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LIST OBCE
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU V BÍLOVĚ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
s přicházejícími školními prázdninami přeji všem dětem krásné prožití těchto letních dnů,
pokud možno slunných, se spoustou zážitků, bez úrazů a nešťastných událostí. Všem
pracujícím přeji příjemně strávenou dovolenou. Najdete-li si chvíli volného času, přijďte na
akce, které jsou pro Vás na léto připraveny. Plánované akce naleznete uvnitř zpravodaje,
případně budeme aktuální informace sdělovat v obecním rozhlase, ve vývěsce a na
Facebooku obce.
Zdeněk Fusik, starosta obce

Informace
pro občany
Dodržujte
vyhlášky

Ohlédnutí za
oslavou Dne dětí

Upozorňujeme občany, že v naší obci

Letošní oslava svátku všech dětí byla

platí Obecně závazná

vyhláška

č.

rozložena do dvou dnů. Na sobotu

6/2014,

jiné

nařizuje,

4.6.2022 zajistil kulturní výbor promítání

že o nedělích, v době od 6:00 do 22:00

pohádky Králíček Petr a naše obec tak

hod., není možné provádět práce se

uspořádala na fotbalovém hřišti první

stroji a přístroji, které jsou hlučné.

letní kino.

Jedná

V neděli 5.6.2022 proběhly v areálu u

která

se

mimo

například

o

sekání

trávy

sekačkami a křovinořezy, řezání dřeva
na

cirkulárkách

nebo motorovými

pilami a podobné činnosti.

tenisového kurtu oslavy za účasti klaunů,
děti se vyřádily ve skákacím hradu,
nechaly si pomalovat obličeje, tančilo se

nařizuje

a zpívalo a v závěru proběhla tombola,

dodržování nočního klidu od 22:00 do

ve které bylo více jak 60 hodnotných

6:00 hod.

cen. Obě akce se setkaly s velkým

Stejná

vyhláška

také

Obracíme se také na majitele psů. Je
povinností

majitele

zabezpečil

tak,

psa,

aby

aby

mu

si

jej

neutíkal.

Opakovaně po obci volně pobíhají psi,
snažíme se jejich majitele upozorňovat,
ale situace se zlepšuje jen velmi pomalu.
Porušení
povinností

všech
je

výše

stanovených

přestupkem a bude

zájmem nejen dětí, ale i dospělých.
Děkujeme všem za účast, protože to je
pro nás ta pravá odezva, a těšíme se na
setkání při dalších akcích kulturního
výboru obce Bílov. Poděkování patří také
všem, kteří se podíleli na přípravě a
samotném průběhu obou akcí.

Ladislav Trubianský, předseda kult. Výboru

řešeno udělením pokuty.

KRMÁŠ V BÍLOVĚ
6.-7. SRPNA 2022

KOLOTOČE BUDOU
U RESTAURACE

MOTOBAŇOK
SRAZ
MOTORKÁŘŮ
13. SRPNA 2022

POHÁDKOVÝ LES
27. SRPNA 2022
ČAS A PRAVIDLA
UPŘESNÍME

Dále se opakují také nedostatky a problémy

Řešení máme my všichni ve svých rukou -

s tříděním odpadů, přestože je v obci velké

stlačte obsah kontejneru svým pytlem

množství kontejnerů na tříděný odpad. Velké

s odpadky, aby i ostatní měli možnost

kusy polystyrénů, nesešlapané PET láhve

kontejnery využívat, nevyhazujte objemné

a 5 litrové barely, stejně tak jako kartonové

věci

krabice

velkoobjemové

v

nerozloženém stavu

zabírají

(na

to

jsou

určeny

kontejnery),

2x

ročně

poučte

své

v kontejnerech hodně místa, a ty na první

děti, že odpad patří do kontejneru, ne vedle

pohled vypadají jako zaplněné. Odpad od

něj. Jedině tak dosáhneme toho, že naše

ostatních občanů je pak bohužel odkládán

obec bude čistá.

vedle kontejnerů, volně pobíhající domácí
zvířata takto odložené pytle roztrhají a vítr
rozfouká odpadky po celé obci dříve, než to naši
pracovníci stihnou uklidit.

Obdrželi jsme dotaci z MSK kraje
Projekt

„Areál

služby

AD“ byl částkou 700.000,- Kč spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského

kraje.

