Vážení spoluobčané,
bývalo zvykem Vám na této stránce, v tuto roční dobu, popřát krásné jarní dny
a příjemně strávené velikonoční svátky v kruhu Vašich rodin a přátel.
Z důvodu situace, která postihla nejen Českou republiku, ale i celou Evropu a
svět, se letošní oslava velikonoc ponese v jiném duchu. Vzhledem k vládou nařízeným
krizovým opatřením budeme moci trávit čas pouze se svou nejbližší rodinou. Tuto
situaci nevnímejme pouze jako povinnost a omezení, ale také jako něco, co nám
pomůže překonat tyto nelehké dny. Užijte si svátky jara, jak nejlépe můžete.
Zřejmě každého z nás pandemie koronaviru zaskočila, každého z nás omezila ve
volném pohybu a v trávení volného času; mnoho lidí navíc ze dne na den omezila v
možnosti pracovat a podnikat a je to pro ně ještě těžší. Tato doba přinesla dříve
nepoznané situace, kdy rodiče se stali doma učiteli, kdy tváře a emoce schováváme
za rouškou; mnohé ženy se přes noc staly švadlenami a dodnes denně šijí kvanta
roušek. Díky tomu se nám podařilo postupně zásobit naše občany látkovými
rouškami, aby mohli dodržet usnesení vlády o jejich povinném nošení. Uspokojili
jsme všechny potřebné spoluobčany, včetně takových, kteří si roušku nemohli opatřit
jinak. Rozdali jsme během několika málo dnů 170 roušek !
Děkuji všem švadlenkám, které se do této aktivity zapojily - nešily a nešijí
pouze pro obec, ale i pro nemocnice, domovy důchodců, pro složky záchranného
systému, prodavačky, pošťáky, do firem, do rodin ….
Věřím, že se nám podaří tento boj s virem vyhrát a že se v dohledné době vrátí
naše životy do normálu.
Zdeněk Fusik, starosta obce
... TROŠKA STATISTIKY ...
Naše obec měla k 31.12.2019 celkem 585 obyvatel, z toho 304 mužů a 281 žen.
Došlo k nárůstu počtu obyvatel oproti konci roku předchozího o 10 občanů. V r. 2019
* se narodilo 10 nových občánků, z toho 6 chlapečků a 4 holčičky
* zemřelo 6 občanů, z toho 3 muži a 3 ženy
* přistěhovalo se 20 občanů, z toho 11 mužů a 9 žen
* odstěhovalo se 14 občanů, z toho 8 mužů a 6 žen.

VÝPIS ZE SCHVÁLENÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce se od posledního vydání Zpravodaje, tj. od prosince 2019, sešlo
dvakrát, a to 16.12.2019 a 16.3.2020. Uvádíme stručný výpis těch nejdůležitějších
schválených usnesení :
- rozpočty obce Bílov a Mateřské školy Bílov
- plán inventarizace majetku obce k 31.12.2019
- dvě obecně závazné vyhlášky, kterými byl stanoven místní poplatek za svoz
odpadů a systém nakládání s odpady
- nová Směrnice o zadávání veřejných zakázek
- Zpráva o výsledku inventarizace vč. návrhů na vyřazení majetku obce a MŠ
- čtyři záměry obce propachtovat obecní pozemky nebo jejich části
- tři Smlouvy o poskytnutí finančního daru nebo finanční dotace
- realizace demolice objektu č.p. 85 s následnou rekultivací a vybudováním garáže,
skladu a dílny pro potřeby obce, včetně odkoupení objektu a přilehlých
pozemků, podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, uzavření
smluv s projekční kanceláří a s firmou na administraci dotační žádosti
- doplnění vybavení zahrady u Mateřské školy
- pořízení 2 ks trampolín na dětské hřiště u restaurace
- pořízení mincovního dalekohledu na rozhlednu
Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
- rozbor hospodaření na rozhledně za rok 2019
- informaci o podání žádosti o dotaci v rámci realizace projektu “Technická a dopravní
infrastruktura pro zástavbu RD, Bílov”
- informaci ředitelky MŠ Bílov o činnosti, uskutečněných a plánovaných akcích a o
výsledku dotazníkového šetření
- zápisy z jednání krizové komise obce Bílov, která jednala v souvislosti se
zamezením šíření koronavirové infekce a s vyhlášením nouzového stavu v ČR

