


Vážení spoluobčané,
s  příchodem  letních  měsíců  mi  dovolte,  abych  se  ohlédl  za

uplynulým obdobím, ve kterém se nám podařilo dokončit i zahájit mnohé
investiční a neinvestiční akce.

Asi  nejvíce  viditelné  pro  každého  občana  i  návštěvníka  obce  je
přesunutí  autobusových  zastávek  od  Obecního  úřadu  na  nové  místo  k
restauraci. Věřím, že si spoluobčané již zvykli. K úplné spokojenosti jsme
objednali  autobusovou  čekárnu  na  druhou  stranu  silnice  a  na  obou
stranách  budou  v  nejbližších  dnech  také  instalovány  v  předepsané
vzdálenosti  od  nekuřáckých  prostor  čekáren  popelníky  pro  kuřáky,  aby
nám neznečišťovali chodníky nedopalky svých cigaret. 

V  prostoru  za  autobusovou  čekárnou  se  už  upravuje  parkovací
plocha pro automobily.  Toto místo je ohraničeno pěti  nově vysázenými
stromy,  a  to  sakurami.  Na  místě  jasanu,  který  jsme  museli  v  jarních
měsících skácet z důvodu jeho špatného zdravotního stavu a zvyšujícího se
rizika  pro  návštěvníky,  pohybující  se  v  jeho  okolí,  již  došlo  k  náhradní
výsadbě. Byly vysazeny tři nové stromy, a to javor, platan a sekvoj. 

V tomto prostoru dojde ještě k opravě studny, která se tu nachází.
Studna bude osazena ozdobným kováním, přibudou lavičky a vznikne tak
nové odpočinkové místo.

V  období  letních  měsíců  budou  demontovány  současné  "vývěsní
skříňky" u Obecního úřadu a do prostoru po původní autobusové čekárně
budou instalovány dvě nové dvojvitriny a jedna větší  plocha, na kterou
plánujeme umístit mapu obce a mapu okolí Bílova. 

V poslední době se množí dotazy k prodeji pozemků v lokalitě zóny
nové bytové zástavby, o které jsem Vás informoval v minulých číslech Listu
obce.  Tento  projekt  je  momentálně  ve  fázi  zpracování  projektové
dokumentace na vybudování inženýrských sítí. Bude následovat výběrové
řízení na firmu, která zasíťování celé lokality provede, a teprve poté bude
možné zveřejnit  záměr obce prodat jednotlivé pozemky. Toto by mohlo
nastat  v  závěru  letošního  roku,  proto  od  podzimu  sledujte  fyzickou  i
elektronickou  úřední  desku  a  facebook  obce.  Vážní  zájemci  se  mohou
informovat na Obecním úřadě již nyní.

Závěrem bych chtěl popřát všem příjemně strávené letní dny, dětem
krásné  slunečné  prázdniny  a  pracujícím  spoluobčanům  vydařenou
dovolenou.

Zdeněk Fusik, starosta obce



OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU

     Oznamujeme občanům, že ve dnech  3.7. až 7.7.2017  (včetně) bude
Obecní  úřad  zcela  uzavřen  z  důvodu  čerpání  řádné  dovolené  a  dvou
státních svátků.
   V týdnu od 10.7. do 14.7.2017  (včetně) bude z důvodu čerpání řádné
dovolené uzavřena pokladna a kancelář Obecního úřadu, přítomen bude
pouze místostarosta obce. 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

     Obec Bílov upozorňuje občany, že v naší obci je v platnosti Obecně
závazná vyhláška (č. 6/2014) o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností, která mimo jiné v článku 3, odst. 2) stanoví, že :
"Každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 6:00 hod. do 22:00
hod.  veškerých  prací  spojených  s  užíváním  zařízení  a  přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů apod." 
        Buďte ohleduplní  ke svým sousedům a dodržujte výše zmíněné
ustanovení OZV. V opačném případě se vystavujete finančním sankcím. 

