


Vážení spoluobčané, 

s  příchodem extremně horkých  letních  dnů hrozí  nebezpečí  vzniku  požárů,
proto touto cestou apeluji na občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při
zacházení s  ohněm, aby nespalovali  suchou trávu, při  návštěvě lesů nerozdělávali
oheň a vyvarovali se kouření, kdy odhození nedopalku je největším rizikem vzniku
požáru. 

Probíhající vedra mají vliv nejen na lidi, ale také na domácí zvířectvo, hlavně na
psy a kočky. Dbejte, aby vždy měli dostatek vody a aby měli možnost se schovat do
stínu a netrpěli na přímém slunci. 

Opakujícím se tématem je třídění odpadů. Stále se potýkáme s problémem,
kdy v kontejnerech na komunální odpad se běžně vyskytují plasty, papír, plechovky a
sklo. Papír je nadále možné nosit k budově základní školy, stále se sbírá a odváží a
získané finanční prostředky slouží k pořízení nových hraček a pomůcek do mateřské
školy. Na plasty, plechovky, obaly od mléka a džusů i na sklo je po obci rozmístěno
dostatečné množství  žlutých a  zelených kontejnerů.  Jen díky třídění  bude možné
držet poplatek za svoz komunálního odpadu na dosavadní výši. Důsledným tříděním
odpadů se také vytvoří  více prostoru v kontejnerech na běžný komunální  odpad,
které jsou nyní mnohdy přeplněné. Všechny, kteří využíváte kontejnery na bioodpad,
informujeme, že je možné do nich umisťovat trávu, plevel, seno, slámu, listí, drobnou
dřevní  hmotu,  hobliny,  piliny,  jadřince,  pecky  i  slupky  z  ovoce,  zbytky  pečiva,
skořápky z vajec a ořechů, a také větve stromů, ovšem pouze do průměru max. 5 cm.
Nepatří  tam živočišné zbytky,  maso, kosti,  exkrementy zvířat,  oleje,  tekuté zbytky
jídel, uhynulá zvířata apod.

Vzhledem  k  množícím  se  dotazům  k  realizaci  zasíťování  pozemků  a  jejich
následnému prodeji v zóně bytové zástavby bych Vás chtěl informovat, že v těchto
dnech probíhá výběrové řízení  na dodavatele,  který  vybuduje všechny inženýrské
sítě.  Souběžně  vypracováváme  podmínky,  za  kterých  budou  pozemky  prodávány.
Z důvodu poměrně velkého zájmu o tyto pozemky zvažujeme prodej formou dražby,
aby bylo uspokojeno co nejvíce zájemců. Tuto variantu řešíme s právním zástupcem.
Způsob prodeje pozemků však musí schválit zastupitelstvo, které zasedne 8.8.2018.
Poté bude zveřejněno na úřední desce i na webu obce, jak mají případní zájemci dále
postupovat.

Závěrem  přeji  všem  dětem  krásné  prožití  druhé  poloviny  prázdnin  a  všem
pracujícím příjemnou dovolenou, pokud ji máte ještě před sebou. Najdete-li si chvíli
volného  času,  přijďte  na  akce,  které  jsou  pro  Vás  na  zbytek  léta  připraveny  -
pozvánky na ně najdete v tomto Zpravodaji. 

  Zdeněk Fusik, starosta obce



VÝPIS Z USNESENÍ, 

která schválilo Zastupitelstvo obce na posledních dvou zasedáních v květnu a červnu
 uzavření Nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem místnosti v budově

základní školy Bílov za účelem provozování reklamního a grafického studia
 uzavření Nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem místnosti v budově

základní školy Bílov za účelem  provozování kadeřnictví
 uzavření  Pachtovní  smlouvy,  jejímž  předmětem  je  propachtování  obecních

pozemků  –  vodní  plochy  a  přilehlých  pozemků  –  malá  vodní  nádrž  N4  u
dálničního přivaděče

