


UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Žádáme občany, aby nesypali do kontejnerů na komunální odpad žhavý
popel – topná sezóna teprve začala a v minulých dnech již došlo k požáru
kontejneru, od kterého vzplál i vedle stojící kontejner a museli vyjet nejen
hasiči, ale i Policie ČR.
Dále  se  obracíme  na  občany,  aby  do  splaškové  kanalizace  nevylévali
přepálené tuky a žádné zbytky jídla. V čistírně odpadních vod se dokonce
objevují podlahové hadry, plastové košíčky od WC desinfekcí a vůní apod.
Všechno toto prodražuje provoz čistírny a způsobuje to ucpávání čerpadel
a následné poruchy. 

POPLATKY 
Připomínáme občanům, že  faktury za  stočné,  které obdrželi  v  průběhu
letních měsíců do svých domovních  schránek,  jsou splatné  do 30.  září
2017. 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, za psy, za hrobová místa,  za dovezené palivové
dříví či za sekání, aby tak učinili co nejdříve. V opačném případě, stejně
jako v loňském roce,  budeme nuceni  přistoupit  k vymáhání všech výše
uvedených dlužných částek poplatků formou exekucí.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
budou v obci přistaveny v sobotu  4.listopadu 2017 v době od 12:00 do
15:00 hodin na prostranství u bývalé hasičárny.
V této souvislosti žádáme občany, aby velkoobjemový odpad přiváželi na
prostranství až v daný den, tj. v sobotu od 12:00 hodin, a uložili odpad
podle  pokynů  pracovníků  svozové  firmy  do  přistavených  kontejnerů.
Pracovníci  OZO  nejsou  povinni  naložit  odpad,  který  je  na  prostranství
dovezen  v  předchozích  dnech.  Využijte  této  možnosti  zbavit  se
nepotřebných  věcí.  Bohužel  se  každý  rok  opakuje  situace,  že  se
velkoobjemový odpad objeví u klasických kontejnerů na komunální odpad
v následujících týdnech a není možné jej vyvézt. 



AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA
Jak si jistě mnozí občané, hlavně ti, kteří cestují autobusy, všimli, byla v
minulých  dnech  konečně  dodána  a  zabudována  druhá  autobusová
čekárna.  Věříme,  že  přispěje  k  větší  spokojenosti  a  bezpečnosti  všech,
kteří čekají na autobusové spoje přijíždějící od Bílovce. 

NOVÉ VITRINY
V  nejbližších  dnech  budou  instalovány  do  prostoru,  kde  byla  dříve
autobusová  čekárna,  dvě  nové  velké  vitriny,  které  nahradí  stávající,  již
zrezivělé venkovní "úřední desky".  V tomto prostoru přibude nově také
plocha, na kterou chceme umístit mapu obce a mapu nejbližšího okolí. 

Připravujeme :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
kteří se narodili v období od listopadu 2016 až dosud, proběhne v sobotu
4.11.2017 od 15:00 hodin v prostorách nové restaurace v Bílově. Osobně
pozváni budou rodiče miminek Barbora Řeháčková, Gabriel Řeháček, Jan
Korduliak a Teo Slováček. Rádi se s rodiči a jejich dětmi uvidíme, abychom
jim předali drobné dárky a přivítali je mezi nové občany Bílova. 

SETKÁNÍ S JUBILANTY
kteří v letošním roce oslavili nebo teprve oslaví 85, 80, 75, 70 a 65 let, se
uskuteční  v  sobotu  4.11.2017  od  16:00  hodin v  prostorách  nové
restaurace v Bílově. Letos se rádi uvidíme s těmito oslavenci :
Štěpánka  Šelongová,  Zdeňka  Hulová,  Zdeňka  Kohutová,  Veronika
Šamajová,  Marie  Tisovská,  Anna  Biegonová,  Vladislav  Slavík,  Miroslav
Pavelec,  Jitka  Kotarová,  Marta  Marková,  Josefa  Beňková,  Marta
Řezníčková, Oskar Kořenek, Mária Hromá, Jan Kratina, Božena Baranová,
Marta Klusová, Helena Bokšová, Věra Bartková, Ludmila Šturalová, Růžena
Matiašková, Jan Hanus, Libuše Hanusová a Jiří Panna. 
Jubilanti  budou osobně pozváni,  je  pro ně připraven kulturní  program,
občerstvení a drobné dárky od Obce Bílov.