Z USNESENÍ :

    Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo :
* sazbu stočného pro rok 2017 ve výši 1,50 Kč za 1 m3 odpadní vody na
osobu a rok (tj. stejná sazba jako v minulých letech)
* vyhlášení výběrového řízení na dodavatele - realizace rekonstrukce bytu
č. 14/5 v panelovém domě č.p. 14
* pořízení druhé autobusové čekárny na novou autobusovou zastávku u
restaurace 
*  pořízení  dvou  odpadkových  košů  pro  kuřáky  a  jejich  umístění  mimo
prostor autobusových čekáren
* pořízení nových vitrin, sloužících jako úřední desky, a jejich umístění do
výklenku po přesunuté autobusové čekárně
*  zadávací  podmínky  k Výzvě  k podání  nabídky  veřejné  zakázky
„Infrastruktura pro zástavbu RD, k.ú. Bílov – zpracování DPS“



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLOV

   Čas neúprosně běží a máme tu konec školního roku. V jeho posledních
měsících proběhlo několik akcí. Děti se zúčastnily divadelního představení
v Bílovci O loupežnících a princezně Ance, uskutečnila se velikonoční dílna
– vyráběly  se  kraslice,  děti  šly  na  jarní  vycházku do přírody,  u  školáků
spojenou s jejím úklidem v rámci Dne Země. Probíhal také plavecký výcvik
žáků ZŠ a nejstarších předškoláků.

    V květnu se konaly zápisy do ZŠ a MŠ. Do základní školy se dostavily tři
děti, z nich k nám budou chodit dvě, do mateřské školy bylo zapsáno pět
dětí. V letošním školním roce je v ZŠ 7 žáků, v příštím to bude 6 žáků. Do
MŠ letos docházelo 19 dětí, po prázdninách bude MŠ navštěvovat 21 dětí.
Oslavili  jsme také  Den matek,  tentokrát  společnou  besídkou  školáků a
předškoláků v prostorách školky.

     V červnu ještě školáci dohráli jarní turnaj v kuličkách, školkové děti
oslavily svůj svátek sportovním dopolednem a podobně tak učinili i žáci
základní  školy  soutěží  Chytrá  hlava,  pružné  tělo.  Tradičně nás  navštívili
oblíbení sokolníci se svými opeřenými svěřenci. V rámci projektu "Hasík"
proběhla beseda se zástupci  Sboru dobrovolných hasičů ze Studénky –
Butovic,  o  nebezpečích  a  nástrahách  nejen  ohně,  ale  také  běžného
dětského života. Červen je symbolem školních výletů – školka navštívila
sportovní areál v Bílé, školu výlet čeká tento týden – rovněž Beskydy, Velký
Javorník.

   Také letos probíhal sběr papíru a víček, rozšířený ještě o sběr hliníku.
V  "Soutěži  s  panem  Popelou"  jsme  skončili  z  244  zapojených  škol  na
solidním 62. místě. Celkem jsme nasbírali 1920 kg sběrového papíru, což
činí  61,94  kg  na žáka.  Velké  poděkování  patří  všem,  kteří  se  do sběru
zapojili,  především pak obci za organizaci sběru papíru i jeho nakládku.
Děkujeme.

    Stejně jako v loňském roce bude také o letošních prázdninách provoz
MŠ rozšířen na základě poptávky rodičů o jeden týden – otevírat budeme
již  21.srpna 2017.   

       Za obě zařízení přeji všem čtenářům pěkné léto.     

Petr Škrabánek, ředitel školy



                                                  STANOVÁNÍ U VODNÍ NÁDRŽE
                                             V úterý 5. července od 17:00 hodin 
                                                 připravily "Maminky z Bílova" pro rodiče   
                                                 s dětmi stanování u nové vodní nádrže 

u dálničního přivaděče - přístup po cestě
od rozhledny směrem do Studénky.

