Informace k investiční akci „Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu RD,
k.ú. Bílov“ a postupu při její realizaci v nejbližším období
Zastupitelstvo obce schválilo na zasedání dne 17.8.2020 uzavření smlouvy o dílo na
realizaci stavebních prací „Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu RD, k.ú.
Bílov“ mezi Obcí Bílov a společností STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, jako zhotovitelem. 11.9.2020 bylo
firmě předáno staveniště.
V těchto dnech byly zahájeny stavební práce. Nastane doba zvýšeného pohybu
stavebních strojů a nákladních vozidel v obci a v lokalitě plánované zástavby,
mohou být přechodně znečištěné silnice a místní komunikace, dojde ke zvýšení
hluku v obci. To vše provází každou stavbu - vyzýváme Vás proto ke zvýšené
pozornosti a také k pochopení případných vznikajících komplikací. Stavba bude
probíhat v období podzimu a zimy.
Městskému úřadu Bílovec, stavebnímu odboru, byla zaslána žádost o souhlas s
rozdělením pozemků dle provedeného geodetického zaměření. Po zápisu
jednotlivých parcel do katastru nemovitostí bude spuštěn prodej pozemků k
zástavbě.
V průběhu měsíce října zasedne zastupitelstvo obce a rozhodne o prodejní ceně
stavebních pozemků a způsobu jejich prodeje. Vše bude zveřejněno včas na úřední
desce obecního úřadu a na webu obce, aby byla zajištěna transparentnost a rovné
podmínky pro všechny zájemce.
Třídění odpadů, nepořádek kolem kontejnerů
V uplynulých týdnech jsme opakovaně řešili přeplněnost kontejnerů na domovní
odpad, které jsou po obci rozmístěny. Naši pracovníci průběžně uklízeli odpad,
který občané položí na zem vedle kontejneru, v noci pytle psi a kočky roztrhají a
odpadky jsou rozházené do širokého okolí. Ve většině případů stačilo odpad v
kontejneru stlačit a udělat místo na další. Vše je to o zodpovědnosti občanů –
bohužel když je v kontejneru nesešlapaná kartonová krabice, těžko lze pak ukládat
další odpad. Stejný problém je u kontejnerů na plasty, které jsou ve velké míře
vyhazovány nesešlapané a kontejner tak není možné plně využít.

V těchto dnech monitorujeme naplněnost všech kontejnerů v obci a zvažujeme, že
podle potřeby navýšíme množství kontejnerů. Zda budeme muset přikročit i ke
zvýšení poplatku za svoz komunálních odpadů, budeme rozhodovat na zasedání
zastupitelstva.
Vyzýváme Vás tímto, abyste odpad třídili a do kontejnerů ukládali účelně a
úsporně, aby se ho tam vešlo co nejvíce.
Ke kontejnerům na trávu a větve, tzv. bioodpad, uvádíme, že z důvodu
nevyjasněných spoluvlastnických vztahů ve svozové firmě, které nemůžeme
ovlivnit, jsme přišli o jeden tento kontejner. Naši pracovníci pravidelně sešlapávají
množství zeleného odpadu ve zbylých dvou kontejnerech, abychom umožnili co
nejvíce občanům do nich odpad ze zahrad odkládat.
Připomínáme také občanům, že sbíráme upotřebené tuky a oleje z domácností.
Jednoduše nalijte zchladlý použitý tuk z pánviček a friťáků do PET láhve, dobře
uzavřete a doneste na Obecní úřad – máme na to samostatný kontejner.
Stále je možné nosit na Obecní úřad svázaný starý papír (kromě kartonů). Odměnu
za odvezený 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.
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD budou přistaveny na prostranství u
bývalé hasičárny v sobotu 31. října 2020 v době od 12:00 h. do 15:00 h.
Volně pobíhající psi
V poslední době se množí stížnosti občanů na volně pobíhající psy po naší obci.
Snažíme se tyto problémy řešit domluvou, nicméně v některých případech se
situace opakují a my jsme nuceni přistoupit k řízení v přestupkové komisi a k
udělení pokuty.
Upozorňujeme majitele psů, že je jejich povinností zabezpečit si svého psa tak, aby
se nedostal za hranici svého pozemku. Naše obecně závazná vyhláška ukládá, že
pes pohybující se po veřejných prostranstvích musí mít náhubek a musí být
doprovázen na vodítku svým majitelem. Také podle občanského zákoníku je
veškerá zodpovědnost za psa na jeho majiteli, a to i v případě způsobených škod.
Volně pobíhající pes ohrožuje nejen spoluobčany, ale i řidiče motorových vozidel.

!! POPLATKY !!
Připomínáme, že do 30.9.2020 je splatný poplatek za stočné na rok 2020. Faktury
jste obdrželi na začátku srpna.
Občané, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu či za psy,
učiňte tak neprodleně. V opačném případě je budeme vymáhat exekučně.

Informace kulturního výboru
Vzhledem k situaci se šířením onemocnění Covid-19 a k přijatým
epidemiologickým opatřením jsme se rozhodli, že minimálně do konce roku
nebudeme pořádat žádné akce, které by se konaly ve vnitřních prostorách. Týká se
to především Setkání s jubilanty a Vítání občánků – místo tradičního setkání
doneseme dárky jubilantům, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou, i nově
narozeným občánkům domů.
Co proběhne, je rozsvícení vánočního stromku s programem u obecního úřadu, a
to 28.11. nebo 29.11.2020 (ještě upřesníme) a také Mikulášská nadílka,
pravděpodobně 5.12.2020.
Ohlédneme-li se zpět, uspořádali jsme poslední prázdninovou sobotu již tradiční
Pohádkový les. Akce se opět setkala s obrovským zájmem, startem a cílem prošlo
89 zaregistrovaných dětí ! Na 8 pohádkových stanovištích plnili aktéři různé úkoly a
dostávali za to drobné odměny. V cíli na ně už čekala svačinka. Děkuji touto cestou
všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce, a také všem pohádkovým postavám
za jejich úsilí, kreativitu a nápaditost.
Ladislav Trubianský, předseda