Obec

Sportovního

již

dotaci

klubu

Bikros Bílov - zpracování

PD

a

výkon

obdržela a použila ji na úhradu první faktury za zpracování

projektové dokumentace. Tato velká investiční akce je momentálně ve fázi řízení o vydání
stavebního povolení.

Přehled přijatých usnesení
Od posledního vydání Zpravodaje proběhlo

*sazba stočného pro rok 2022 ve stejné výši

jedno

obce,

jako v minulých letech, tj. 1,50 Kč bez DPH

na kterém bylo mimo jiné schváleno:

za 1 m3 odpadní vody na občana ročně

*uzavření

*zrušení Směrnice o hospodaření s byty

zasedání

Zastupitelstva

Smlouvy

o

nájmu

prostoru

sloužícího k podnikání mezi Obcí Bílov

v majetku obce Bílov vč. jejího Dodatku č. 1,

a p. Evou Bartošovou, jejímž předmětem je

a to bez náhrady, s okamžitou platností

pronájem

*pravomoc rozhodovat o přidělení bytu byla

budovy

Víceúčelového

sport.

zařízení č. p. 67, přilehlých částí, přilehlých
pozemků a inventáře
*dokument “Strategický plán rozvoje sportu
v obci Bílov na léta 2022—2030

udělena starostovi obce

Skončil další školní rok
Pepíno Prcek, který měl ve středu
15.6.2022 na zahradě naší školky
„Loučení

se

školním

rokem“,

slavnostně

pasoval

na

školáky

Vanesku,

Fabiánka a Honzíka.

Počasí nám přálo, děti se velmi
bavily a soutěžili i rodiče. Pro
všechny

bylo

občerstvení,

připraveno
dobroty

malé
upekly

maminky od Květušky a Nelinky.
Akci

hradila

Obec

Bílov.

Všem

děkujeme.
Předškoláci ukončili plavecký výcvik

Besídka pro maminky byla konečně

v Laguně Bílovec a obdrželi Mokré

zase ve školce, malí herci zahráli

vysvědčení. Byli se také podívat

pohádku Budka a O koblížkovi,

v ZŠ Bílovec, ul. Komenského, kam

zazpívali

nastoupí do 1. třídy.

Nezapomněli jsme ani na babičky

i

přednesli

básničky.

v Domě s pečovatelskou službou.
Do konce června probíhala v MŠ
logopedie pro děti – projekt EU -

Zajímavá byla Canisterapie s paní

OKAP II. Navštěvovalo ji 5 dětí.

Nikol Kočtářovou a jejími dvěma
psy.

Děti se seznámily s prací policistů
a hasičů. Nprap. Bc. Petr Chmiel

Ke Dni dětí byly na zahradě

a Nstrž. Filip Kozák je seznámili se

soutěže a zasloužené odměny.

svou prací a ukázali dětem policejní

Děti

techniku. Hasiči z Bílovce přijeli

a legrace s Balonkovým klaunem.

zlikvidovat

Domů

sršně

na

školkové

zahradě a děti si prohlédly techniku
i hasičský vůz a vyzkoušely si
i hasičskou helmu.

si

zvířátko.

užily spoustu zábavy
si

odnesly

balonkové

Děti

se

staraly

o

záhony

na

Ve středu 29.6. nás navštíví děti

zahradě, vypěstované jahody jim

z

moc chutnaly. Ve druhém záhoně

Vydáme se s baťůžky k rozhledně

máme dýně, tak počkáme, až na

v Bílově a na zahradě školky nás

podzim dorostou.

čeká program Sokolníci.

Překvapení
manželé

nám

Horkelovi

s

oddělení

Berušek

z

Fulneku.

přichystali

Také pan starosta se rozloučil

Aleškem.

s předškoláky a ve škole jim

Hotel pro hmyz, který vyrobili, už

popřál

máme na zahradě. Děkujeme.

učitele a spoustu nových zážitků.