 územní studii na regulaci zástavby rodinných domů v zóně bytové zástavby 
 vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Technická a dopravní

infrastruktura pro zástavbu RD, k.ú. Bílov“
 složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci

podlimitní      veřejné zakázky  na  stavební  práce  „  Technická  a  dopravní
infrastruktura pro zástavbu RD, k.ú. Bílov“

 sazbu stočného pro rok 2018 pro obec Bílov ve výši 1,50 Kč bez DPH za 1 m3
odpadní vody (stejná sazba jako v minulých letech)

 počet členů zastupitelstva obce Bílov pro příští volební období 2018 – 2022, a
to 7 členů

 znění zápisu do kroniky obce Bílov za rok 2017
 účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Bílov, příspěvkové organizace,

sestavenou ke dni 31.12.2017, účetní závěrku obce Bílov, sestavenou ke dni
31.12.2017, a závěrečný účet obce Bílov za rok 2017 včetbě vyjádření souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

ZMĚNA VE VEDENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BÍLOV

V minulém vydání Zpravodaje jsme Vás informovali o vyhlášení konkursního
řízení na obsazení místa ředitele (ředitelky) MŠ Bílov. Konkurs proběhl 9.5.2018 za
účasti  zástupce Krajského úřadu,  České školní  inspekce,  ředitelky MŠ z  jiné obce,
zástupce  pedagogů  a  zástupců  obce.  Celý  průběh  konkursu  se  řídí  zákonem  o
náležitostech  konkursního  řízení  a  konkursních  komisích.  Konkursní  komise
doporučila  zřizovateli,  Obci  Bílov,  aby  se  ředitelkou  MŠ  Bílov  stala  p.  Mgr.  Věra
Heiníková,  která  dosud  pracovala  jako  učitelka  v  naší  MŠ  a  byla  pověřena  jejím
vedením.  Splnila  všechny  zadávací  podmínky  a  předložila  velmi  dobrou  koncepci
dalšího rozvoje mateřské školy. 

Starosta obce p. Mgr. Věru Heiníkovou jmenoval do funkce ředitelky MŠ Bílov,
a to s platností od 1.7.2018. 



MOŽNOST PRONÁJMU MÍSTNOSTÍ V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Nabízíme možnost pronájmu 
 tělocvičny za cenu 30,-  Kč za hodinu, pro skupiny dětí  ve věku do 15 let v

doprovodu dospělé osoby zdarma. Tělocvična má velikost 6,5 m x 7,1 m.
 místnosti  –  bývalé  ředitelny  –  s  využitím např.  pro zájmové kroužky  –  pro

skupiny dětí ve věku do 15 let pod vedením dospělé osoby zdarma. 

PRONÁJEM PARTY STANŮ A LAVIČEK

Máme dva stany o rozměrech 4  x 10 m, cena za pronájem je 220,- Kč a na srpen a
září je ještě několik volných termínů. Lavičky půjčujeme za 24,- Kč, větší lavička má
kapacitu cca 12 – 14 osob, menší lavička cca 8 osob. Rezervace v kanceláři OÚ.

TENISOVÝ KURT

Máte-li  zájem  si  zahrát  tenis  na  našem  tenisovém  kurtu  s  umělým  povrchem,
rezervaci  kurtu  si  můžete  sjednat  u  p.  Pavelcové,  Bílov  č.  140  (vedle  tenisového
kurtu) nebo na telefonu 604 646 238. Cena jedné kurthodiny (120 minut) je 80,- Kč. 