                                                 Proběhne opékačka (buřty, chleba, pití si 
každý doneste), navazovat bude večerní vyhlídka z rozhledny, přespání 
ve stanech a 6.7. dopoledne rozchod domů. Děti do 15 let POUZE 
v doprovodu rodičů. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

                         VEČERNÍ VYHLÍDKA Z ROZHLEDNY BÍLOV   
                      "Maminky z Bílova" zorganizovaly pro všechny rodiče s dětmi
                        a pro spoluobčany velmi netradiční podívanou. 
                                5. července 2017 ve 21:00 hodin
                       přijďte na bílovskou rozhlednu a uvidíte, jak
                       vypadá okolí Bílova za tmy z výšky 26,5 metru. 
                       Děti do 15 let POUZE v doprovodu rodičů. 
                       Výstup na rozhlednu zdarma. Za nepříznivého počasí
                       (déšť, bouřka ....) se výstup nemůže uskutečnit.
                             





FOTBALOVÝ KLUB BÍLOV 



KRMÁŠOVÉ POSEZENÍ A POHÁDKOVÝ LES PRO DĚTI
uspořádá  19.  srpna  2017 kulturní  výbor  Obce  Bílov  ve  spolupráci  s
Fotbalovým klubem Bílov v areálu kulturního domu. Jste srdečně zváni,
připraveny budou nejen pouťové atrakce pro děti, ale také občerstvení pro
všechny přítomné. Trasa Pohádkového lesa povede jinou přírodou Bílova
než v minulých letech. Podrobnosti k této akci budou zveřejněny na úřední
desce, na webu a na facebooku obce a v místním rozhlase. A zde fotky z
Pohádkového lesa 2015 a Pohádkového Bílova 2016.

    



     LESNÍ KLUB ULITA V     BÍLOVĚ

    Vstupem do letních prázdnin završíme náš první školní
    rok, po který již fungujeme v překrásné přírodě Bílova.
    Tři dny v týdnu se skupina malých dětí s baťůžky vydává
    do jeho okolí za poznáním i hrou.

    Lesní mateřské školy jsou již několik desetiletí  úspěšně provozovány
v Dánsku,  Německu,  Švédsku a  dalších  zemích  celé  Evropy.  Les  je  jako
jedno velké hřiště a příroda je moudrá učitelka – trpělivá i nesmlouvavá.
Děti ve věku tří až šesti let, které náš klub navštěvují, najdou v přírodě to,
co  právě  potřebují.  Někteří  přeskakují  překážky,  běhají  a  lezou.  Někdo
potřebuje tiché místo, kde si postaví domeček pro skřítky či pozoruje pilné
mravenečky.

        Průvodci přirozeně zapojují děti do programu, který navazuje na dané
roční  období  a  místo,  kde  se  právě  nachází.  Pomůckami  nám  jsou
přírodniny  –  klacíky,  kamínky,  květiny,  šišky  i  kaštany,  kterých  máme
v parku  požehnaně  a  inspirací  je  nám  nejen  příroda,  ale  také  různé
pedagogické  směry  jako  jsou  Waldorfská  či  Montessori  pedagogika.
K přírodě se chováme šetrně, navíc při našich vycházkách po okolí sbíráme
odpadky a věci, které zde nepatří. 

       Přírodu poznáváme všemi smysly – vůní letní louky, les při podzimním
dešti,  chutě plodů lesa,  polévka,  kterou si  sami připravíme v kotlíku na
ohni,  zvuky ptáků ve  stromoví… V zimě si  naopak uvědomujeme krásu
teplého  zázemí  a  vůni  dřeva  v kamnech.  Program  si  zpestřujeme
občasnými výlety za zajímavostmi v okolí, do divadla či na jiné společenské
akce. Společně s rodiči také vytváříme různé slavnosti k danému ročnímu
období. Všemi těmito aktivitami se učíme rozvíjet přátelství a spolupráci,
poznávat své vlastní hranice, ale také respektovat hranice těch ostatních.

