EVIDENCE OBYVATEL
K 1.1.2015 čítala naše obec 591 obyvatel. V průběhu roku 2014 :
* se narodilo 10 dětí, z toho 7 chlapců a 3 holčičky,
* zemřel 1 občan, a to muž,
* se přistěhovalo 26 občanů, z toho 15 mužů a 11 žen,
* se odstěhovalo 16 občanů, z toho 10 mužů a 6 žen.
Oproti stavu k 31.12. 2013 se počet obyvatel zvýšil o 21.
Ke dni vydání tohoto Zpravodaje „je nás“ už 594, z toho je 299 mužů a 295 žen.
V obci žije 110 dětí do 15 let a 484 dospělých občanů.
Pro zajímavost ještě uvádíme, že v naší obci žije 33 občanů, kteří se narodili na
Slovensku či v jiném státě.
OVĚŘOVÁNÍ A VÝSTUPY Z CZECHPOINT
V průběhu roku 2014 bylo Obecním úřadem v rámci jeho činnosti ověřeno celkem
78 podpisů a 32 listin.
Z aplikace CzechPoint bylo vydáno 10 Výpisů z Rejstříku trestů, 4 Výpisy z Katastru
nemovitostí, 1 Výpis z Živnostenského rejstříku, 7 Výpisů z Obchodního rejstříku
a 3 Výpisy z bodového hodnocení řidičů.
ÚŘEDNÍ HODINY
Žádáme občany, aby pro platby v hotovosti a pro vyřízení různých žádostí využívali
pouze stanovené úřední dny a hodiny, a to:
Pondělí: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Úterý : 8:00 - 12:00
Středa: 8:00 - 12:00
13.00 - 17:00
Ve čtvrtek a v pátek je pro výše uvedené účely kancelář Obecního úřadu uzavřena.
VÝPIS ZE SCHVÁLENÝCH USNESENÍ
Na 2. a 3. zasedání Zastupitelstva obce Bílov bylo mimo jiné schváleno :
* rozpočet obce na rok 2015 – příjmy i výdaje ve výši 9 937 tis. Kč
* inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2014
* žádost o provedení změn v Územním plánu obce Bílov
* uzavření Smlouvy o úhradě nákladů na pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce
* uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Bílovec na výkon úkolů městské policie
* uzavření Dohody o poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému
sboru Moravskoslezského kraje
* uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na hospodaření v lesích
* zadání geodetického zaměření vytipovaných obecních pozemků a komunikací

POPLATKY SPLATNÉ DO 31.3.2015
* za psa - činí 150,- Kč za 1 psa, za každého dalšího pak 200,- Kč,
* za svoz komunálního odpadu - činí stejně jako vloni 400,- Kč za osobu,
* za hrobové místo – podle velikosti hrobu 50,- Kč, 82,- Kč nebo 124,- Kč,
* za pronájem pozemku – podle uzavřené nájemní smlouvy.
Všechny poplatky je možné uhradit v hotovosti do pokladny Obecního úřadu v Bílově
v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet obce číslo
107 – 565430227 / 0100, var. symbol číslo domu.

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
se neplatí na Obecním úřadě, složenky z Finančního úřadu Vám budou doručeny
poštou.
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
proběhne v sobotu 30.5.2015 v době od 08.00 do 11.00 hodin, kontejnery budou
přistaveny opět u bývalé hasičárny.
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ V ROCE 2015
Obec Bílov i v letošním roce přijímá objednávky na dovoz palivového dříví
a špalíčků. Ceny jsou stejné jako v roce 2014, zahrnují i dopravu, a činí :
* za 1 m3 měkkého palivového dříví 500 ,- Kč bez DPH
* za 1 m3 mix palivového dříví 600,- Kč bez DPH
* za 1 m3 tvrdého palivového dříví 700,- Kč bez DPH.
* za 1 m3 špalíčků 313,- Kč bez DPH ( 1 m3 je cca 10 pytlů)

SEKÁNÍ ZAHRAD A VYUŽITÍ TRAKTORU
Také v letošním roce obec nabízí občanům službu sekání zahrad našimi pracovníky.
Za sekání křovinořezem občan zaplatí 120,- Kč vč. DPH za hodinu a jednoho
pracovníka, za sekání bubnovou sekačkou nebo traktorkem 144,- Kč vč. DPH za
hodinu a pracovníka.
Obec také umožňuje pronájem traktoru s obsluhou, a to za cenu 300,- Kč vč.DPH za
hodinu.

