Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás informovat s výsledkem dotazníkové akce, ve které jsme
se Vás ptali na různé oblasti chodu obce, s čím jste a s čím nejste spokojení.
Vyjádřím se jen k těm hlavním a nejčastěji zmiňovaným odpovědím
a podotýkám, že ne se všemi souhlasím.
Hlavním tématem bylo využití bývalé hospody, k tomuto bodu se nejvíce
občanů vyjádřilo pro přestavbu na byty. Díky tomu zastupitelstvo obce zadalo
vypracování studie s následným zpracováním projektové dokumentace na
přestavbu tohoto objektu na dva byty.
V oblasti fungování základní školy se nejvíce objevovaly názory, že Vám
občanům vadí výuka tří ročníků v jedné třídě, což vede k horším výsledkům ve
výuce a horšímu začlenění do kolektivu při přechodu do třídy na základní škole
v Bílovci. Dále se Vám nelíbila údajně slabá návštěvnost kulturních akcí (kino,
divadlo, atd…) a málo zájmových kroužků při škole.
Třetí nejčastěji připomínkovanou oblastí je fungování nového pohostinství
s víceúčelovou sportovní halou. Nejvíce připomínek bylo na adresu obsluhy
(pomalá a arogantní) a k volbě točeného piva, kde Vám schází Radegast.
V pohostinství jste požadovali vaření a prodej zákusků. Připomínky jsme
konzultovali s provozovatelem a bylo přislíbeno zlepšení stavu obsluhy a
častější vaření. Změna dodavatele piva není možná z důvodu podepsané
smlouvy s firmou Ostravar. Jsem rád, že situace s obsluhou a vařením se
zlepšila, což mi bylo potvrzeno i Vámi.
K chodu obecního úřadu byla jen jedna připomínka, že nejsou pořádány besedy
s občany. K tomu musím podotknout, že zasedání zastupitelstva obce je vždy
veřejné a rádi Vás uvítáme na jeho jednání. Obecní úřad je otevřen denně a
můžete se kdykoliv dostavit a můžeme projednat Vaše připomínky a dotazy, jak
se mnou, tak s panem místostarostou nebo paní účetní. Druhá a také jediná
připomínka byla ohledně prodeje pozemků (obec nenabízí pozemky k prodeji).
Je pravdou, že se pozemky převádějí hlavně na základě žádostí jednotlivých
občanů a to se týká hlavně pozemků, které přímo sousedí nebo jsou užívány,
popřípadě oploceny soukromými osobami. Obec nemá potřebu zbavovat se
pozemků, protože jich tolik zase nemá.
K rozšíření služeb bylo nejvíce připomínek, a to pět ke špatnému stavu
veřejného osvětlení. K tomuto bych Vám chtěl dát informaci, že na jaře
letošního roku jsme požádali o dotaci na výměnu svítidel VO za led-diodové.
V současné době vybíráme firmu, která nám svítidla dodá, a současně máme
zapůjčeno jedno svítidlo na zkoušku. S výměnou svítidel počítáme během
prázdnin, nejpozději do konce září tohoto roku. Současně bude probíhat
vybudování veřejného osvětlení směrem na hřbitov včetně osvětlení hřbitova.

Během prázdnin budou probíhat práce na zateplení mateřské školy. Na tuto
akci se podařila zajistit dotace ze státního fondu životního prostředí. Práce
budou ukončeny nejpozději do konce prázdnin, tak, aby mohla školka zahájit
provoz v novém školním roce.
S přicházejícím létem a začínajícími školními prázdninami nastává čas letních
dovolených, do kterých Vám přeji, abyste si co nejlépe odpočinuli a děti si
prázdniny užily a nabraly sil do nového školního roku.
Zdeněk Fusik, starosta
VÝPISY Z USNESENÍ
Od březnového vydání Zpravodaje proběhla 3 zasedání Zastupitelstva, na
kterých bylo mimo jiné schváleno:
- vybudování dětského hřiště u nové restaurace a jeho vybavení herními prvky,
to celé v hodnotě max. 200 000,- Kč bez DPH
- vybudování dopadových ploch kolem herních prvků na dětském hřišti
v hodnotě do 150 000,- Kč bez DPH
- zadání vypracování projektové dokumentace pro uzemní řízení „Komunikace
k bytovce, Zastávky autobusu a Chodníkové těleso s místem pro přecházení“
- zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení „Komunikace
k bytovce“
- účetní závěrku ZŠ a MŠ Bílov za rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku
- místnost pro konání slavnostních obřadů (např. sňatky), a to restaurace ve
sportovním centru Bílov
- provedení renovace umělého povrchu tenisových kurtů
- uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické
náročnosti MŠ v Bílově“ s vítěznou firmou z výběrového řízení – FENBAU s.r.o.