     Chcete-li se o nás dozvědět více – zázemí máme v domečku č.p. 104 v
Bílově,  u  vstupní  brány  ke  kulturnímu  domu.  Nebo  navštivte  naše  FB
stránky,  https://www.facebook.com/komunitasnek.,  kde  vždy  naleznete
množství fotek z  našich programů.

                                                Mgr. Michala Doubravská, koordinátor LK Ulita

https://www.facebook.com/komunitasnek


TISKOVÁ ZPRÁVA

V     BÍLOVCI A STUDÉNCE SE ZDARMA VZDĚLÁVAJÍ PEDAGOGOVÉ I RODIČE.

Přijďte také, nabídka je rozmanitá a platí i pro všechny obce ORP

    Jak  respektovat  vývoj  dítěte  a  naučit  ho  pravidlům,  práce  s dětmi
s autismem doma i ve škole, autorské čtení, rozvoj smyslového vnímání,
logopedie, dřevodílny nebo neformální setkávání k předávání zkušeností –
o je jen výčet témat vzdělávacích akcí, které od jara probíhají v Bílovci a ve
Studénce. Témata vyšla z potřeb rodičů, pedagogů a ředitelů škol, zájem o
ně je velký. Na akci se může přihlásit kdokoliv, kdo se chce dozvědět něco
nového.

      Před  rokem  začalo  město  Bílovec  realizovat  projekt  na  zlepšení
vzdělávání  ve  svém  okolí.  Jmenuje  se Místní  akční  plán  a  je  do  něho
zapojeno  15  škol  z řad  mateřských  i  základních,  jejich  pedagogové,
ředitelé,  místní  zaměstnavatelé,  zástupce  pedagogicko-psychologické
poradny,  rodiče  a  mnoho  dalších  osob,  kteří  znají  místní  prostředí
Bílovecka.

      „Díky projektu máme možnost řešit naše skutečné potřeby. Kam chtějí
naše školy investovat a o jakých tématech by se rádi pedagogové i rodiče
dozvěděli  něco  více.  Důležité  je,  že  školy  jsou  do  projektu  zapojeny
personálně  a  informace  máme  tedy  přímo  „od  zdroje“.  Společně  jsme
v průběhu uplynulého roku pracovali na tom, abychom detailně zmapovali
naši současnou situaci, řekli si problémy, které nás trápí, a na čem naopak
můžeme stavět.  Určili  jsme si,  kam a proč  chceme dojít.  Vzdělávání  je
logickou součástí. Myslím si, že se nám podařilo vytvořit velmi zajímavou
nabídku, která je přínosná pro pedagogy, ředitele škol i rodiče. Jsem rád,
že  se  nám  podařilo  zajistit  kvalitní  lektory  a  máme  veskrze  pozitivní
ohlasy,“ řekl starosta Bílovce Pavel Mrva.

     Vzdělávání  bude  probíhat  do  listopadu,  kdy  projekt  končí.
V nadcházejících  měsících  proběhne  vzdělávání  např.  na  témata
respektování  vývoje  dítěte  a  jak  naučit  děti  pravidlům,  práce  s dětmi
s autismem  v mateřských  i  základních  školách,  sdílení  zkušeností
pedagogů  s řešením  situací  spojených  s novou  legislativou,  listování
s Lukášem Hejlíkem, polytechnická výchova a rozvoj smyslového vnímání,
povídání o dětské řeči a úskalích jejích vývoje apod. 



