Vážení spoluobčané,
nastalo nejkrásnější období roku, předvánoční čas. Mnoho domů v naší
obci je již ozdobeno vánočním osvětlením, také u obecního úřadu jsme v
předvečer první adventní neděle rozsvítili vánoční strom. Bohužel ani letos nám
covidová opatření nedovolila uspořádat rozsvícení s Vámi, občany. Je nám to
velmi líto, byli jsme připraveni, ale na poslední chvíli jsme museli vše zrušit.
Rok 2021 uplynul jako voda. Do obecní kroniky za tento rok budeme moci
zapsat, že se nám podařilo nejen dobudovat inženýrské sítě v lokalitě, určené
pro zástavbu rodinnými domky, ale také prodat všech 30 pozemků. Naše obec
se rozrůstá a to je dobře. Prostředky získané z prodeje pozemků vynaložíme
účelně a ve prospěch Vás všech. Rádi si vyslechneme také Vaše podněty, co
byste v obci uvítali.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Ti
nejmenší ať najdou pod stromečkem co nejvíce tolik vytoužených dárků, a Vám
dospělým přejeme hodně radosti, pohody a zdraví. Do nového roku 2022
vykročte tou správnou nohou.
Rostislav Bialek, místostarosta

Zdeněk Fusik, starosta

Úřední hodiny Obecního úřadu v Bílově v závěru roku 2021

pondělí 20. 12. 2021 poslední úřední den, otevřeno od 8:00 do 13:00 hod.
21.12. 2021 – 2.1.2022 zavřeno

Z činnosti kulturního výboru
Přestože nám covidová opatření nedovolila
uspořádat v závěru roku 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;
stejně jako vloni jim poblahopřáli jen „mezi
dveřmi“. Věříme, že příští rok opět budeme
moci uspořádat setkání jak s našimi jubilanty,
tak s rodinami nových občánků naší obce.
Před obecním úřadem už také
svítí obecní vánoční stromek.
I letos jsme jej museli rozsvítit
bez účasti Vás, občanů.
Nemohl proběhnout prodej
domácí zabijačky, opékaných
klobásek ani vánočního punče.
Snad se příští rok před první
adventní nedělí všichni
setkáme.
Adventní koncert v kostele
letos bohužel také nebude.
Společně u naší restaurace
neoslavíme letos ohňostrojem
a přípitkem ani příchod
Nového roku.
Opatření vlády kvůli covidu
se stále mění a zpřísňují a
není možné něco naplánovat.
Děkujeme za pochopení.
Vánoční bohoslužby
Štědrý den – pátek 24. 12. / 15:00 h. – dětská bohoslužba, po které si můžete
odnést z kostela Betlémské světlo
Slavnost Narození Páně – sobota 25. 12. / 10:30 h.- bohoslužba slova
Svátek sv.Rodiny – Ježíše, Marie, Josefa – neděle 26. 12. / 10:30 h. – mše svatá
Program bohoslužeb se s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace
může měnit. Sledujte proto webové stránky www.farnostbilovec.cz.

Výpis ze schválených usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce 20.10.2021
mimo jiné bylo schváleno :
*
*
*
*
*

osm Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě (lokalita zástavby)
dvě Smlouvy o zřízení věcného břemene
devět Kupních smluv na pozemky (z toho 6 v lokalitě zástavby)
Smlouvu o poskytnutí finančního daru fyzické osobě (humanitární účel)
poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce za mimořádný rozsah výkonu
vedení investičních akcí za uplynulá volební období, za ostatní činnosti a za
finanční úspory dle Důvodové zprávy

Soupis prodeje pozemků
Aukce

Výměra m2

Kupní cena
vč. DPH

tj. za m2
vč. DPH

Vyvolávací
cena vč. DPH

I. kolo

12 822

11 698 038

912,3

885 Kč/m2

II. kolo

10 354

12 313 230

1 189,2

885 Kč/m2

III. kolo

9 257

15 930 000

1 720,9

1 036 Kč/m2

CELKEM

32 433

39 941 268

1 231,5

Celk. bez DPH

31 553 601,72

Náklady realizace infrastruktury a náklady spojené s prodejem pozemků
Vodovod a vodovodní přípojky