Ostrava
- zadání vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce obecní
budovy č.p. 16 na dvě bytové jednotky“ (bývalé pohostinství)
- sazba stočného pro rok 2015 za 1 m3 odpadní vody ve výši 1,50 Kč bez DPH
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Pokud občané mají zájem o zasílání aktuálních informací emailem, (přerušení
dodávky vody, elektřiny, důležitá hlášení místního rozhlasu apod.), mohou
zaslat svou emailovou adresu na obec@bilov.cz.
Aktuální dění v obci můžete sledovat také na webových stránkách obce
www.bilov.cz nebo na facebooku Obec Bílov.

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Mateřská škola
Tak, jako dohořívá každá svíčka, končí i školní rok 2014/2015. Byl to opět rok
plný učení i zábavy a akcí. Ze společných akcí se ZŠ probíhal poslední čtvrtletí
plavecký výcvik a zhlédli jsme práci sokolníků s pestrou přehlídkou jejich
svěřenců. Pro maminky a babičky si děti připravily pásmo milých básniček a
písní. Velký zážitek si naši nejmenší odnesli z návštěvy stanice Hasičského
záchranného sboru MSK v Ostravě. Velký dík patří panu Kaděrovi, který celou
akci zajistil. Provedl nás celým areálem, ukázal dětem, jak se sjíždí po tyči při
poplachu, představil nám hasičská auta, zahoukal sirénou a všichni si mohli
zkusit sílu hasičské hadice v akci. Viděli jsme rovněž start i přistání
záchranářského vrtulníku. Navštívili jsme Divadlo loutek v Ostravě a kino
v Bílovci. V minulém týdnu jsme se rozloučili s našimi předškoláky.
Základní škola
Poslední měsíce končícího školního roku byly na školní akce opravdu bohaté.
Dvojice našich žáků, Emma Parvoničová a Vít Hasal, se zúčastnila výtvarné
soutěže Butovická hvězdička. Emmě se podařilo navázat na loňské vítězství a
získat 2. místo. Proběhla školní kola v recitaci a matematické soutěži Klokánek.
Vít Hasal a Nikolas Pulko reprezentovali naši školu ve Štěpánkovicích při
běžeckých závodech. Také si naše děti připravily besídku ke dni maminek.
Ekologickou výchovou pokračovala spolupráce s občanským sdružením Hájenka
z Kopřivnice a také nás navštívili hasiči ze Studénky se svým dráčkem Hasíkem.
Den dětí jsme kromě zájezdu na pohádku Královna Koloběžka První, oslavili
soutěžemi Chytrá hlava a Pružné tělo. Na výlet jsme se vydali nasát genia loci
Janáčkových Hukvald, hradu a obory s nádhernými několik století starými
stromy. V závěru školního roku nás navštívili již podruhé zástupci regionu
Poodří a kromě dalších publikací z projektu Zábavná prvouka, jehož se naše
škola zúčastnila, předali ocenění Emmě Parvoničové, která patřila mezi
zvítězivší žáky ve výtvarné soutěži k tomuto projektu uspořádané. Celý školní
rok probíhala také soutěž společnosti A.S.A. ve sběru papíru a sběr víček.
Celkem jsme odevzdali 3570 kg papíru a s průměrem 105 kg na žáka tak
obsadili 27. místo z 237 zapojených škol. Víček bylo nasbíráno 38,3 kg. Z dětí se
nejpilněji do obou sběrů zapojili Filip Novák, Nikolka Richterová, Matyáš Bartek,
Darinka Mičulková za MŠ a Emma Parvoničová, Anna a Milan Balogovi, Natálie
Balážová a Nikolas Pulko za ZŠ. Zde bych chtěl velice poděkovat všem občanům
Bílova, kteří do soutěže přispěli a podíleli se na ní. Zvláštní poděkování pak patří
hlavnímu dodavateli papíru prodejně Hruška a obecnímu úřadu za nakládku
sběru. Podrobné výsledky budou vyvěšeny na nástěnce u zastávky.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům za spolupráci a popřát
dospělým i dětem příjemné prožití léta, hodně odpočinku i nových zážitků a
načerpání sil do dalších měsíců.