Změna otevírací doby pošty v Bílovci od 1. října 2020
Pondělí :
10:00 – 12:00 13:00 – 18:00 hod.
Úterý :
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Středa :
10:00 – 12:00 13:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek :
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Pátek :
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Sobota :
8:00 – 12:00 hod.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta obce Bílov podle § 27 odst. 1) zákona č. 130/200 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční
v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin .
2. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do
územního obvodu kraje (výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz). Každý
volič hlasuje osobně, zastoupení není možné.
3. Pro konání voleb do zastupitelstva kraje ve volebním okrsku č. 1 Bílov byla
určena jako volební místnost tělocvična bývalé základní školy v budově Obecního
úřadu Bílov.
4. Voličům budou hlasovací lístky dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do
zastupitelstva kraje. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volič si před vstupem do volební místnosti nasadí na obličej roušku nebo jinou
ochranu nosu a úst, použije připravený desinfekční prostředek na ruce a po dobu
přítomnosti v prostorách Obecního úřadu bude dodržovat páskou vyznačené
dvoumetrové rozestupy.
6. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Po vstupu

do volební místnosti volič předloží členu OVK doklad totožnosti a odstoupí za
pásku ohraničující 2-metrový odstup. Po kontrole si vezme doklad totožnosti
zpět a obdrží prázdnou úřední obálku. Poté se musí odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Doporučuje se mít své vlastní psací
potřeby. Neprokáže-li volič svou totožnost danými doklady nebo se neodebere
do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
7. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do zastupitelstva kraje ve volebním
okrsku v místě svého bydliště, může hlasovat na voličský průkaz, který mu na
základě žádosti vydá obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu. Sadu hlasovacích
lístků obdrží ve volební místnosti, voličský průkaz odevzdá okrskové volební komisi.
8. Volič, který je v nařízené karanténě nebo izolaci, může hlasovat třemi jinými
způsoby :
8.1. hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště - hlasování je možné ve
středu 30.9.2020 v době od 7:00 do 15:00 hod. Volební stanoviště je pro nás
zřízeno v Novém Jičíně - vjezd do areálu bývalého Telecomu, Hoblíkova 592/3,
Nový Jičín, GPS 49.595692N, 18.013964E.
8.2. hlasování přímo v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo nařízením
KHS uzavřeno (netýká se to voličů naší obce)
8.3. hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – do čtvrtka 1.10.2020 do
20:00 hod. je nutné požádat krajský úřad o příjezd speciální volební komise. Ta
bude vyjíždět během pátku v době od 7:00 do 14:00 hodin.
9. K zajištění pořádku, dodržování hygienických a protiepidemických opatření a
důstojného průběhu voleb do zastupitelstva kraje ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

PRAVIDLO 3R = RUCE, ROUŠKY, ROZESTUPY
Pravidelně si myjte ruce teplou vodou a mýdlem,
používejte desinfekci
Ve všech vnitřních prostorách, zdravotnických
zařízeních a v MHD noste roušku
Dodržujte bezpečné rozestupy alespoň 2 metry
od ostatních osob
Stáhněte si aplikaci e-rouška do chytrého telefonu

FEJETON - Co se vyplatí?
Přes starostu malé obce mne oslovila starší paní Z.J., ročník 1938, s prosbou o
pomoc. Byla jí doručena jakási neurčitá výzva k zaplacení částky 3630,- Kč a k tomu
dokument nazvaný faktura. Mělo se jednat o zajištění slev na dodávkách energií.
Paní má obavy z exekuce. Dokonce ji navštívili tři pánové v oblecích a osobně jí
vysvětlili, že je nutné částku uhradit a pokud tak neučiní, bude na ni podána
exekuce. Jedná se opět o nátlak na starší občany a velmi neetické jednání. Pod
hrozbou sankcí vylákají z těchto občanů peníze. Doporučil jsem paní Z.J. jediné, a
sice částku neplatit. Převzal jsem zastoupení a obratem odpověděl na výzvu
odmítavým dopisem s tím, že nárok nelze uznat a nebude uhrazen.
Za zmínku stojí ten fakt, že danou firmu vlastní ukrajinský občan, který však nikde
není podepsán a píše velmi hezky česky. Spíše to vše opět vypadá jako když někdo
s nekalými úmysly přepíše firmu na cizího státního příslušníka, který nebude
dohledatelný v případě nesení odpovědnosti.
Je smutné, že i v dnešní době se stále takto neeticky jedná. Opět proto platí, než
zaplatíte, je vhodnější se nejprve poradit. Zaplatíte-li, je zpravidla obtížné
zaplacenou částku zpětně vymáhat.
Tomáš Panáček

V rámci dotačního programu Vstupy zdarma je možné během září a října 2020
navštívit celkem 56 turistických cílů v Moravskoslezském kraji, např. Hrad Starý
Jičín, Expozice klobouků nebo Žerotínský zámek v Novém Jičíně, zámek v Kuníně,
Vagonářské muzeum ve Studénce, muzeum v Bílovci, Vodní mlýn Wesselsky v
Odrách, zámky Hradec nad Moravicí či Raduň, Stezka Valaška, Malý a Velký svět
techniky v Ostravě, ZOO v Ostravě, hrad Hukvaldy, Slezskoostravský hrad,
rozhlednu Praděd, Landek Park Ostrava, Technické muzeum v Kopřivnici a další.
Více na webu www.vstupyzdarma.cz.
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