Rozbor hospodaření na rozhledně
za období od 1.5.2020 do 12.10.2020
Tržby z prodeje občerstvení, vstupného
a reklam. předmětů
115 546,00
Dotace „Vstupy zdarma“
22 184,26
Tržby z dalekohledu
10 085,00
Celkové tržby (vč. DPH) vč. dotace
147 815,26
Drobný materiál, prac.oděvy
Průběžné doplnění zboží
Mzdové náklady
Dalekohled + kryt
Údržba WC
Celkové náklady (vč.DPH)

2 386,00
37 838,88
129 703,00
102 790,00
1 452,00
274 169,88

Rozhledna vykazuje účetně ztrátu
Počet návštěvníků dospělých
Počet návštěvníků dětských
Hromadné vstupenky (2)
Vstupné zdarma 09+10/2020
CELKEM návštěvníků

2726
701
50
2512
5989

126 354,62 Kč

(v min.letech 5206, 4713, 3962, 4290)

Rokem 2020 se celková návštěvnost rozhledny od roku otevření 2006 dostala nad
hranici 50 000 turistů – konkrétně 50 210 ! Velký dík patří p. Jarmile Balnarové,
která rozhlednu všude propaguje a láká na ni další a další návštěvníky.
Letošní návštěva je díky projektu „Vstupy zdarma“ rekordní, přitom se rozhledna
otevřela o měsíc později (až 1.5.) a uzavřela o 2 týdny dříve (již 12.10.) z důvodu
covidových opatření, kterými byla poznamenána celá sezona. Do projektu MSK
„Vstupy do turistických atraktivit zdarma“ jsme se zapojili v měsících září a říjnu a
získali jsme dotaci na částečné pokrytí vstupného zdarma. Jen v tomto období
přišlo 2512 turistů, pro porovnání ve stejném období roku 2019 přišlo 1120 turistů.
Na začátku sezony byl instalován na vyhlídkovou plošinu mincovní dalekohled,
jehož pořizovací cena značně navyšuje ztrátu hospodaření, nicméně se nám bude
postupně vracet v tržbách.
Pavla Sikorová, administrativní pracovnice

Vážení spoluobčané,
také jste si všimli, jak je naše obec v tomto adventním období krásná ? Kolik
domů a jejich okolí už je ozářeno vánoční světelnou výzdobou ? A také se nestačíte
divit, jaké obrátky ten konec roku nabírá a jak rychle v prosinci utíká čas ? Možná
právě v tento moment chceme, aby to období neskončilo, přestože je plné shonu.
Rok 2020 byl pro každého jiný – pro mnohé náročný, pro jiné naplněný
radostí, pro někoho bohužel smutný a těžký. Rok 2020 byl pro nás všechny
v jednom směru výjimečně stejný - pandemie šířícího se onemocnění Covid-19 se
dotkla každého z nás, všichni jsme pocítili různá omezení a zákazy, roušky se staly
každodenním doplňkem, zavřené školy, služby a obchody nepamatuje snad nikdo z
nás. Situace se bohužel moc nelepší, nezbývá nám než věřit, že až obrátíme v
kalendáři roku 2020 poslední list, bude zase líp. Každý jeden rok přináší dobré i zlé.
Říká se, že život je jako zebra – po každém černém pruhu musí zákonitě přijít bílý.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Těm
nejmenším co nejvíce tolik vytoužených dárků pod stromečkem a Vám všem hodně
radosti, pohody a zdraví. Do nového roku 2021 vykročte tou správnou nohou.
Rostislav Bialek, místostarosta