FACEBOOK OBCE BÍLOV

Uživatelé sociálních sítí vědí, že již několik let je naše obec aktivní i na Facebooku.
Zveřejňujeme tu důležitá oznámení, pozvánky na akce, přidáváme fotky. Naši stránku
na FB sleduje již 255 lidí, což je určitě úspěch. Vy, kteří mezi sledující ještě nepatříte,
přidejte se - budete mít neustálý přehled o aktuálním dění v obci. Vkládání příspěvků
na FB je pro nás jednoduché a časově nenáročné a důležité informace se k Vám
dostanou  velmi  rychle.  Abychom  po  letech  naši  aktivitu  na  FB  něčím  zpestřili  a
nalákali další uživatele, aby nás sledovali, připravujeme zajímavou soutěž o ceny, o
jejímž spuštění Vás budeme včas informovat. 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Ve dnech 5. a 6.října 2018 proběhnou volby do zastupitelstva obce. U této příležitosti
bude  v  závěru  září  vydáno  zvláštní  číslo  zpravodaje,  do  kterého  připravujeme
ohlédnutí za pomalu končícím volebním obdobím 2014 – 2018, co se povedlo nebo
naopak nestihlo  zrealizovat,  představíme Vám kandidáty do těchto voleb a  jejich
volební program, budeme Vás informovat, jakým způsobem volit, aby Vaše hlasy byly
platné apod. 



VAROVÁNÍ HLAVNĚ PRO STARŠÍ SPOLUOBČANY

V poslední době se opět množí návštěvy různých podomních prodejců, kteří nabízejí
levnější  elektřinu  nebo  plyn.  Mnohdy  se  k  Vám  vnutí  se  záminkou,  že  jde
zkontrolovat nebo opravit elektroměr či plynoměr nebo odečíst stav. Zde je několik
rad, jak nenaletět a nepřivodit si zbytečné komplikace :

 Prodejci  praktikují  stále  důmyslnější  metody,  jak  se  Vám  dostat  pod  kůži,
používají  lživé  argumenty,  vydávají  se  za  zástupce  seriozních  společností  –
prověřte si je, musejí mít průkaz, podle kterého lze i telefonicky snadno vše
ověřit. V ten moment většinou rychle vycouvají.

 Cílem prodejce je dostat se přes Váš práh, do Vašeho domu, znají desítky triků
a záminek, umí velmi dobře mluvit a přesvědčovat. Nedejte jim šanci a nezvěte
je dál, a to ani na vodu, ani na WC.

 Součástí  taktiky  prodejců  bývá  spěch  a  tlak  na  rychlé  rozhodnutí  a  získání
Vašeho podpisu. Tvrdí, že jejich nabídka je časově omezená, případně že Váš
stávající  dodavatel  energií  končí.  Neunáhlete  se  s  podpisem,  chtějte  návrh
smlouvy,  ceník  a  telefonní  kontakt,  s  dovětkem,  že  si  to  chcete  v  klidu
prostudovat a poradit se s Vašimi blízkými.

 Prodejci většinou chtějí vidět Váš inkasní lístek, případně smlouvu, zajímá je
tarif, číslo elektroměru či plynoměru. Tyto údaje však pouze chtějí zneužít a
proto je nikdy neposkytujte. V dokumentech jsou totiž i Vaše ryze osobní údaje

 Energetické společnosti mají ve svých nabídkách podle velikosti odběru různá
cenová pásma, různé tarify apod. Podomní obchodníci často nabízejí slevy bez
toho, aniž by znali reálnou spotřebu, a výsledná cena se tak od ústní nabídky
může  výrazně  lišit.  Také  z  tohoto  důvodu jim nic  neukazujte,  protože  také
informace o odběrném místě a výši Vašeho odběru mohou lehce zneužít.

 Nabídka podomního prodejce může být  lákavá,  ovšem většinou nezahrnuje
všechny poplatky, které s přechodem k novému dodavateli souvisí. Zejména
poplatky za zrušení dosavadní smlouvy mohou být velmi vysoké – to Vám ale
neřeknou. Chtějí na Vás jen vydělat. 

 V některých případech se můžete setkat i s nátlakem, který zákon o ochraně
spotřebitele  označuje  jako  agresivní  obchodní  praktiky.  Takového  prodejce
vyzvěte, aby ihned odešel, neváhejte zavolat pomoc nebo přímo Policii ČR .