PŘEHLED PLATNÝCH OPATŘENÍ – KORONAVIR – shrnutí v čase
1) od 11.3. je zakázána přítomnost žáků základních, středních a vysokých škol ve
školách
2) od 12.3. je vládou ČR vyhlášen na území republiky nouzový stav, a to na dobu 30
dní; podle prohlášení členů vlády bude Parlament požádán o jeho prodloužení
3) od 13.3. je zakázáno pořádání divadelních, filmových a uměleckých představení,
sportovních, kulturních a tanečních akcí, shromáždění, výstavy, slavnosti, trhy a
jiné akce jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující 30 osob, s výjimkou
pohřbů a jednání veřejných orgánů, soudů a podobných institucí
4) od 13.3. jsou uzavřeny provozovny stravovacích služeb vč. restaurací a barů, v době
od 20:00 hod. do 6:00 hod. ráno; od 14.3. jsou uzavřeny zcela
5) od 13.3. jsou uzavřeny také posilovny, solária, sauny, wellnes, bazény a sportoviště,
veřejné knihovny
6) od 13.3. musí do 14-denní karantény všichni, kteří se vrátí z rizikových oblastí
7) od 14.3. jsou uzavřeny maloobchodní prodejny s výjimkou prodejen potravin,
drogerie, tabákových výrobků, pohonných hmot, krmiv pro zvířata, brýlí, novin
a časopisů, elektroniky, výpočetní techniky, lékáren.; od 16.3. přibyly textilní
galanterie a došlo k malým změnám ve výjimkách prodejen
8) od 14.3. je zakázán prodej služeb v provozovnách (již došlo ke změně výjimek)
9) od 14.3. je znovuzavedena ochrana vnitřních hranic s Rakouskem a Německem, je
zakázán vstup cizinců z rizikových zemí do ČR a odjezd českých občanů do
rizikových zemí
10) od 15.3. je zakázán prodej ubytovacích služeb
11) od 16.3. je zakázán volný pohyb osob na území ČR s výjimkou cesty do práce a
zpět, cest na nákup a do zdravotnických zařízení, omezuje se pobyt na veřejně
přístupných místech kromě pobytu v přírodě, a nařizuje se omezit kontakty s
jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Nově je nařízeno pohybovat se
venku max. ve dvojicích, doporučuje se dodržovat odstup minimálně 2 metry
12) od 16.3. se z hygienických důvodů doporučuje provozovat bezhotovostní platební
styk a omezují se úřední hodiny na úřadech
13) od 16.3. je přerušen provoz v místní mateřské škole
14) od 16.3. se osobám starším 70 let nedoporučuje vycházet ze svých obydlí a
mají omezit kontakty s jinými osobami

15) od 16.3. obec nabízí našim seniorům na základě telefonického požadavku
donášku nákupu, léků a zajištění základních životních potřeb
16) od 19.3. je zakázán pohyb na veřejnosti bez ochranných prostředků na obličej –
nařízení nosit roušky, respirátory či jakoukoliv jinou ochranu obličeje
17) od 19.3. je v maloobchodních prodejnách potravin vyhrazena doba od 10:00 hod.
do 12:00 hod. pouze pro seniory nad 65 let; od 20.3. změněno na 7:00 hod. až
9:00 hod., následně na 8:00 hod. až 10:00 hod. a byly z tohoto omezení vyňaty
malé prodejny
18) je pozastaven přechod televizního vysílání na standard DVB-T2, ke kterému u nás
mělo dojít k 30.4.
19) stále platí zákaz návštěv v nemocnicích, domovech pro seniory, věznicích a
podobných zařízeních
20) obec ani kulturní výbor nemůže pořádat žádné akce – zrušen byl dětský maškarní
ples, o možnosti uspořádat další plánované akce (Běh na rozhlednu, Stavění a
kácení májky, Pálení čarodějnic a další) Vás budeme informovat podle vývoje
situace, s ohledem na platnost přijatých krizových opatření. Obec nemůže
momentálně pronajímat kulturní dům na žádné akce
21) zavřená zůstane prozatím také naše rozhledna, protože je to místo, kde by se
mohlo shromažďovat více lidí a toto není momentálně povoleno
Další důležitá doporučení:
a) důležitá je důkladná hygiena rukou, jejich časté mytí mýdlem a případně i
desinfekčním prostředkem
b) nedotýkat se očí, nosu, úst
c) kýchat a kašlat do papírového kapesníku, který následně vyhoďte, případně do
rukávu, nemáte-li kapesník po ruce
d) před každým nasazením roušky a po každém jejím sundání si umyjte ruce
e) nošením roušky zabráníte roznášení koronavirové infekce mezi další osoby
f) nejvíce jsou doporučovány roušky látkové – je důležitá jejich pravidelná údržba, a
to vyvařením ve vroucí vodě a přežehlením horkou žehličkou
g) roušky jednorázové, papírové, vyhazujte, nepoužívejte je opakovaně
h) pamatujte, že Vaše rouška chrání ostatní a jejich rouška chrání Vás – noste roušky !