Zdeněk Fusik, starosta

Kluci a holky z naší školky
V září 2020 k nám nastoupilo do školky 5 holek a 9 kluků, od října se přihlásily
další dvě děti a v listopadu jedno. Nyní máme ve školce 17 dětí – 7 holek a 10
kluků, z toho je 6 předškoláků. Kolektiv mateřské školy zůstal nezměněn – paní
učitelky Věra Heiníková, Šárka Palochová a Dagmar Janečková. Školnicí a výdejčí
stravy je paní Pavlína Parvoničová.
Ještě před vyhlášením nouzového stavu jsme s dětmi jeli do Mateřské školy
Fulnek a shlédli program o vesmíru v mobilním planetáriu firmy Benetronas s.r.o.
V cukrárně jsme si dali zmrzlinu a cestou domů jsme viděli i fulnecký tank. Stihli
jsme i vánoční focení paní Kubesové. V říjnu byly kvůli Covidu opět uzavřeny školy,
tak některé děti, které mají doma starší sourozence, do školky nechodily. Musely se
zrušit akce a pohádky, které jsme měli objednané. My ve školce jsme pro děti měli
připravená týdenní témata podle ŠVP - Kluci a holky z naší školky, Drak a podzim,
Košík plný vitamínů, Svatý Martin, Když chodí Mikuláš, Brzy přijde Ježíšek… Také
jsme ve školce pouštěli draky, pekli jablíčkové záviny, martinské rohlíky i perníčky.
Jablíčka jsme dostali od maminky Jeníčka Korduliaka a těsto na perníčky nám
udělala babička od Robinka Seidlera. Děkujeme.
Protože jsme letos neměli vánoční besídku ani zpívání u vánočního stromu, chystáme se s přáním
k Vánocům na OÚ, do Domu
s pečovatelskou službou, do obchodu, sportovního centra a do
kadeřnictví paní Katky. Zazpíváme,
co jsme se ve školce naučili a popřejeme krásné Vánoce. Také jsme
si už nazdobili stromeček, dostáváme dobroty z adventní punčošky,
dostali jsme balíčky od čertíka.
A už teď se moc těšíme na Ježíška, copak nám ve školce nadělí?
A protože naši pomoc potřebují i jiné děti, tak připomínáme, že stále sbíráme
plastová víčka pro Lukáška, který je potřebuje na úhradu rehabilitací v lázních
Klimkovice. Letos jsme mu poslali spolu s lékárnou U Anny ve Fulneku 244 kg
plastových víček (= 1 200,- Kč.)
V roce 2021 přejeme všem zdraví a spokojenost. Ať je příští rok lepší než ten
letošní.
Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ Bílov

Výpis z přijatých usnesení Zastupitelstva obce Bílov
Zastupitelstvo obce schválilo 11.11.2020 mimo jiné :
- zveřejnění záměru prodat 22 obecních pozemků v lokalitě zástavby rodin. domky
- způsob prodeje 22 obecních pozemků, a to formou elektronické aukce
- znění návrhu Kupní smlouvy na prodej jednotlivých pozemků
- výši minimální nabídkové ceny za 1 m2 prodávaných 22 pozemků, a to 885,- Kč za
m2 včetně DPH
- termín uspořádání elektronické aukce, a to 7.12.2020, 8.12.2020 a 9.12.2020
- realizaci akce „Demolice objektu č. 85 a následná rekultivace se stavbou garáže,
skladu a dílny pro obec Bílov“ z vlastního rozpočtu, bez dotace
- uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Bílov a majitelkou pozemků, potřebných pro
realizaci výše uvedené akce, za kupní cenu 750 656,93 Kč do vlastnictví Obce
Bílov
- podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místních
komunikací 7c, 21c a 22c v obci Bílov
- vyhlášení veřejné zakázky „Daňové poradenství a vedení účetnictví obce Bílov“
K prodeji 22 pozemků uvádíme :
Elektronická aukce proběhla v naplánovaných dnech. Vydraženo bylo 12 pozemků
o celkové výměře 12 822 m2. Průměrná cena za 1 m2 se dostala na hodnotu 912
Kč. Plánujeme, že další kolo elektronické aukce proběhne v únoru příštího roku.
Zájemci se mohou informovat na Obecním úřadě v Bílově.

Úřední hodiny Obecního úřadu v Bílově v závěru roku 2020
pondělí 14.12.2020
středa 16.12.2020
18.12. 2020 – 1.1.2021
pondělí 4.1.2021

úřední den, otevřeno od 8:00 do 13:00 hod.
poslední úřední den, otevřeno od 12:00 do 17:00 hod.
zavřeno
úřední den, otevřeno od 8:00 do 13:00 hod.