 Nově to prodejci zkoušejí také telefonicky, získají někde Vaše telefonní číslo a
obtěžují Vás se svou nabídkou. Hovor bývá monitorován, sdělte jim proto hned
na začátku, že si nepřejete s ním o ničem hovořit a žádné údaje mu nesdělujte.

 Neseriozní prodejci se často zaměřují na starší spoluobčany, kteří nemají tolik
možností, jak si ověřit jejich nabídku. Zaměřují se také na občany, kteří bydlí
sami.  Nikdy  neříkejte  podomním  prodejcům,  že  jste  sami,  raději  použijte
argument,  že  se  poradíte  s  dětmi,  až  se  vrátí  ze  zaměstnání.  Prodejci  tak
nabydou dojmu, že v domě nejste sami. Mnohdy také zabírá tvrzení, že dům
Vám nepatří, že je syna či dcery, a ti že si vše řídí sami. 



SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ V NAŠÍ ŠKOLCE

Víte,  že  jste  v  květnu  mohli  potkat  Sněhurku  a  sedm  trpaslíků  v  naší  školce?
Maminky,  babičky i  tatínkové,  kteří  přišli  na besídku ke Svátku matek,  ji  opravdu
viděli. Děti se opravdu snažily, i když nácvik byl náročný i pro p.učitelky. To, co jsme
třeba  popletli,  nahradily  krásné  kostýmy.  Také  ti  nejmenší  maminkám  zatančili,
zazpívali  a  přednesli  básničky.  Chtěli  jsme  popřát   a  poděkovat  maminkám  a
babičkám za to, jak se o nás starají a mají nás rády. Vzpomněli jsme si i na babičky v
Domě s pečovatelskou službou. K přání s básničkami a písničkami jsme připojili i malý
dáreček. Také my jsme dostali sladkou odměnu.
Ale to byla jenom jedna z akcí v naší školce. Jenom připomenu pár dalších:

 Před  Velikonocemi   jsme  uspořádali  ve  spolupráci  s  Agenturou  Tomino
„Velikonoční  dílničku“  pro  rodiče  a  děti  nejen  z  naší  školky.  A  že  se  nám
výrobky povedly!

 A pak jsme byli „Šmigrustovat“ s tatarem na OÚ, v obchodě, ve Sportovním
centru, v Domě s pečovatelskou službou. 

 Do naší školky přijeli opravdoví policisté. Mohli jsme si prohlédnout policejní
auto, sednout si na motorku, někteří dostali i policejní náramky. Proč asi? Učili
jsme se chodit přes přechod u OÚ. Děkujeme prap. Ladislavu Trubianskému,
který s kolegou pprap. Vlastimilem Macháněm věnovali naším dětem čas.

 Zaslali jsme výkresy do několika soutěží. Ve Fulneku ve výtvarné soutěži „Svět
slova“ získala Leuška Slováčková 2. místo s obrázkem „Šaty princezny Terezky.“

 Díky Mgr. Michaele Doubravské jsme spolu s dětmi z Lesního klubu Ulita  Bílov
upálili Morenu na břehu bílovského rybníka.

 Předškoláci absolvovali předplavecký výcvik v Laguně v Bílovci.
 Na Den dětí přijela Mgr. Lenka Bakalová s programem „Kamarádi ze zahrady“.
 Divadélko  Krajánek  přijelo  s  pohádkou  O  kováři  a  draku  Ohnimraku,  pan

Taraba s pohádkou Pták Ohnivák a liška Ryška.
 Na zahradě máme dva záhony s cukinami a s okrasnými dýněmi. Záhony nám

zryli zaměstnanci OÚ Bílov. Paní Klapetková, účetní naší školky, nám věnovala
konvičky. Děkujeme. O rostliny jsme se starali, tak se teď těšíme na úrodu.

 Školní výlet byl letos plný pohybu.  „Veselé sportování s vodníkem Slámou“ v
Háji ve Slezsku pořádala Gymnastika Špičková z Opavy. Počasí nám vyšlo a děti
si užily s Patem a Matem.