LAMPIONOVÝ PRŮVOD
* kulturní výbor termín ještě upřesní *
* zřejmě to bude závěr měsíce října *

 * budeme informovat rozhlasem *
* také na facebooku obce *

* i formou plakátků ve vývěsních skříňkách *
* a přání Ježíškovi budou děti posílat *

Ꙭ    RYBÍ HODY      Ꙭ
připravuje již tradičně Občanské sdružení rybářů Bílov, letos na sobotu

 21.10.2017 od 20:00 hodin 
v sále kulturního domu v Bílově. 

Ꙭ Živá hudba METEOR  Ꙭ Bohatá tombola Ꙭ Dobrá zábava  Ꙭ  
Ꙭ Občerstvení  Ꙭ Rybí speciality Ꙭ Čepované pivo  Ꙭ  Alko, nealko  Ꙭ

Ꙭ  Vstupné 200,- Kč  včetně večeře a místenky  Ꙭ
Ꙭ  Předprodej vstupenek proběhne v pondělí 9.10. a  16.10.2017  Ꙭ

Ꙭ  vždy od 15:00 do 17:00 hod. v knihovně na Obecním úřadě  Ꙭ
Ꙭ   Srdečně zvou Rybáři z Bílova   Ꙭ

                                           HUBERTSKÁ ZÁBAVA     
připravuje Myslivecké sdružení Bílov, a to na sobotu 

18.11.2017 od 20:00 hodin
v sále kulturního domu v Bílově.

﴾  Živá hudba Orchestra Párty ﴿  ﴾  Bohatá tombola  ﴿  ﴾Dobrá zábava ﴿ 
﴾ Občerstvení, alko, nealko ﴿ ﴾ Myslivecká kuchyně ﴿ 

﴾ Vstupné 250,- Kč včetně večeře a místenky ﴿ 
 ﴾ Zahájení předprodeje bude včas oznámeno  ﴿ 

﴾ Přijměte pozvání od Myslivců z Bílova ﴿ 



    
   OBDOBÍ ADVENTU    

ADVENTNÍ VĚNCE
Rozhodli  jsme se po roční  přestávce opět uspořádat výrobu adventních
věnců  a  vánočních  dekorací.  Akce  proběhne  první  adventní  neděli
3.12.2017 od 15:00 hodin v tělocvičně Základní školy, vchod přes Obecní
úřad. Zdobící materiál bude možné zakoupit na místě, korpusy a svíčky si
raději  doneste, chvojí  bude připraveno. Podávat se bude vánoční  punč.
Přijít mohou i ti, kteří nechtějí nic vyrábět, třeba se jen tak podívat. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
proběhne první adventní neděli 3.12.2017 v 17:00 hod. u Obecního úřadu
v  Bílově.  Děti  si  mohou  na  stromeček  pověsit  svou  vlastnoručně
vyrobenou ozdobu, dospělým nabídneme vánoční punč. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
se  připravuje  na  sobotu  9.12.2017  od  16:00  hodin.  Mikuláš  s  čerty  a
andělem přijdou do sálu  kulturního domu,  aby všem pozvaným dětem
předali  mikulášskou  nadílku.  Mikulášské  balíčky  pro  děti  nad  10  let,
případně  pro  děti,  které  nejsou  místní,  se  budou  přijímat  v  kanceláři
Obecního úřadu.  

ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍHO KRAKOWA
pořádá  Obec  Bílov  v  sobotu  16.12.2017.  Údaje  o  odjezdu  a  příjezdu
budou  včas  zveřejněny.  Na  programu  je  návštěva  vánočních  trhů  v
Krakowě a také solných dolů Wieliczka, vše s českým průvodcem. Závazné
přihlášky  přijímáme  od  2.10.2017  v  kanceláři  OÚ  Bílov  společně  s
poplatkem 300,- Kč na osobu. 