Tašky pro třídění odpadu v domácnostech
Tříbarevné sady tašek na třídění plastů, skla a papíru se staly hitem v celé řadě obcí
České republiky a přinesly větší komfort třídní odpadů v domácnostech. Proto se
obec Bílov ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM a.s v letošním roce rozhodla podpořit třídění odpadů
opakovaným pořízením těchto praktických žluto-modro-zelených sad tašek i do
vašich domácností. Jednotlivé tašky jsou barevně odlišeny tak, aby bylo třídění
odpadů co nejjednodušší. Naše obec poskytne občanům tyto sady zdarma, aby své
občany motivovala zodpovědně třídit odpady a jako poděkování těm, kteří tak už
činí. Tašky Vám budou dodány domů našimi pracovníky.

Zároveň se na Vás v této souvislosti obracíme s prosbou o důsledné třídění
domovních odpadů. I přes dostatek kontejnerů na tříděný odpad se stále
setkáváme s tím, že v kontejneru na plasty se nachází stavební odpad, krabice
apod. Naši zaměstnanci stále dokola uklízejí nepořádek kolem kontejnerů, přitom
by stačilo odpad, který do kontejneru vyhazujete, sešlapat, zatlačit pytel s
odpadem až dozadu do kontejneru, kartony natrhat na menší kusy, aby i ostatní
měli možnost kontejner využít a nemuseli pytle s odpadem odkládat na zem vedle
kontejnerů. Na Obecní úřad i nadále můžete nosit novinový a letákový papír a také
oleje a tuky ze smažení, nalité do pet-láhve.
V souvislosti s výše uvedenými problémy s tříděním odpadů v naší obci a s
avizovaným zvýšením cen za svoz komunálních odpadů od svozové firmy bude na
zasedání zastupitelstva obce 16.12.2020 projednán návrh na zvýšení poplatku za
svoz komunálních odpadů s platností od 1.1.2021.

Z činnosti kulturního výboru
Přestože nám covidová opatření nedovolila
uspořádat žádné kulturní akce, pamatovali
jsme na naše jubilanty i nově narozená
miminka. Zástupci obce a kulturního výboru
osobně předali dárky všem jubilantům
a rodičům nových občánků obce u nich doma; poblahopřáli jen mezi dveřmi, s co
největší opatrností. Věříme, že přístí rok opět budeme moci uspořádat setkání jak s
jubilanty, tak s rodinami nových občánků obce.
Vzhledem ke zmírnění covidových
opatření v prvních prosincových dnech
mohla proběhnout tradiční
Mikulášská nadílka,
kdy v sobotu 5.12.2020 navštívil
Mikuláš s čertem a andělem
všechny místní děti ve věku do 10 let
s malou nadílkou od obce.

Svítí už také obecní vánoční stromeček
před obecním úřadem. Letos jsme jej
museli rozsvítit bez účasti Vás, občanů,
nemohl proběhnout ani oblíbený prodej
domácí zabijačky a vánočního punče.
Tak snad za rok bude líp.
Ani již tradiční přivítání Nového roku
s přípitkem a ohňostrojem nemůžeme
letos s ohledem na platná covidová
opatření uspořádat. Děkujeme za
pochopení.

Tříkrálová sbírka bude
Již mnoho let se můžete s tříkrálovými koledníky setkávat vždy na počátku nového
roku. Možná letos nebude koleda znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a
především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i
navzdory koronavirovým opatřením. Určitě sledujte naše webové stránky
charita.studenka.cz nebo facebookový profil Charity Studénka, abyste věděli, v
jaké podobě sbírka proběhne. Pokud se chcete zapojit i vy, neváhejte nás
kontaktovat a staňte se dobrovolníkem. Výtěžek sbírky využijeme k přípravě
projektové dokumentace nové budovy, k opravě a nákupu kompenzačních
pomůcek i podpoře volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích,
kde se sbírka bude konat. I malý příspěvek je pro nás důležitý a každá koruna
pomůže dobré věci.
Jarmila Pomikálková, Charita Studénka
FEJETON
Zabalit a poslat
I stalo se, že si pan Š. coby důchodce udělal radost a zakoupil si přes internet
televizi. TV se však nelíbila, a tak se ji rozhodl vrátit. Oslovil tedy dopravce, který
pro televizi přijel k jeho domu, televizi převzal a vystavil panu Š. doklad o převzetí.
Co se však nestalo - prodejce vrácené zboží odmítl, protože bylo fyzicky poškozené
(patrně nějakými otřesy během přepravy). Dopravce tak televizi přivezl zpět, vyložil
ji z auta a drze položil panu Š. před dům, že ji vrací a nic víc neví. A že spěchá!
Pan Š. zůstal stát jako opařený. Nezbylo mu, než těžkou televizi odnést domů.
Doma zjistil, že je na zadní straně celá prasknutá. Rozhodl se napsat prodejci
reklamaci. Prodejce mu odpověděl, že lituje, ale zboží bylo porušené a on tedy
nemůže akceptovat vrácení.
Jak v této věci postupovat?
Je nutné se obrátit na přepravce. Kdyby ten se snažil jakkoli bránit např. tím, že
zboží nebylo řádně zabaleno, neuspěje. Pokud zboží dopravce přijme a nepoučí
prokazatelně odesílatele o riziku přepravy špatně zabalené zásilky, nese za ni
odpovědnost. Pan Š. proto napsal v mém zastoupení důrazný dopis dopravci a
dopravce, jak už to bývá, uznal své pochybení a zaplatil plnou cenu televize.
Nakonec platí opět staré známé: buďte bdělí a důrazní. A pro dopravce platí
známé přísloví: práce kvapná, málo platná.
JUDr. Tomáš Panáček

