Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás si jistě všimli, kolik práce se v obci v jarních a letních měsících
udělalo. Vzhledem k dostatku deště i sluníčka tráva doslova rostla před očima,
údržba obecních travnatých ploch si vyžádala mnoho úsilí, sotva jsme na
jednom konci dosekali, na druhém jsme znovu začínali. Rozhodli jsme se
všechny plochy nevysekávat tak intenzivně, a to i na žádost mnohých našich
občanů - a některé se změnily v kvetoucí louky.
Na místním hřbitově přibylo 8 nových urnových míst, byla provedena
výsadba nových tújí a momentálně dokončujeme rekonstrukci plotu.
V centru obce byla v červnu zrealizována demolice domu č.p. 85. Povedlo
se tak zúročit úsilí, spojené se získáním této nemovitosti, kterou majitelé
nechali zchátrat tak, že se stala nebezpečnou. Pozemek je nyní připraven k nové
výstavbě, ve fázi vypracování projektové dokumentace je stavba garáží, dílny a
zázemí pro potřeby obce.
V lokalitě zóny pro zástavbu je realizace zasíťování ukončena. V červenci a
v srpnu byla zkolaudována všechna vedení inženýrských sítí – dešťová i
splašková kanalizace, vodovodní řád, veřejné osvětlení i místní komunikace.
Jednotlivé parcely jsou také opatřeny vodoměry a elektro-přípojkami.
Zasíťováno bylo celkem 32 433 m2 pozemků, určených k prodeji. Na vybudování
inženýrských sítí a prodej pozemků obec vynaložila ze svého rozpočtu
17 886 629,37 Kč. Částka ještě není konečná, protože v ní ještě nejsou
promítnuty náklady na 3. kolo aukce.
22 pozemků už má své nové majitele, někteří z nich již mají stavební
povolení a začínají stavět. Posledních 8 pozemků se bude dražit v elektronické
aukci 14.10.2021. Na elektronické úřední desce na našem webu jsou zveřejněny
všechny potřebné dokumenty včetně přihlášky do aukce. Zájem opět velmi
převyšuje nabídku.
Zásadní změnou projde v příštích letech území za fotbalovým hřištěm a za
Víceúčelovým sportovním zařízením, kde jsou dnes k vidění zatím jen hromady
hlíny. Zastupitelstvo schválilo záměr vybudovat tam bikrosovou dráhu
evropských parametrů s využitím nejen pro profesionální sportovce, ale také
pro širokou veřejnost, a to nejen pro bikros. Právě bikros je olympijským
sportem a věříme, že si najde spoustu nových příznivců a že naše obec vejde v
povědomí právě díky dráze tomuto sportu určené. Není jich v republice mnoho.
V minulých dnech byla vybrána firma, která zpracuje projektovou dokumentaci.
O dalších krocích Vás budeme pravidelně informovat v dalších číslech
Zpravodaje.
Přeji Vám krásné podzimní dny.
Zdeněk Fusik, starosta

Poplatky
Připomínáme, že faktury za stočné, které jste v úvodu
září obdrželi do svých domovních schránek, jsou
splatné do 30. září 2021. Zaplatit můžete v hotovosti
do pokladny Obce Bílov nebo převodem na náš běžný
účet č. 107-565430227/0100, variabilní symbol číslo
faktury. Včasnou úhradou se vyhnete navýšení o penále,
které činí 10 % z dlužné částky za každý měsíc prodlení
a začíná se počítat od měsíce října.
Dále vyzýváme občany, kteří nemají uhrazeny poplatky
za svoz komunálního odpadu (500 Kč za osobu), za psy,
za hrobová místa či za dovezené palivové dříví, aby tak
učinili co nejdříve. V opačném případě budeme nuceni
přistoupit k vymáhání všech výše uvedených dlužných
částek poplatků formou exekucí.

Sbíráme papír, plastová víčka a použité oleje
Připomínáme občanům, že nadále
sbíráme upotřebené tuky a oleje
z domácností. Jednoduše nalijte
zchladlý použitý tuk z pánviček a
friťáků (bez nečistot a drobků) do
PET láhve, dobře uzavřete
a doneste na Obecní úřad.

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.

Velkoobjemové kontejnery
budou přistaveny na prostranství u bývalé hasičárny
v sobotu 30. října 2021 v době od 12.00 do 15.00 hodin.

HUBERTSKÁ ZÁBAVA
se uskuteční v sobotu 20. listopadu 2021 od 20:00 hodin
v sále kulturního domu v Bílově. Začátek předprodeje
vstupenek bude včas oznámen v místním rozhlase.
Myslivecké sdružení připravuje tradiční zvěřinovou kuchyni,
bohatou tombolu a hrát bude Orchestra Párty z Třince.

Přehlídka dlabaných dýní
Halloween sice není česká tradice, nicméně svítící vydlabaná dýně se stala v
posledních letech neodmyslitelnou součástí posledního podzimního
„dušičkového“ víkendu. Rozhodli jsme se, že uspořádáme přehlídku Vašich
vydlabaných dýní u Obecního úřadu. Doneste vydlabanou vyřezávanou dýni, a
to od 28. října, položte ji do trávy na levé straně vjezdu do dvora, kde bývá
vánoční strom, svíčky zajistíme. Po celý víkend až do dušiček budeme dýně ve
večerních hodinách rozsvěcet, aby zkrášlovaly centrum obce. Přijďte se podívat,
snad se dýní sejde co nejvíce.