Spolu s klienty lékárny U Anny ve

A

Fulneku jsme sbírali plastová víčka

Necháme se překvapit. Začínáme

pro Lukáška, odvoz byl v září 2021

ve čtvrtek 1. září 2022. Máme

a v květnu 2022. Jeho rodičům jsme

zapsáno 22 dětí, u zápisu v květnu

předali

477 kg plastových víček.

bylo 8 dětí. Kluci jsou zase v přesile,

Peníze

za

bude jich 15. Předškoláků bude 10.

víčka

použijí

na

jaký

pěkné

bude

dětem

známky,

další

hodné

školní

přejeme

rok?

rehabilitaci pro Lukáška v lázních

Všem

krásné

Klimkovice.

prázdniny a rodičům zaslouženou
dovolenou.
Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ

hu
ě
B
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Akce se uskutečnila v sobotu 7. 5. 2022 na naší rozhledně v Bílově. Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili, také všem, kteří pomohli s organizací a sponzorům za ceny.
Zde uvádíme vždy tři nejúspěšnější běžce v jednotlivých kategoriích:

Děti do
6 let

Chlapci 6–9 let

Chlapci 9–12 let

Muži

1) Seidler Robin
00:59:58

1) Virág Vojtěch
00:55:06

1) Danileyko Denis
00:32:17

1) Špaček Petr
00:26:43

2) Thompson Cyril
00:55:46

2) Gavroň Jonáš
00:32:42

2) Virág Ladislav
00:34:83

3) Trubianský Jan
1:00:98

3) Gavroň Tadeáš
00:33:52

3) Trubianský Ladislav
00:35:66

Dívky 6–9 let

Dívky 9–12 let

Dívky 12–15 let

Ženy

1) Víchová Julie
00:47:11

1) Virágová Tereza
00:48:44

1) Klusová Gabriela
00:40:33

1) Brumková Kateřina
00:35:02

2) Bialková Marie
1:12:12

2) Brumková Laura
00:49:50

2) Slezáčková Vanda
00:43:52

2) Dominiková Kateřina
00:39:70

3) Seidlerová Izabela
1:09:99

3) Bialková Michaela
00:48:25

Sbíráme papír,
plastová víčka
a použité oleje
Připomínáme občanům, že
nadále sbíráme upotřebené
tuky a oleje z domácností.
Jednoduše nalijte zchladlý
použitý tuk z pánví a friťáků
(bez
nečistot a drobků) do
PET láhve, dobře uzavřete a
doneste do černé popelnice,
která
stojí
venku
před
vchodem do bývalé základní
školy.
Stále je možné nosit na
Obecní úřad svázaný starý
papír. Odměnu za sběrový
papír dostává Mateřská škola
na hračky pro děti.
Sbíráme také plastová víčka,
která
si
odváží
rodiče
postiženého
chlapce
a
výtěžek používají na jeho
léčbu.

Restaurace v naší obci
Informujeme, že restaurace v naší obci
změnila provozovatele, stala se jím p. Eva
Bartošová. Rezervace termínů na akce či
oslavy na tel. 774 696 700. Bowling a
sportovní hala jsou již v provozu,
znovuotevření restaurace je plánováno na
začátek července.

Volby do zastupitelstva
obce a do 1/3 Senátu
Volby byly prezidentem republiky vyhlášeny
na 23.9. a 24.9.2022. Bližší informace
budeme zveřejňovat na úřední desce, na
webu obce a hlášením v místním rozhlase.

Pronájem party
stanů
Máme k pronájmu dva stany o rozměrech
4 x 10 m, cena za pronájem 300,- Kč.
Rezervace v kanceláři OÚ, telefonicky na
čísle 556 412 113 nebo e-mailem:
obec@bilov.cz.
Je možné zapůjčit také lavice se stoly, cena
za pronájem je 30,- Kč za jeden set.

Objednávky do pořadníku na dovoz palivového dříví přijímá místostarosta obce
p. Bialek, a to buď telefonicky 556
412
113 nebo na e-mailové adrese
3
místostarosta@bilov.cz. Na vlečku se naloží 5m dříví.
Ceny včetně dopravy :
3
1m měkkého palivového dříví 600,- Kč + 15 % DPH (vlečka 3.450,- Kč vč. DPH)
3
1m mix palivové dříví 700,- Kč + 15 % DPH (vlečka 4.025,- Kč vč. DPH)
1m3tvrdého palivového dříví 800,- Kč + 15 % DPH (vlečka 4.600,- Kč vč. DPH)
řezání dřeva motorovou pilou zaměstnancem obce Bílov 140,- Kč / hod. vč. DPH
Momentálně je ale příjem objednávek z důvodu velkého zájmu pozastaven.

Tenisový kurt
Máte-li zájem si zahrát tenis na našem tenisovém kurtu s umělým povrchem,
rezervaci kurtu si můžete sjednat u správce p. Pospíšilové, Bílov č. 14, (panelový dům)
nebo na telefonu 739 755 021. Cena jedné kurthodiny (120 minut) je 80,- Kč.

Reklama
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Prodej palivového dříví