3 296 364,91 Kč

Splašková kanalizace

3 410 877,74 Kč

Dešťová kanalizace

5 447 262,17 Kč

Veřejné osvětlení
Místní komunikace

902 662,46 Kč
6 859 596,80 Kč

Překládka CETIN

350 569,00 Kč

Rezervační poplatek ČEZ

375 000,00 Kč

Náklady spojené s prodejem pozemků

300 990,00 Kč

NÁKLADY CELKEM

20 943 323,08 Kč
Pavla Sikorová, správce rozpočtu

Adventní čas v MŠ Bílov
Advent, čas kouzel a překvapení začal i u nás ve školce. Nejdříve jsme
nazdobili stromeček. Teď čekáme, jestli pod něj přinese Ježíšek dárečky. Na
papírovém stromečku připevňujeme baňky s číslicemi a počítáme, kolik dní
chybí do Vánoc. V punčoškách na chodbě máme dobroty. Zase jsme nemohli
mít besídku pro rodiče, tak jsme letos úplně krátkou připravili a natočili na
video. Za odměnu dostaly mikulášský balíček. Kvůli nouzovému stavu jsme
museli jsme zrušit pohádku O mikulášské košilce z divadla Ententýky, která
měla být pro všechny děti z Bílova. Vydařila se však Drakiáda s rodiči na hřišti u
Sportovního centra, draci krásně létali. Dobroty připravily naše maminky a pití
fotbalisté z Bílova. Posezení u jejich maringotky bylo super, užili si děti i rodiče
z naší školky i ti, kteří už letos do školky nechodí. Potěšilo nás, že přišli.
A víte, že v naší školce máme malé kuchaře a pekaře? Už jsme připravili
lečo, pečený čaj, upekli jsme jablkové záviny a martinské rohlíky. Chystáme se
na perníčky. Maminkám děkujeme za ovoce, zeleninu pro děti, papíry do
kopírky a těsto na perníčky.
Stále sbíráme plastová víčka pro Lukáška - můžete je přinést do školky
nebo na Obecní úřad. Děkujeme.
Děti i zaměstnanci Vám přejí do nového roku: „Ať Vás štěstí doprovází a
zdraví Vás neobchází“. Na závěr připojujeme vánoční přáníčko od dětí.
Na bílém obláčku andílek maličký, prstíčky rozsvítí sněhové hvězdičky.
Jednu nám posílá i s přáním od srdce, ať s láskou prožijem letošní Vánoce.
Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ Bílov

My tři králové jdeme k vám..
Již od roku 2001 se vždy počátkem ledna můžete setkat s charitními
tříkrálovými koledníky, kteří dnes, stejně jako kdysi, prosí o příspěvek pro lidi
v nouzi. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový
rok dobrým skutkem. Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity.
Vzhledem k epidemiologické situaci na počátku roku 2021 jsme se s vámi
nemohli setkat osobně, ale i přes to se sbírka uskutečnila. Byla spuštěna on-line
koleda, přispět jste mohli pomocí QR kodu či přímo na tříkrálový účet. V mnoha
obchodech, úřadech či jiných institucích se také nacházely stacionární kasičky,
do kterých jste mohli svůj dar vhodit. Pro naši charitu se vybralo přímo
v pokladničkách celkem 330 676 Kč a on-line 160 073 Kč. Z výtěžku sbírky jsme
podpořili děti v jejich volnočasových aktivitách, nakoupili jsme nové pomůcky
do půjčovny a část peněz půjde na výstavbu nové budovy. Ze srdce vám všem
děkujeme. I díky vám můžeme pomáhat potřebným.
Pevně věřím, že v roce 2022 se sbírka uskuteční tradičním způsobem a
budeme se moci navzájem potkat u vašich dveří. Koledování bude probíhat ve
dnech 1. – 16. ledna. Pokud by vás koledníci nezastihli doma, budete moci
přispět do on-line kasičky nebo do stacionárních pokladniček v kostelích a
dalších veřejných místech. Výtěžek z roku 2022 použijeme na doplnění
sortimentu zdravotních a kompenzačních pomůcek, o které je stále velký
zájem. Chceme znovu podpořit i volnočasové aktivity dětí v obcích, kde sbírku
realizujeme. Největší část peněz bude použita na výstavbu nové budovy.
Aktuální informace ke sbírce budou dostupné na našich webových
stránkách a facebookovém profilu.
Bc. Jarmila Pomikálková

Veselé vánoční slití oleje
Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled – a také syčení oleje a
vůně smaženého kapra a dalších tradičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas,
kdy v kuchyni olej teče proudem. Pokud olej už dávno třídíte, není co
vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta správná doba
s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků museli náhle řešit ucpaný
odpad v kuchyni či na toaletě nebo havárii odpadního potrubí v celém domě. A
věřte, že ani příroda není zvědavá na ty spousty oleje ze všech domácností,
které by se na ni přes odpadní vody valily. Abyste tomu všemu zabránili, stačí
opravdu málo. Najít doma prázdnou PET lahev s víčkem a zbylý olej z kuchyně
místo do odpadu přelít do ní. Kapka ke kapce, a uvidíte, že po svátcích máte
PET lahev plnou. A přidat můžete i zapomenutý kus pevného tuku, který se
najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě od pečení cukroví.
K nové tradici vánočního slévání použitého oleje tak můžete přidat i tradici
povánoční procházky k olejové popelnici. My vám slibujeme, že se postaráme o
to, aby naše popelnice ani o svátcích, ani v novém roce nikdy nepřetekly.

V naší obci máme popelnici na olej v budově základní školy. Olej můžete
odevzdat na Obecním úřadě, případně postavit ke vstupním dveřím školy –
odneseme jej do popelnice.
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