TENISOVÉ KURTY
Rezervaci tenisového kurtu je nutné si dohodnout s p. Pavelcovou, Bílov 140, a to
buď osobně nebo telefonicky na tel.čísle 604 64 62 38. Cena jedné kurthodiny (= 120
minut) činí 80,- Kč, cena celoroční permanentky je 800,- Kč a opravňuje k využití
tenisového kurtu jednou týdně na jednu kurthodinu. Prodej permanentek nebo
úhrada jednorázového využití kurtu přímo u p. Pavelcové.
ZAPŮJČENÍ PARTY-STANŮ
V kanceláři Obecního úřadu je nutné si dopředu rezervovat termín. Cena za
zapůjčení party-stanu je 220,- Kč za den vč. DPH. K zapůjčení jsou k dispozici dva
stany.

SPORTOVNÍ HALA A BOWLING BÍLOV
Rezervaci je možné sjednat osobně v nové restauraci v Bílově nebo na tel. čísle
603 736 722. Cena za 1 hodinu využití sportovní haly činí do 15 hodiny 200 Kč, po 15
hodině až do konce provozní doby restaurace 300 Kč. V hale je možné si zahrát
mimo jiné také badminton – cena za 1 kurt (1 síť) je 150 Kč, za 2 kurty pak 300 Kč.
Jedna bowlingová dráha na 1 hodinu stojí do 17 hodiny 140 Kč, po 17 hodině 180 Kč.
Více na www.sport-bilov.cz.
ROZHLEDNA V ROCE 2015
Otevírací doba od 1. dubna 2015 do 31.10.2015, od úterý do neděle v měsících :
* duben a říjen od 14:00 do 17:00 hodin
* květen, červen a září od 12:00 do 18:00 hodin
* červenec a srpen od 12:00 do 20:00 hodin
Vstupné:
* děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma
* děti do 15 let Kč 15,* dospělí Kč 20,* skupiny 20-30 osob hromadné vstupné Kč 270,-.
V prodeji bude opět drobné občerstvení, upomínkové předměty, turistické známky,
pohlednice, turistické vizitky a další zboží. Návštěvu rozhledny je možné objednat i
telefonicky u obsluhy rozhledny na telefonních číslech 732 452 528 nebo
774 584 874, případně na Obecním úřadě na telefonu 556 412 113.

OBECNÍ PLES 2015
V pátek 20.2.2015 se konal v Kulturním domě Obecní ples. Stalo se již tradicí, že
každý rok je výzdoba sálu tématicky zaměřená, letos ji pořadatelé pojali ve stylu
„retro“, vládl „puntík“, karafiáty a retro obrazy, obsluhující personál se tématu
přizpůsobil svým oblečením. Všechna místa byla vyprodána, pro hosty byla
připravena opět bohatá tombola, retro večeře - řízek s bramborem, a také kvalitní
hudba. Zpestřením plesu byla módní přehlídka spodního prádla, se kterou se
představili modelové a modelky Diamond Natali z Nového Jičína. Velké poděkování
patří sponzorům plesu, dále všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a samotném
průběhu a v neposlední řadě hostům, kteří se bavili až do ranních hodin.
PŘIPRAVUJEME:
18.4.2015 – Dětský maškarní ples – od 16:00 hodin v kulturním domě v Bílově.
O program se letos postará klaun Hopsalín. Zajištěno je občerstvení, zábavný
program a tombola pro děti. Vstupné dobrovolné.

OBEC BÍLOV NA FACEBOOKU
Stejně jako mnohá města a obce zřídila také naše obec svou stránku na Facebooku https://www.facebook.com/#!/obecbilov. Můžete zde shlédnout nejen fotografie
z různých akcí, ale také aktuální informace o dění v obci. Sledujte, komentujte,
vznášejte požadavky i připomínky.
INFORMACE A UPOZORNĚNÍ E-MAILEM
Nejste-li uživateli Facebooku, ale máte e-mailovou adresu, nabízíme Vám zasílání
různých pozvánek, informací či upozornění, (např.o přerušení dodávky vody, elektřiny
aj.), nebo i Zpravodaje, e-mailovou cestou. Stačí nám zaslat svůj e-mail na:
obec@bilov.cz
DOTAZNÍK
Přílohou dnešního Zpravodaje je také Dotazník – prosíme Vás o jeho vyplnění, je
anonymní, nemusíte se podepisovat, pouze vhodit do schránky na dveřích OÚ.
Chceme získat od občanů zpětnou vazbu k aktuálním problémům v obci.