OBEC A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÍSKALI PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI
Slavnostní akt předávání ocenění „Bezpečná organizace“ pro školy a školská
zařízení a „Bezpečný úřad“ určený pro obce, proběhl dne 17. září 2020 na zámku
v Bartošovicích za účasti předsedkyně Regionu Poodří MVDr. Kateřiny Křenkové.
Region Poodří se stal partnerem projektu. Ocenění převzali starosta obce Bílov p.
Zdeněk Fusik a ředitelka MŠ Bílov p. Věra Heiníková. Auditoři ocenili účastníky
projektu jako příklady dobré praxe a předali účastníkům projektu certifikáty a
ochranné známky k dalšímu využívání.
Projekty pod názvem Bezpečný úřad a Bezpečná organizace, který se zaměřuje na
řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení bezpečnostní politiky na úřadech
a ve školách, byl spuštěn v průběhu tohoto kalendářního roku. Tyto aktivity, které
jsou velmi pozitivně vnímány ze strany dozorových orgánů, realizuje auditní a
poradenská společnost 2K Consulting s.r.o. Výsledkem dlouhodobé spolupráce je
zjištění, že organizace splňují výstupy pro kontrolní a dozorové orgány, které pro
tento rok byly zaměřeny na oblast zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR).
V rámci projektu byli proškoleni všichni zaměstnanci organizací v otázkách
problematiky ochrany osobních údajů, především se zaměřením na řešení
bezpečnostních incidentů a řešení praktických problémů ve veřejné správě a
školství. Pozornost bezpečnosti vnímáme nejen z pohledu zástupců orgánů veřejné
moci, ale také pohledu občana, který má zájem o to, aby se ve své obci cítil
neohroženě. Zkušenosti v oblasti veřejné správy nás utvrzují v tom, že téma
bezpečnosti se stává jednou z klíčových priorit pro zajištění bezpečného chodu
úřadu a poklidného života v obci. V projektu budeme i nadále pokračovat, jelikož je
pro nás přínosem v rámci získávání důležitých informací, sledování legislativních
změn a procesů ve vztahu k bezpečnosti, ale také návrhů opatření, které nám
bezpečnostní experti sdělují. Naše obec bude mít možnost i prezentace v katalogu
bezpečných organizací. V rámci projektu budeme moci propagovat i naše aktivity a
dění v obci.

Svoz odpadů během vánočních svátků a na přelomu r. 2020 a 2021
21. 12. – 25. 12. 2020 – dle běžného režimu
28. 12. – 31. 12. 2020 – dle běžného režimu
1. 1. 2021 – odpad se nesváží (novoroční vývoz bude posunutý na sobotu 2. 1.)
2. 1. 2021 – náhradní vývoz za pátek 1. 1.
Rok 2020 končí lichým týdnem a rok 2021 začíná také lichým týdnem, proto bude
vývoz nádob v prvních týdnech proveden takto:
4. 1. – 8. 1. 2021 – svoz všech nádob – lichý i sudý týden
Od 11. 1. 2021 běžný vývoz – sudý týden
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