Vážení spoluobčané,
opět se nám přiblížilo to nejkrásnější období roku, čas vánoc.
Dovolte, abychom Vám touto cestou popřáli příjemné prožití vánočních
svátků v kruhu svých nejbližších, těm nejmenším hodně dárků pod
stromečkem a všem pak hodně zdraví, radosti a pohody v adventním i
vánočním období. Přejeme Vám, abyste do nového roku 2019 vykročili tou
správnou nohou, aby se Vám vyhýbaly nemoci a starosti a aby Vás
potkaly jen příjemné věci, nové příležitosti a krásné zážitky.

Rostislav Bialek
místostarosta

Pavla Sikorová
admin. pracovnice

Úřední hodiny Obecního úřadu v závěru roku
Pondělí 17.12. otevřeno od 8:00 h. do 17:00 hod.
Úterý 18.12. otevřeno od 8:00 h. do 12:00 hod.
Středa 19.12. otevřeno od 8:00 h. do 17:00 hod.
Od čtvrtku 20.12. až do 1.1.2019 zavřeno

Zdeněk Fusik
starosta

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Úvodem se vrátíme v čase do měsíce října, kdy ve volbách do
Zastupitelstva obce občané zvolili těchto 7 kandidátů :
p. Zdeněk Fusik, p. Tomáš Vlček, p. Rostislav Bialek, p. Eva Slezáčková,
p. Ladislav Trubianský, p. Miloslava Valčuhová a p. ing. Jan Prusek.
Děkujeme všem občanům, kteří přišli k volbám, za projevenou důvěru.
Ještě před konáním ustavujícího zasedání ZO dva zvolení kandidáti,
a to p. Miloslava Valčuhová a p. Ing. Jan Prusek, na své mandáty
rezignovali a odstoupili. Byli proto osloveni první náhradníci obou stran,
které ve volbách kandidovaly, a to p. Jaroslav Polkorab a p. Tomáš
Houska.
1. listopadu 2018 proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu
ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce Bílov, na kterém hned v
úvodu všichni zvolení kandidáti složili slib člena Zastupitelstva obce a
poté následovaly volby starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů.
Zastupitelstvo obce Bílov bude ve volebním období let 2018-2022 pracovat
v tomto složení :
starosta obce : Zdeněk Fusik
místostarosta: Rostislav Bialek
předseda finančního výboru :
Eva Slezáčková
člen finančního výboru :
Olga Fusíková
člen finančního výboru :
Tomáš Houska
předseda kontrolního výboru : Tomáš Vlček
člen kontrolního výboru : Rostislav Bialek ml.
člen kontrolního výboru : Monika Vlčková
předseda kulturního výboru :
Ladislav Trubianský
člen kulturního výboru : Eva Slezáčková
člen kulturního výboru : Tomáš Vlček
člen kulturního výboru : Renáta Kvitová
člen kulturního výboru : Kateřina Dominiková
člen kulturního výboru : Magdalena Uhýrková
člen kulturního výboru : Jaroslav Polkorab
člen kulturního výboru : Daniel Hynek
V dalších bodech programu ustavujícího zasedání byla schválena např.:
 výše odměn za výkon funkce člena zastupitelstva v souladu
s nařízením vlády,
 poskytování cestovních náhrad starostovi a místostarostovi,
 uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace
a poskytnutí dotace na vybavení stomatologické ordinace ve
Studénce
 uzavření Nájemní smlouvy na pronájem místnosti v budově ZŠ