Fejeton
Stalo se, že si pán koupil od soukromé osoby krásné vysněné auto. Při koupi
sepsal řádnou kupní smlouvu, seznámil se s technických stavem vozidla a ve
smlouvě si nechal prodávajícím prohlásit, že vozidlo je bez jakýchkoli vad. Ještě
tentýž den bylo vozidlo přepsáno v registru. Po dvou měsících se pánovi ozval
exekutor, že dané vozidlo exekučně zabavuje, protože mu jej prodal dlužník,
který měl exekuce a k prodeji dle zákona neměl právo. Ano, pokud má osoba
exekuce, nesmí se svým majetkem bez souhlasu exekutora nakládat tak, že ho
prodá, daruje, pronajme apod. Takový prodej je poté ze zákona neplatný.
Smutný příběh v tom, že pokud exekutor vozidlo najde, má právo jej zabavit.
Kupujícímu nezbývá než se obrátit na prodávajícího a požadovat vrácení kupní
ceny. Pokud ale prodávající peníze nemá, může se kupující pouze postavit do
řady věřitelů, dlužníka zažalovat na vrácení kupní ceny a roky čekat, zda bude
dlužná částka vymožena. V tomto případě se však obávám, že nebude. „Kde nic
není, ani čert nebere…“
Ze zkušenosti doporučuji pro nás všechny aplikovat pravidlo obezřetnosti. Vždy,
než zakoupíte vozidlo či jinou cennější věc, ověřte si, zdali není vedena na
prodávajícího exekuce, dokonce bych doporučil si ověřit, zda má exekuce i
předchozí prodávající dané věci. Tyto informace lze za 50,-Kč zjistit na internetu
na www.ceecr.cz. Za padesát korun to stojí!
JUDr. Tomáš Panáček

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR
Starosta obce Bílov podle § 15 odst. 1) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu ČR, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není možné.
3. Pro konání voleb do Parlamentu ČR 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.
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
respirátor, 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, obdrží prázdnou úřední obálk a poté se odebere 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 Parlamentu ČR 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 může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o možnost
volit prostřednictvím přenosné volební schránky. Požadavky bude
shromažďovat Obecní úřad v Bílově na tel. 556 412 113 nebo 721 569 894.
Členové okrskové volební komise budou s přenosnou volební schránkou vyjíždět
v sobotu 9.10. mezi 10. a 11. hodinou dopoledne.
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

Začal nový školní rok 2021/2022
V září 2021 k nám nastoupilo do školky 17 dětí, z toho je 5 předškoláků. 6
dětí bude mít během školního roku 2021/2022 tři roky. Dětem se ve školce
věnují paní učitelky Věra Heiníková, Šárka Palochová a Zuzana Grossmannová.
Školnicí a výdejčí stravy je paní Pavlína Parvoničová. V novém školním roce
mohou rodiče vstupovat do školky pouze s rouškou nebo s respirátorem. Děti
ani zaměstnanci se nemusí testovat na Covid. Zaměstnanci MŠ jsou očkováni.
Školka slavila v květnu 75 let od otevření. Fotografie a kroniku MŠ si
můžete prohlédnout v den voleb 8. a 9. října v šatně bývalé ZŠ před vstupem do
volební místnosti.
Ve školce máme nový plynový kotel a příští týden bude firma Martin
Honěk z Bílovce pokládat nový koberec do ložnice.
Děti se mohou těšit na různé akce, které jsme pro ně připravili. Hned
6.10. proběhne ve školce vánoční focení paní Kubesové z fotoateliéru Bílovec.
Odpoledne 6.10. se těšíme na všechny děti nejen z naší školky, čeká nás
Drakiáda s úkoly. Sraz je v 15:30 hod. na zahradě MŠ a ukončení s předáním
malé odměny pro děti a malým pohoštěním pro děti a rodiče u fotbalistů na
hřišti. V říjnu přijede do školky pan Taraba s loutkovou pohádkou Pták Ohnivák a
liška Ryška, v prosinci divadélko Krajánek
s Vánoční pohádkou. 2. prosince zveme
všechny děti na pohádku O mikulášské
košilce s veverkou Terkou a myškou
Klárkou z divadla Ententýky. Pohádka
začíná v 16:00 hod. v Kulturním domě
v Bílově. Před představením bude
s dětmi ze školky program k Mikuláši.
S dětmi připravujeme i krátké vystoupení
pro jubilanty a nové občánky Bílova.
Na závěr bych měla prosbu, zda by
nám šikovní tatínkové nevyrobili větší
domeček pro hmyz. Měli jsme ho slíbený
před dvěma lety, ale bohužel k realizaci
nedošlo. V novém broukovišti už broučky
pozorujeme, domeček pro hmyz by se
dětem určitě líbil také.
A protože naši pomoc potřebují i jiné děti, tak připomínáme, že stále sbíráme
plastová víčka pro Lukáška, který je potřebuje na rehabilitaci v lázních
Klimkovice. Rodiče dostávají za 1 kg víček 5,- Kč. Víčka můžete přinést do školky
nebo na Obecní úřad. Děkujeme.
Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ Bílov

REKLAMA

MedicLucy

Aroma masáž s bio oleji
Lymfatická ruční masáž těla i
obličeje
Maderoterapie
Jóga a SM systém
Bc.Lucie ZAHELOVÁ
Bílov 38
Bílov, okres Nový Jičín 743 01

telefon: 420 737 518 744
e-mail: lucyjoga@seznam.cz
IČ:
11801557
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