Příznaky onemocnění : dušnost, suchý kašel, teplota nad 37,5 st.
V případě potíží nechoďte k lékaři, nejdříve jej kontaktujte telefonicky.
Telefon na hygienickou stanici Nový Jičín : 556 770 384 – 386
Krizové linky KHS : 595 138 118, 595 138 119, 595 138 147
Telefony na obec : pevná linka : 556 412 113,
p. Sikorová : 721 569 894,

p. starosta : 724 180 529
p. místostarosta : 724 351 041

Všechna přijatá Usnesení vlády, Nařízení vlády a Mimořádná opatření jsou
zveřejňována na elektronické i fyzické úřední desce. Nejdůležitější opatření jsou
hlášena také v místním rozhlase.
POTŘEBUJE-LI NĚKDO ROUŠKU, MÁME K DISPOZICI NA OBECNÍM ÚŘADĚ –
VOLEJTE, PIŠTE, DORUČÍME VÁM DO SCHRÁNKY. MÁME I MENŠÍ, PRO DĚTI.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IN.F.Obálka pro seniory
V příštích dnech budou pracovníky z obce našim seniorům doručovány tzv.
IN.F.Obálky. Jedná se o iniciativu Moravskoslezského kraje na zvýšení kvality života
seniorů a podporu jejich bezpečí. Tato obálka slouží k předání důležitých informací o
Vaší osobě složkám záchranného systému (hasiči, záchranka, policie), a to v případě,
že se ocitnete v nebezpečí nebo v ohrožení zdraví či života ve Vaší domácnosti, např.
při náhlých zdravotních potížích.
Uvnitř plastové obálky najdete pokyny, jak s ní naložit. Je zejména potřeba vyplnit
přiložený formulář a uvést do něj údaje o Vašich nemocech, užívání léků apod., o
kontaktech na Vaše příbuzné, sousedy nebo přátele.
Formulář poté vložíte zpět do plastové obálky a umístíte ji do lednice, nejlépe do
vnitřní přihrádky dveří.
Na vnější stranu dveří lednice nebo na vstupní dveře domku či bytu z vnitřní strany
umístíte magnetku, aby záchranáři věděli, že jim informace poskytujete a že je mají v
lednici hledat.

OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU A KARANTÉNY
Až do odvolání, v souladu s přijatými krizovými opatřeními vlády ČR, je Obecní úřad
otevřen pro občany pouze v těchto dnech :
PONDĚLÍ od 8:00 hod. do 11:00 hod.
a STŘEDA od 13:00 hod. do 16:00 hod.
V ostatních dnech a hodinách je Obecní úřad pro veřejnost uzavřen.
Obracíme se na občany, aby v co největší možné míře omezili osobní návštěvy
Obecního úřadu. Buďte ohleduplní ke všem ostatním. Neodkladné záležitosti,
požadavky a dotazy navrhujeme řešit :
- telefonicky na naše tel.č. 556 412 113, příp. p. Sikorová : 721 569 894
- telefonicky s p. starostou : 724 180 529, nebo místostarostou : 724 351 041
- e-mailem : obec@bilov.cz nebo poštou
Do odvolání je pozastaven také příjem plateb v hotovosti do pokladny Obecního
úřadu. Platby nájemného a poplatků realizujte bezhotovostně na náš účet :
č. 107 – 565 430 227 / 0100, var.symbol číslo domu nebo číslo bytu z nájemní
smlouvy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPLATKY - sazby
- za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- Kč za osobu
- za psy ve výši 150,- Kč za psa a 200,- Kč za každého dalšího psa (v rodinném domě)
- za psy ve výši 250,- Kč ( v bytě )
- za hrobové místo podle velikosti 50,- Kč, 82,- Kč nebo 124,- Kč
plaťte také bezhotovostně na náš účet č. 107 – 565 430 227 /0100, variabilní symbol
číslo domu.
V případě, že nemáte žádný účet, lze platbu realizovat na poště nebo v bance,
vkladem ve prospěch našeho účtu.
Poplatky jsou splatné k 31.3.2020 – vzhledem ke koronavirové infekci a k omezením,
která s tím souvisí, nebudeme až do odvolání účtovat penále za pozdní platby
poplatků.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Objednávky do pořadníku na dovoz palivového dříví přijímá místostarosta obce
p. Bialek, a to buď telefonicky na tel. č. 556 412 113 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 telefonicky u místostarosty obce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRONÁJEM TRAKTORU
* pronájem traktoru s řidičem – 300,- Kč za hodinu, objednávky u místostarosty obce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPŮJČENÍ PARTY STANU
Pro zapůjčení party stanu je nutné si telefonicky nebo e-mailem 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.
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