KULTURNÍ VÝBOR
Ohlédnutí za rozsvícením obecního vánočního stromku a Mikulášem
Kulturní výbor v novém složení se rychle pustil do práce a pokračujíc
v tradici, uspořádal o první adventní neděli 2.12.2018 pro občany
slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromku, který je letos zkrášlen
novými velkými ozdobami. Letošní akce byla rozšířena o prodej domácí
zabijačky, zabijačkových specialit a grilovaných klobás a nechyběl ani
vánoční punč. Zpestřením bylo vystoupení dětí z mateřské školy pod
vedením p. ředitelky Věry Heiníkové. Věříme, že se občanům akce v tomto
pojetí líbila – podívat se jich přišlo cca 150, což nás velmi těší.
Také Mikulášská nadílka se vrátila z kulturního domu ke staré
tradici, a to k chození Mikuláše, čertů a anděla po obci, do domácností, ve
kterých jsou děti ve věku do 10 let. A protože takových dětí je víc jak 70,
musely vyrazit dvě Mikulášské výpravy, jedna na horní konec a druhá na
dolní konec obce. S balíčky s nadílkou od obce postupně navštívily všechny
hodné i zlobivé děti, aby je obdarovaly. Čerti byli opravdu pekelně
strašidelní a slyšet je bylo široko daleko.
Jak to tak bývá, někomu více vyhovovala hromadná Mikulášská
nadílka v kulturním domě, jiní zase byli nadšeni tím, že je Mikuláš
navštívil doma. Budeme rádi za Vaše návrhy, jakou variantu zvolit v
příštím roce.
Závěrem děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci obou akcí
podíleli, snášeli rozmary počasí a přislíbili pomoc i příště.

Plánované akce
15.12. - zájezd do adventní Budapešti – seznam účastníků je uzavřen, je
obsazeno všech 55 míst, pokyny k odjezdu, průběhu zájezdu apod.
obdrží účastníci do schránek
27.12. - od 15.30 hodin proběhne v kostele vánoční koncert v podání
pěveckého souboru z Kopřivnice
1.1.2019 – novoroční přípitek cca 20 minut po silvestrovské půlnoci
tradičně s ohňostrojem, u nové restaurace
15.2.2019 – obecní ples – tentokrát ve stylu "Valentýnský"

Advent a vánoce v kostele svatého Vavřince v Bílově
Vstoupili jsme do adventu - do doby, kdy se připravujeme na Vánoce.
Adventus, neboli příchod, znamená v křesťanském pojetí příchod Mesiáše
uskutečněný narozením Ježíše Krista. Křesťané v adventu oživují také
touhu po druhém příchodu Vykupitele "na konci časů", jak o tom mluví
Bible. Do kostela svatého Vavřince v Bílově zveme na nedělní adventní
bohoslužby vždy v 10:30 hodin.
„Betlémské světlo“ se stalo neodmyslitelnou součástí vánoční
atmosféry nejen na náměstích, v kostelech nebo veřejných institucích, ale
také v řadě domácností. Vyzvednout si ho můžete na Štědrý den
24. prosince z kostela sv. Vavřince v Bílově po dětské bohoslužbě, která
začíná v 15:00 hodin.
Vánoční bohoslužby:
Štědrý den – pondělí 24.12. - 15:00 - dětská bohoslužba
Narození Páně – úterý 25.12. – 10:30
Svátek sv. Štěpána – středa 26.12. - 10:30
Slavnost Matky Boží, Panny Marie – úterý 1.1.2019 – 10:30
Zjevení Páně – neděle 6.1.2019 - 10:30
Podle staré tradice o slavnosti Zjevení Páně – „ Tří Králů“ si v městě
Bílovci připomeneme události spojené s putováním mudrců do Betléma.
Průvod s králi na koních vyjde v neděli 6. ledna v 16 hodin z nádvoří
zámku, projde náměstím a v předsíni kostela se králové pokloní a předají
dary nově narozenému dítěti Ježíši.
Aktuální
informace
najdete
na
www.farnostbilovec.cz
a
www.krestanskevanoce.cz.
Požehnané Vánoce, naplněné radostí a pokojem a hojnost milostí v novém
roce přeje
P. Lumír Tkáč

Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí
Nový katastrální operát v naší obci nabyl platnosti dnem 19.11.2018.
Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být nejen změna výměry
parcel, ale také změna poplatníka daně z pozemku – obě tyto skutečnosti
jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí.
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti, dotčené
provedenou obnovou katastrálního operátu, podat úplné nebo dílčí daňové
přiznání za rok, následující po roce, v němž tyto změny nastaly. Je
povinen tak učinit u příslušného finančního úřadu do 31.ledna 2019.
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