímá správce p. Helena Pavelcová, tel. 604 646 238, Bílov č. 140.
Cena jedné kurt-hodiny je 80,- Kč (za 120 minut), permanentka na celou sezonu stojí
800,- Kč a je možné ji zakoupit také u p. Pavelcové. Kurt je možné zarezervovat pro
jednorázovou návštěvu, ale také dopředu na celou sezonu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Š K O L K A V B Í L O V Ě - ČINNOST OD LEDNA 2019
Všechny aktivity v naší školce můžete sledovat na www.bilov.cz, fotografie z akcí na
www.rajce.net. A že jich není málo. Některé akce zajišťují pro děti odborníci, s
některými pomáhají rodiče, za což jim patří velký dík.
Pravidelně spolupracujeme:
 S Mgr. Lenkou Bakalovou, která má pro děti zajímavé programy z ekologické
výchovy, shlédli jsme program „Bude zima, bude mráz“, „Roste svetr na
louce?“, v červnu připravujeme „Narozeniny veverky Zrzečky“.

 S divadélkem pana Taraby, který dětem zpříjemnil maškarní karneval ve školce
„Balónkovým klaunem“. V dubnu dětem zahraje pohádku „Skřítek Vítek a
mlsné autíčko“.
 S divadélkem Krajánek, který seznámí děti s Velikonocemi na vsi – zvyky a
tradice.
 S agenturou Seiferos, ta přijede s programem „Letové ukázky dravců a sov“.
Oslavili jsme další narozeniny dětí. Nezapomínáme na přání, „hobla“ a písničku k
narozeninám a pak už jdeme chutnat dortík od maminek dětí.
Jako Malí zahradníci jsme zasadili rajčátka a papričky. Uvidíme, co nám vyroste.
Ve školce máme 19 dětí. Od 14.ledna nám při práci s nimi pomáhá třetí paní učitelka
Dagmar Janečková, která pracuje s dětmi 3 dny v týdnu, má zkrácenou pracovní dobu
a chodí s dětmi na vycházky. Na tuto paní učitelku jsme dostali dotaci z Krajského
úřadu, o kterou jsme zažádali. Museli jsme zkrátit provoz MŠ od 6:45 hod. do 15:45
hod. z důvodu nastavení nových normativů z MŠMT na jedno dítě. Od září 2019
bude provoz opět od 6:15 hod. do 16:00 hod. Podle počtu dětí, které by měly přijít k
zápisu, už víme, že budeme mít volná místa. Od 1.9.2019 budeme tedy, stejně jako v
loňském školním roce, přijímat i děti z Bílovce a okolí, které přijdou k zápisu do naší
MŠ Bílov.
Co nás čeká:
 Plavání v Laguně Bílovec s předškoláky od 14.3.2019 (10x)
 Návštěva ZŠ Bílovec, Komenského s předškoláky – 1.4.2019
 Zájezd do Světa techniky do Ostravy pro starší děti „Putování za medem“ –
hrazeno z MAP II. Bílovec – 24.5.2019
 "Mateřinka" pro maminky a děti, které nastoupí od září 2019 do MŠ Bílov (4x
od 26.3.2019)
 Den otevřených dveří 3.4.2019
 Šmigrustování v obci, přání k Velikonocům
 Zápis do MŠ 2.5.2019, 10:00 – 12:00
 Besídka pro maminky a babičky – 6.5.2019, v 15:15 v MŠ
 Besídka V Domě s pečovatelskou službou
V naší školce sbíráme starý papír, který se odevzdává v budově bývalé ZŠ, a plastová
víčka pro Lukáška. Peníze za prodej papíru dostáváme do školky.
Děkujeme rodičům za pomoc, kterou věnují svým dětem v MŠ. V únoru jsme byli
krmit zvířátka v krmelci u Panáčků, nesli jsme pro ně mnoho dobrot a děti dostaly
koláč s jahodami a s teplým čajem. Pan Kaděra nám zajistil výlet do Ostravy, kde si
děti prohlédnou Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a jejich techniku.
Paní Sváčková koupila sadu plyšáků z Penny. Paní Kratinová našila našim parádnicím
další kostýmy. Byli jsme se podívat v kadeřnictví paní Katky Dominikové - děvčata
odešla s pěknými lokýnkami a do školky si odnesly ozdoby do vlasů do našeho
holičství. Velký dík patří obci Bílov, která postupně renovuje zahradu MŠ, ať je na ní
dětem příjemně a mají pěkný prostor ke hrám.
Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ Bílov

INZERCE
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