ZŠ BÍLOV
Hlavními událostmi prvního čtvrtletí v naší základní škole bylo ukončení 1. pololetí
stávajícího školního roku společně se zápisem do 1. ročníku školního roku nového.
K výsledkům práce za 1. pololetí: kromě prvního měsíce, kdy nás bylo 11, školu
navštěvovalo 10 žáků, z nichž 6 prospělo s vyznamenáním, 4 žáci prospěli. Průměrná
známka tak činila 1.51. Zameškáno bylo celkem 669 hodin, což představuje 66,9
hodin na žáka. Začátkem února proběhl den otevřených dveří, kterého se zúčastnila
jedna maminka. Zápis se konal 10. února, dostavily se k němu 2 děti a obě byly
přijaty k základnímu zdělávání.
Za všechny zaměstnance ZŠ i MŠ přeji všem občanům pěkné jarní dny.
Petr Škrabánek, ředitel školy

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ BÍLOV
Každým rokem se zvyšuje počet členů OS rybářů Bílov – v roce 2014 to bylo 89
dospělých členů a 9 dětí.
V dubnu 2014 proběhly tradiční rybářské závody, kterých se zúčastnilo 52 rybářů.
Přálo nám krásné počasí, v hojném počtu se přišla podívat i široká veřejnost.
V měsíci říjnu 2014 jsme uspořádali Rybí hody v Kulturním domě v Bílově.
Do obou vodních nádrží bylo v minulém roce vysázeno 800 kg kapra, 80 kg amura, 6
kg štiky (ročka) a 10 kg candáta. Naši členové dle odevzdaných rybářských lístků
v roce 2014 ulovili 380 ks kaprů, 10 amurů, 12 štik, 5 candátů. Jeseter je v naší nádrži
Paseky celoročně hájen.
Rybáři, kteří mají povinnost odpracovat brigádu, odpracovali 255 hodin. Naši členové
se tak starají nejen o rybolov, ale i o udržování čisté přírody úklidem, vysekáváním
trávy a náletů nežádoucích dřevin.
Vybudováním a provozováním vodních nádrží se obec stala v širokém okolí známá
nejen sportovním rybařením, ale i možností odpočinku v přírodě.
Nejbližší plánovanou akcí jsou Rybářské závody na nádrži Paseky, a to v sobotu
25.4.2015 od 7:00 hod.
Petrův zdar

NOC KOSTELŮ – KOSTEL SV. VAVŘINCE V BÍLOVĚ
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před desíti lety ve Vídni, kde také v roce 2005
proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 se touto
zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali
širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. V loňském roce
se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1300 kostelů. Také letos budou
moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a
umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé
přítomnosti. Do této akce zapojí také náš kostel.
Noc kostelů v Bílově proběhne v pátek 29. května od 19:00 do 23:00 hodin.
Jste zváni na opakované komentované prohlídky kostela, pro rodiny s dětmi je
připravena cesta za tajemstvím kostela.
Večerní a noční doba, která přichází po plném a aktivním dni je vhodná pro dnešního
člověka hledajícího ztišení od zvuků a obrazů každodenního života, spěchu a
problémů a právě prostor kostela toto nabízí. Proto bude možnost si zapálit svíci a
případně napsat osobní prosby, za které se bude od 22 hodin společně modlit. Více
informací na www.nockostelu.cz.
P. Ing. Mgr. Lumír Tkáč, Římskokatolická farnost Bílovec

BLÍŽÍ SE VELIKONOCE …..
Velikonoce jsou především svátkem církevním. Jsou to však také svátky, během
kterých lidé dodržují určité zvyky a tradice. Příprava na Velikonoce začíná několik dní
předem a je v různých krajích odlišná. Ve vesnicích ještě mnohdy potkáte děti, které
o Velikonocích obcházející ves a svým rachtáním nahrazují vyzvánění kostelních
zvonů. Zvony totiž podle tradice na Velikonoce odlétají do Říma. K tradičnímu veselí
neodmyslitelně patří pletení pomlázek z vrbového proutí. Muži a chlapci jimi pak o
Velikonočním pondělí šlehají ženy, aby prý byly po celý rok zdravé. Ženy pak jako
poděkování dávají za velikonoční koledu malované kraslice a ty svobodné na
pomlázku uvazují barevné stuhy. Zdobení velikonočních vajíček má dlouholetou
tradici a existuje nepřeberné množství technik - vajíčka se zdobí pomocí vosku, barví
v přírodních nebo umělých barvách, polepují se samolepkami, slámou atd. Dalším z
velikonočních symbolů je beránek, který vždy patřil mezi obřadní pokrmy. Proto je
součástí velikonoční tabule pečivo ve tvaru beránka. Mezi tradiční pokrmy patří,
kromě beránka, velikonoční mazance či jarní nádivka, různé jehněčí a kůzlečí pečínky
apod. Symbolem tohoto období je i zajíček, který s sebou přináší jarní dny.
Užijte si také vy tyto svátky jara v klidu a pohodě.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
15. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo
v 15 obcích, do ulic vyšlo 100 skupinek koledníků. Děkujeme všem vedoucím
skupinek i koledníkům, kteří svůj volný čas darovali potřebným. Děkujeme Vám
všem, kteří jste přispěli.
obec