ADVENTNÍ KONCERT
proběhne  třetí  adventní  neděli  17.12.2017  od  17:00  hodin v  místním
kostele. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List obce“ – Zpravodaj Obecního úřadu v Bílově, vydává Obec Bílov, 74301  Bílov č.5, IČ 48430749,
e-mail: obec@bilov.cz. Vychází 4x ročně, toto číslo vyšlo 25.9.2017 v nákladu 230 výtisků. Evidenční
číslo přidělené MK ČR E 17773. Neprodejné. Příspěvky nejsou vydavatelem upravovány.



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence

Ve čtvrtek  28. září. 2017  od 9.00 hodin do 17.00 hodin bude v Kunínském zámku
zahájena výstava k HISTORII ČETNICTVA I POLICEJNÍ SOUČASNOSTI. Připraveny jsou
také  statické  a  dynamické  ukázky  současných  policejních  činností,  bude  zde
prezentována současná policejní výstroj i výzbroj, policejní technika, vozidla speciální
pořádkové jednotky (čtyřkolky, policejní člun aj.) a vozidla dopravní policie. Scházet
nebude ani oblíbená ukázka služební kynologie (mezi 11:00 a 13:00 hod.).  V 15:00
hod.  proběhne  dynamická  ukázka  speciální  pořádkové  jednotky  -  "zadržení
pachatele". Děti se mohou zúčastnit různých soutěží, v podkroví Kunínského zámku
jsou nachystána hned tři  stanoviště.  Vyzkoušet si  děti  mohou laserovou střelnici,
zahrát  oblíbenou  hru  „Učíme  se  s  Honzíkem“   a  poskládat  si  puzzle  s  policejní
tématikou. Za svou snahu získají soutěžící drobné dárky.

Ve  stejný  den,  tedy  28.září  2017 bude  v  Kunínském  zámku  probíhat  floristická
výstava "Růže pro paní hraběnku". 

                                                      MAS Regionu Poodří, z.s. a obec Bartošovice pořádají
                                                      ve čtvrtek 28. 9. 2017 od 9:00 do 16:00 hodin v areálu
                                                      „Na Stodolní“ - (náves obce) v Bartošovicích akci
                                                                           "ZEMĚDĚLSTVÍ V POODŘÍ"
Program: 
- výstava zemědělské techniky včetně historických strojů a strojních zařízení,
- výstava drobného zvířectva,
- prezentace a prodej výrobků s regionální značkou Moravské Kravařsko–reg. produkt
- prezentace a prodej zemědělských produktů z Poodří,
- prezentace a propagace činnosti MAS Regionu Poodří, 
- atrakce a soutěže pro děti, projížďka na ponících, skákací "Aktivní centrum Farma",
- vystoupení taneční skupiny z Kateřinic : Rebelky, a cimbálové muziky FCM Radegast.

Otevřena bude Záchranná stanice pro volně žijící živočichy a Dům přírody Poodří v
Bartošovicích, kde v průběhu dne proběhne vypouštění vyléčených živočichů a

odlévání stop zvířat. 



Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky konaných 20. a 21. října 2017

Volby se konají ve dvou dnech a hlasování probíhá v pátek 20. října 2017
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin  . Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místností je v obci Bílov zasedací místnost v budově Obecního
úřadu Bílov.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději  3 dny přede dnem
voleb.  V případě, že dojde k jejich poškození  nebo ztrátě,  anebo volič
zjistí,  že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost  a  státní  občanství  České  republiky  platným občanským
průkazem,  nebo  platným  cestovním,  diplomatickým  nebo  služebním
pasem  České  republiky  anebo  cestovním  průkazem.  Voliči,  který  tak
neučiní, nebude hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební
místnosti  s  voličským  průkazem,  je  povinen  tento  průkaz  odevzdat
okrskové volební komisi.
Po záznamu do seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Volič, který hlasuje
s  voličským  průkazem,  obdrží  zároveň  hlasovací  lístky.  Volič  poté  musí
vstoupit  do  prostoru  určeného  k  úpravě  hlasovacích  lístků,  jinak  mu
nebude  hlasování  umožněno.  V  tomto  prostoru  volič  vloží  do  úřední
obálky  jeden  hlasovací  lístek  té  politické  strany,  politického  hnutí  či
koalice,  pro  niž  se  rozhodl  hlasovat.  Tím  volič  dává  hlas  ve  prospěch
vybrané  politické  strany,  politického  hnutí  nebo  koalice.  Zároveň  může
volič  na  hlasovacím lístku  vybrané  politické  strany,  politického hnutí  či
koalice,   zakroužkováním  pořadového  čísla  nejvýše  u  4  kandidátů,
uvedených  na  témže  hlasovacím  lístku,  vyznačit,  kterému  z  kandidátů
dává přednost. 
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží  volič
úřední  obálku  s  hlasovacím  lístkem  před  okrskovou  volební  komisí  do
volební schránky.
Každý volič  hlasuje osobně, zastoupení není  přípustné.  S voličem, který



nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný  volič  a  hlasovací  lístek  za  něho upravit,  vložit  do úřední
obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič  může požádat  ze  závažných (zejména zdravotních)  důvodů obecní
úřad nebo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost - v takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.
Neplatné jsou  hlasovací  lístky,  které  nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací  lístky,  které  jsou  přetržené,  a  hlasovací  lístky,  které  nejsou
vloženy do úřední  obálky.   Hlas voliče je neplatný, je-li  v úřední  obálce
několik hlasovacích lístků.

Topení a komíny 
V  dohledné  době  opět  nastane  hlavní  topná  sezóna  a  všichni
provozovatelé  spalinových  cest  by  neměli  zapomenout  na  povinnosti
související s jejich provozem. 
Abyste  se  vyvarovali  požárů způsobených zanedbáním čištění  a  kontrol
spalinových cest, je dobré si připomenout hlavní zásady :
Kontrolu  spalinové  cesty  provádí  oprávněná  osoba,  kterou  je  držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Provádí se posouzením:

 zda  stav  a  provedení  spalinové  cesty  v  době  kontroly  odpovídá
technickým  požadavkům,  podle  kterých  byla  provedena  a  bylo
zahájeno její užívání,

 zda  stav  a  provedení  spalinové  cesty  zajistí,  aby  byly  bezpečně
odvedeny  a  rozptýleny  do  volného  ovzduší  spaliny  od  všech
připojených spotřebičů,

 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím
vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,

 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých
předmětů 

 prostupu  spalinové  cesty  vodorovnými  a  svislými  stavebními
konstrukcemi,  půdním  prostorem  nebo  střechou  a  vývodů  spalin
obvodovou stěnou.



Revizi  spalinových  cest  může  provádět  oprávněná  osoba,  která  je
zároveň  držitelem  osvědčení  revizního  technika  spalinových  cest.
Provádí se :

 před jejím uvedením do provozu nebo při každé stavební úpravě 
komína

 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče nebo při výměně 
spotřebiče,

 před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. po komínovém požáru

Čištění  spalinové  cesty  provádí  oprávněná  osoba,  kterou  je  držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.  Čištěním spalinové cesty
se rozumí odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a
na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v
neúčinné  výšce  komínového  průchodu  nebo  kondenzátů  ze  spalinové
cesty. 
V případě vzniku požáru sazí v komíně  ihned volejte hasiče na tísňovou
linku 150, případně 112.  Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Je možné zkusit
hasit  plameny  vhazováním  suchého  písku  vymetacími  dvířky  nebo  ze
střechy do komína.  Lze  použít  i  hasicí  přístroj  sněhový  nebo práškový.
Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína.  Hasební práce
však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo
života zasahující osoby!
Závěrem  bychom  rádi  připomněli  pár  základních  zásad.  Vždy  je  nutné
dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze
takové  palivo,  pro  které  je  konkrétní  spotřebič  určen.  Při  užívání
spotřebičů  na  tuhá  paliva  používejte  suché  palivo,  zabrání  se  tím
nedokonalému  spalování  a  vzniku  nadměrných  usazenin  ve  spalinové
cestě.
          nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskosl. Kraje

UŽIVATELE PLYNOVÝCH KOTLŮ
UPOZORŇUJEME  NA  POVINNOST  ZE  ZÁKONA  ZAJISTIT  SI  REVIZI
PLYNOVÉHO  KOTLE,  A  TO  MINIMÁLNĚ  1x  ZA  3  ROKY.  KROMĚ  TOHO
DOPORUČUJEME  PROVÁDĚT  ALESPOŇ  1  x  ROČNĚ  KONTROLU
PLYNOVÉHO KOTLE.        