 Na konec školního roku jsme si zasoutěžili a rozloučili se s předškoláky. Popřáli
jsme jim, ať se jim v nových školách líbí a ať se nezapomenou přijít pochlubit s
prvním vysvědčením. Předškoláci  se byli  rozloučit také s p.starostou na OÚ,
dostali na památku upomínkové předměty.

 Všechny fotky  z  akcí  naší  mateřské  školy  najdete  na  www.rajce.net,  heslo:
skolka bilov. Máme zřízeny i webové stránky: www.bilov.cz/materska-skola.

Od května platí nová ochrana osobních údajů, což se týká i fotografií dětí. Doufáme,
že díky pochopení  rodičů, budeme moci tyto fotografie uveřejňovat i nadále. 

http://www.rajce.net/


Díky vstřícnosti zřizovatele  - OÚ Bílov, jsme  nakoupili nový nábytek, vybavení pro
tělesnou výchovu, relaxační koutek,  máme nové pískoviště. Prohodili jsme místnosti
v MŠ - ta větší místnost je nyní herna.  
Chceme poděkovat také rodičům za pomoc školce: p. Víchové za ušití  oblečků do
holičství, p. Dominikové za  finanční částku na doplacení akcí pro děti, p. Víchovi a
Virágovi za papír do tiskárny, p.Panáčkové  a Seidlerové za upečení dobrot  pro děti.
Velký dík patří maminkám, které k narozeninám dětí přinesly sladký dortík. My jsme
nezapomněli na dárečky a přání. Děti si svůj narozeninový den ve školce užily.
A jaký bude nový školní rok 2018/2019?

 Začínáme v nově vymalované školce.
 Budeme pracovat s novelizovaným Školním vzděl. programem  „Barevný svět“
 Budeme pokračovat v ekologické výchově.  
 Pro  předškoláky  bude  zřízen  počítačový  koutek,  kde  si  budou  procvičovat

poznatky z oblasti  rozumových schopností.  Ten chceme využívat hlavně pro
předškoláky a pro děti s menší potřebou spánku během odpoledního spaní.

 V relaxačním koutku  si  budou moci  děti  po  ránu  odpočinout  nebo lenošit
během dne třeba s knížkou.

 Dokoupíme prvky pro zlepšení grafomotoriky dětí.
 Ve spolupráci  se zřizovatelem bude upravena školní  zahrada – domeček na

nářadí a hračky, stínění pískoviště.
 Plánujeme Drakiádu,   Den otevřených  dveří,  vánoční  i  velikonoční  dílničku,

divadélka dle nabídky, předplavecký výcvik, besídku vánoční i ke Svátku matek.
 První  akcí  pro  rodiče  a  děti  je  ve  čtvrtek  7.9.  v  16:00  hod.  „Osvětová

prezentace ústní dutiny.“  Zkrátka: Umíte si správně čistit zuby? Mgr. Zuzana
Heiník Bělová to naučí nejen Vás, ale i Vaše děti. Děti - kartáčky s sebou.

Časté dotazy rodičů. A co vycházky?
 Na vycházky nechodíme, jen když je silný vítr, déšť, smog, teplota -10 °C.
 Děti by měly mít vhodné oblečení i obuv.
 Mrholení není překážkou pro vycházky – dejte dětem do školky pláštěnku i

gumáky.
A kolik nás ve školce bude?

 Od nového školního roku máme zapsáno 17 dětí.  Jedna holčička k nám bude
jezdit  z  Bílovce.  Předškoláků  bude  5  –  Izabelka,  Anička,  Dominik,  Jakub  a
Julinka.

Kdo se na Vás těší?
 Paní učitelky Věrka a Šárka a paní Pavlína.

A závěr?  Hezká odměna naší práce od  Vikinky.
 Milá paní učitelko, děkuji za vše, co jste mě naučila a za to, že díky Vám jsem 

do školky chodila ráda. Budu na Vás moc vzpomínat.
Budeme se snažit, aby to bylo stejné i novém školním roce.

Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ Bílov
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