Sbírka 2014

Sbírka 2015

Studénka I.
Studénka-Butovice
Studénka-Nová Horka
Bartošovice
Bravantice
Vyškovice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec
Albrechtičky
Stará Ves n.O.,Košatka
Pustějov
Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka

Počet
pokladniček
11
17
2
6
4
1
1
5
1
15
6
11
5
4
2
7
2

67 610
83 725
5 372
27 340
11 182
8 180
934
23 950
6 089
72 329
23 354
80 884
21 237
1 754
14 427
36 122
17 142

64 815
85 114
6 206
29 822
11 936
10 205
1 795
28 100
6 018
87 235
23 629
86 596
27 846
12 008
15 309
48 142
18 271

celkem

100

501 631

563 047

Výtěžek bude použit na podporu provozu charitní pečovatelské služby, která je
poskytována ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích, Pustějově. Dále na
zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny.
Maximálně 15% z vybraných peněz v dané obci použijeme na finanční podporu
volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin ( lyžařský kurz, školní výlet, tábor,
plavecký výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě bude vyplacen
přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout od 1.3.2015
přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz .
35 % vybraných peněz bude použito na celostátní projekty a zahraniční pomoc.
Bc.Jarmila Pomikálková,DiS., koordinátor sbírky

FOTBALOVÝ KLUB BÍLOV
Po sedmi letech jsme se dočkali. Fotbalisté, fanoušci a všichni fotbaloví nadšenci,
konečně budeme moci říct, že hrajeme DOMA ! Historicky první domácí mistrovské
utkání se bude hrát v sobotu 18.4. a výkop se uskuteční v 16:00 hod. Prvním
soupeřem, který k nám zavítá, bude tým Sokola Olbramice.
Hráči právě procházejí zimní přípravou a využívají k tomu novou halu, kterou Obec
Bílov postavila, a také umělé hřiště v Bílovci. Zimní přípravu absolvují také budoucí
naděje Bílovského fotbalu. Účast dětí na trénincích je příkladná a v průměru jich
chodí šestnáct. Snad jim to vydrží, neboť od léta máme v plánu přihlásit do
oficiálních soutěží OFSNJ i tým přípravky.
Díky obci máme zázemí, hřiště a krásné šatny. Po roce se podařilo sehnat válec a
dáváme dohromady střídačky. Také jsme získali silného partnera - firmu ISMM,
zastoupenou ing. Miloslavem Cváčkem.
HRÁČSKÝ KÁDR - MUŽI
Berky Petr, Bialek David, Dluhoš David, Doneé Patrik, Hmura Jan, Horák Josef, Horkel
Ondřej, Jedlička Petr, Kasprzyk Robin, Nábělek Jaroslav, Nezdařil Tomáš, Ott Pavel,
Pavlík Petr, Pavlovský Robin, Poláček David, Poláček Jakub, Polák Michal, Polák
Zdeněk, Schmied Jan, Šablatura Tomáš, Sokol Jan, Trnčák Luboš, Urbásek Jakub,
Vidlička Odon, Chovanec Martin, Žižka Dominik, Laryš Martin, Klein Michal.
REALIZAČNÍ TÝM
Darda Jan - trenér, Žižka Evžen - asistent trenéra, Rosulek Tomáš - vedoucí mužstva,
Hlobilová Dana - zdravotnice
PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ
15.2. Bílov - Velké Albrechtice
1.3. Bílov - Jistebník - st. páni
8.3. Bílov - Darkovičky "B"
15.3. Bílov - Velké Albrechtice
28.3. Bílov - Bravantice
4.4. Bílov - Nová Horka

umělá tráva Bílovec
ÚMT Bílovec
ÚMT Bílovec
ÚMT Bílovec
tráva Bílov
tráva Nová Horka

1:7 (1:1)
4:4 (2:1)
4:1 (3:0)
5:3 (1:0)
15:00 hod.
15:00 hod.