      Nabídku vzdělávání a způsob, jak se na akci přihlásit, naleznete na
webových  stránkách  města  Bílovce.  Na  úvodní  webové  stránce,  vlevo
nahoře  pod  odkazem  Školství:  MAP,  naleznete  dokument  Informátor –
vzdělávací  akce.   Z něj  vyčtete  vše  potřebné  –  témata,  datum  konání,
místo, lektora i na koho se obrátit v případě dotazů.  Všechna vzdělávání
jsou zdarma! Těšíme se na setkání s Vámi.    
                                  Realizační tým projektu Místní akční plán  ORP Bílovec
V Bílovci 14.5.2017

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ OSTRAVA

BEZPEČNĚ DOMA, VENKU I U VODY - PRÁZDNINY PLNÉ POHODY

Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené také volné dny pro děti,
které je mohou trávit také bez dozoru dospělých. Není tedy zcela od věci
připomenout si několik základních pravidel ohledně bezpečného chování,
které mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému prožití  tohoto
období. Rozdělit je můžeme do několika následujících kapitol.

Bez rodičů doma
V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů,
zaměstnány činnostmi, které je neohrožují. Děti by měly být také poučeny
o tom, jak se v této době chovat. Přístup k telefonu společně s telefonními
čísly na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již standardem. Také
by  neměly  nikomu  cizímu  otevírat  dveře,  naopak  vždy  by  měly  děti
využívat bytové kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu, aby se
přesvědčily, kdo se za dveřmi nachází. Určitě by neměly skutečnosti o tom,
že jsou doma samy, sdělovat nikomu na sociálních sítích. Své kamarády si
zvát domu pouze se svolením rodičů. Rodiče by se měli vždy přesvědčit, že
dítě porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat.

Pohyb dětí venku (hřiště, ulice, cyklostezky…)
Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně, případně je odkládat



například u hřiště nebo na jiném místě, kde by se jich mohl zmocnit někdo
jiný.  Vhodný je pohyb dětí  ve skupinách.  Při  jízdě na kole není  od věci
připomenout povinnost cyklisty do osmnácti let věku mít na hlavně řádně
připevněnou bezpečnostní přilbu. Do deseti  let věku nesmí cyklista užít
pozemní  komunikaci  sám,  pouze v doprovodu osoby starší  patnácti  let.
Samozřejmosti by mělo být již také poučení dětí, které se pohybují venku
bez  doprovodu  rodičů,  ohledně  komunikace  s cizími  lidmi,  případně
přebírání  jakýchkoliv  dárků od neznámých osob.   Pro všechny děti,  ale
především  pro  ty  starší  platí,  že  by  neměly  experimentovat  s žádnou
návykovou látkou, alkoholem či cigaretami. Rodiče by měly být ze strany
dětí vždy informovány o tom, co mají v plánu, kde a s kým se budou venku
nacházet. 

Pobyt u vody
Pokud budeme hovořit o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o
náctiletých dětech. Menší děti by k vodě chodit samotné vůbec neměly a
to  ani  v přítomnosti  jen  o  několik  málo  let  starších  sourozenců  či
kamarádů. Velký důraz by zde měl být kladen již na samostatnost. Pokud
jako rodiče dovolíme dítěti  návštěvu koupaliště nebo jiné vodní plochy,
měli bychom si být jistí, že jsou dobří plavci, dokážou přivolat sobě nebo
jinému  případnou  pomoc.  Neměly  by  mít  také  sklony  k rizikovému
chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání silných proudů na
řekách nebo přeceňování svých sil při plavání na delších tratích. Opět se
doporučuje návštěva vodních ploch ve větších skupinkách dětí.

Rodiče  by  měli  mít  vždy  na  paměti,  že  bezpečí  jejich  dětí  v době
prázdninového období je v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace
na obou stranách je vždy přínosem. Odbourá u dětí možný pocit ukřivdění,
že jim nebylo ze strany rodičů něco dovoleno a u dospělých napomůže
k upevnění  důvěry  ve  schopnosti  a  dovednosti  dětí.  Komunikujte  tedy
s dětmi, zajímejte se o jejich plány a časový harmonogram volných chvil a
také jim bedlivě naslouchejte. 

                                                                              por. Bc. Richard Palát, komisař
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