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ FK BÍLOV - JARO 2015
18.4. sobota 16:00 FK Bílov - Sokol Olbramice
25.4. sobota 16:00 FK Bílov - FK Tísek "B" ( Lubojaty )
2.5. sobota 16:30 FK Bílov - Rozkvět Heřmanice
9.5. sobota 16:30 FK Bílov - Sokol Kujavy
16:5. sobota 17:00 FK Bílov - Fotbal Jakubčovice "B"
23.5. sobota 17:00 FK Bílov - Tatran Mankovice
30.5. sobota 17:00 FK Bílov - Slávia Stachovice
6.6. sobota 17:00 FK Bílov - Družstevník Děrné
13.6. sobota 17:00 FK Bílov - Družstevník Bravinné
za FK Bílov Michal Polák

ČINNOST „MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ BÍLOV “ V ROCE 2014.
Myslivecké sdružení Bílov, které působí převážně na území katastru obce Bílov, má
dlouholetou tradici. Členská základna sdružení je tvořena 17 členy. Sedmičlenný
výbor sdružení má na starosti řídící a organizátorskou činnost. V souladu se
stanovami a provozním řádem je plněno usnesení výroční členské schůze, která se
koná každoročně a má za úkol vytýčení hlavních úkolů a zaměření činnosti spolku na
uvedený rok.
V roce 2014 byly priority sdružení zaměřeny na oblasti mysliveckého hospodaření,
kulturní a brigádnickou činnost.
V oblasti mysliveckého hospodaření byla pozornost zaměřena na výstavbu a údržbu
mysliveckých zařízení především pro drobnou zvěř, s cílem zvýšení stavu této zvěře.
Myslivecké sdružení provedlo nákup krmiva pro zvěř v celkovém množství 70q v
hodnotě přes 20 tis.Kč. Mimo nákupu krmiva, každý člen se podílel na přikrmování
zvěře ze zásob, které si zabezpečil z vlastních zdrojů. Do honitby byla vypuštěna
bažantí zvěř z odchovu, která by měla napomoci k navýšení stavu této zvěře.
Členové sdružení se podíleli ve spolupráci s honebním společenstvím na ochraně
zvěře vybudováním pachových ohradníků na přivaděči k dálnici D1, kde docházelo
velice často ke srážce motorových vozidel se zvěří.
Stanovený plán odlovu zvěře se v honitbě o rozloze necelých 1 500 ha daří plnit
úspěšně. Bylo odloveno na 30 ks srnčí zvěře, 16 ks černé zvěře. Škodná zvěř byla
slovena v počtu 29 kusů. Zde můžeme konstatovat navýšení odlovu černé zvěře a
zvýšený výskyt nepřirozených predátorů, jako je psík mývalovitý.
V oblasti kulturní se myslivecké sdružení podílelo na organizaci Krmášového
odpoledne 9.8.2014. Dobrou mysliveckou kuchyní a celkovým pohoštěním
návštěvníků akce přispělo k jejímu zdárnému průběhu. V listopadu sdružení
uspořádalo již tradiční „ Hubertskou zábavu“. Bohatá myslivecká tombola a celková
dobrá atmosféra akce byla našim příspěvkem mimo jiné i k obohacení kulturního
života obce.
V brigádnické činnosti vyvíjí sdružení vysokou aktivitu. Členové sdružení v roce 2014
celkem k zajištění své činnosti odpracovali 828 hodin. Brigádnická činnost byla
zaměřena na práci v honitbě, péči o zvěř, údržbu a zabezpečení chodu myslivecké
chaty a zajištění kulturních akcí.
Finanční zajištění činnosti sdružení je kryto z uživnosti honitby, příspěvků členů
sdružení a výtěžku z pořádaných akcí.
Myslivecké sdružení Bílov jako zájmové sdružení sdružuje přátele myslivosti se
zájmem o přírodu. Svým posláním je nedílnou součástí života obce Bílov k ochraně
její přírody. S tímto posláním bude pokračovat i v následujících létech své činnosti.
Lovu zdar

ODBOR DOPRAVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU BÍLOVEC INFORMUJE
Odbor dopravy MěÚ Bílovec by chtěl seznámit veřejnost se změnou zákona č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která je
účinná od 1. ledna 2015. Podle nových pravidel se vozidlo současně odhlásí i přihlásí.
Smyslem změn je to, aby byl v registru vozidel vždy jednoznačný vlastník vozidla.
Bude tak ihned zřejmé, kdo je zodpovědný za provoz vozidla a kdo má nést následky
při porušení předpisů. Při vyřizování převodů ojetých aut bude záležet na
prodávajícím a kupujícím, jak se domluví. Mohou jít na úřad společně, jeden může
zmocnit druhého nebo oba zmocní třetí osobu. K zápisu a k vydání nových dokladů
dojde na jednom úřadě a na základě jedné žádosti. Při vyřizování přes prostředníky
bude třeba doložit úředně ověřenou plnou moc. Žádosti o převod vozidla budou lidé
vyřizovat na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího. K převodu
vozidla musí dojít ve lhůtě deseti pracovních dní od podepsání kupní smlouvy.
Podkladem pro přeregistrace bude aktuální evidenční kontrola, která nesmí být starší
14 dnů a zákonné pojištění (zelená karta).
Majitelům dříve zpola převedených aut dává zákon přechodné půlroční období, aby
tato vozidla tzv. dohlásili. Pokud to neudělají, jejich vůz administrativně zanikne se
všemi důsledky, jež z toho vyplývají. Podobnou povinnost mají také lidé, kteří si
vozidlo nechali dočasně vyřadit (převedli do depozitu) před 30. 6. 2013. Ti musí do
konce roku 2015 nahlásit příslušnému úřadu, kde je vozidlo umístěno a jaký je účel
jeho využití. Pokud tak neučiní, hrozí i jim administrativní zánik vozu.
Bc. Miroslav Besta, vedoucí odboru
INZERCE
Firma PRAMOS , www.pramos.cz, 800 100 111, pobočky :
* Ostrava, Výstavní 11/123, ostrava@pramos.cz, tel. 775 591 346
* Opava, Nákladní 15, opava@pramos.cz, tel. 775 591 357
* Nový Jičín, Sokolovská 16, novyjicin@pramos.cz, tel. 775 591 361
nabízí opravdu česká okna, 7 let záruka, vychytaná sleva 50 %.
V oknech hrajeme 1. ligu už 20 let.
PRAMOS

JARO UŽ JE NA DOHLED…
Pomalu nás začínají oblažovat první parsky jarního sluníčka a mnozí z nás se již
nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém
zimním odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím, ale také
začíná pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní
lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a
zatravněných plochách v okolí rodinných domů. Přestože se hasiči snaží každoročně
upozorňovat na skutečnost, že plošné vypalování trávy je zakázáno, lidé neberou
toto upozornění vážně. Přitom si neuvědomují, že tím nejen porušují zákon, ale
především ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na
zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento
přestupek pokuta až 25 000 Kč. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je
bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště
připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a
lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě
neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět
v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. Pálení klestí a dalších
hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky
Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo 150,
případně elektronickým formulářem, který je k dispozici na webových stránkách
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod
názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří
finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě
samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí
právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být
uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání
ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl
dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená
místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost
tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům.
V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby
pokutou až do výše 25 000 Kč.
nprap. Dagmar Benešová,vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
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DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE BÍLOV
Obracíme se na Vás, občany obce Bílov, s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku.
Chceme znát Vaše náměty a připomínky k níže uvedeným bodům.
Dotazník je anonymní, nemusíte se podepisovat. Vrátit nám jej můžete do schránky
na dveřích Obecního úřadu. Děkujeme za spolupráci.

1) Hledáme využití pro budovu bývalého pohostinství – počítáme s rekonstrukcí.
Co by z této budovy mělo vzniknout ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Napište nám svůj názor na fungování nové restaurace a sportovní haly. Jak jste
spokojeni např. s obsluhou, s nabízeným sortimentem jídla a pití apod.
Uvítáme Vaše podněty a připomínky.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

otočte

3) Stále se snižuje počet žáků místní základní školy. Hledáme důvod, proč tomu tak
je, proč stále více dětí nastupuje do 1. třídy do škol v Bílovci. Váš názor ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) Uvítáme Vaše připomínky k chodu Obecního úřadu
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

5) Vaše požadavky na případné rozšíření služeb pro občany, Vaše náměty, názory,
nápady …..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

V Bílově, březen 2015