Helena Gruchalová, ved. učitelka MŠ a Petr Škrabánek, řed. školy
MOTOBAŇOK
Členové Spolku MOTOBAŇOK Bílov, Vás srdečně zvou na tradiční již 8. ročník
MOTOBAŇOK sraz. Akce se koná 15.8.2015 v areálu kulturního domu Bílov.
* Začátek akce v 10 hodin.
* Školení malých motorkářů + možnost bezpečného svezení na motocyklu
od 11 hodin.
* Orientační závod o bečku piva - zápis od 10 hodin.
* Tradiční vyjížďka po okolí ve 13 hodin.
* Po příjezdu proběhnou soutěže pro diváky o hodnotné ceny.
* Po celou dobu akce hudební doprovod styl Voďár.
* Večer hraje DR. HEKTO + tajné překvapení.
* Vyhlášení orientačního závodu ve 20 hodin.
* Soutěž Rambajz ve 23 hodin.
* Občerstvení zajištěno - budeme čepovat Radíka 12, k zakousnutí budou
připraveny steaky, guláš z divočáka a jiné dobroty.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.
SROVNÁNÍ NÁKLADŮ A PŘIJATÝCH PLATEB V OBLASTI KOMUNÁLNÍHO
ODPADU A ODPADNÍCH VOD ZA ROK 2014 (V KČ VČ. DPH)
Komunální odpad:
- náklady na svoz 356 522,- Kč
- vybráno na poplatcích a za tříděný odpad 288 396,- Kč
- doplatek obce z rozpočtu 68 126,- Kč
Čištění odpadních vod:
- náklady na provoz ČOV 234 145,- Kč
- vybráno na stočném 37 085,- Kč
- doplatek obce z rozpočtu 197 060,- Kč
I přesto, že obec ze svého rozpočtu doplácí každý rok nemalé částky, zůstává
poplatek za svoz komunálního odpadu již několik let ve stejné výši 400,- Kč a
sazba stočného zůstala také ve stejné výši jako v loňském roce.
Pavla Sikorová, účetní

95. NAROZENINY NAŠÍ SPOLUOBČANKY
17.5.2015 oslavila naše spoluobčanka paní Anna Tomečková 90. narozeniny. U
příležitosti tohoto významného životního jubilea navštívili paní Tomečkovou
zástupci obce – pan starosta Zdeněk Fusik a paní Miloslava Valčuhová a předali
jí malý dárek.

SLUŽBY PRO OBČANY
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.
Občané si mohou objednat obědy – obec zajišťuje dovoz obědů z Restaurace
Petr Holub z Bílovce, cena jednoho oběda je 70,- Kč, možnost výběru ze 4 druhů
jídel, dodáváno ve vakuových miskách. Za donášku oběda si účtujeme 4,- Kč.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO DĚTI
31.5.2015 proběhlo v areálu víceúčelového sportovního zařízení zábavné
odpoledne. Pro děti byly ve sportovní hale připraveny různé soutěže a
překvapení ve formě loutkového divadla, to vše ke dni dětí. Nejen tatínkové si
mohli zahrát fotbal v rámci utkání „Ženatí x Svobodní“. Večer proběhlo kácení
májky spojené s opékáním buřtů.
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PÁLENKU
Také letos vyhlásil Region Poodří ve spolupráci s jednotlivými obcemi „Soutěž o
nejlepší pálenku“ v kategoriích slivovice, hruškovice a jabkovice. Vítězné vzorky
z jednotlivých kategorií z obecních kol postoupily do finále Pooderského
koštování, které se uskutečnilo 16.5.2015 na zámku v Bartošovicích. Vzorek
slivovice pana Františka Šturaly, Bílov č. 119, který v obecním kole zvítězil mezi
5 dodanými vzorky, se umístil na 1. místě také ve finále v Bartošovicích, a to v
konkurenci 13 vzorků. V kategorii jabkovice se vzorek z naší obce umístil na 9.
místě (ze 13 vzorků) a v kategorii hruškovice na 9. místě (z 10 vzorků).
Panu Šturalovi blahopřejeme, že dokázal obhájit své vítězství z loňského roku.
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO ČTENÁŘE
Nejvíce knih v kategorii dětských čtenářů za rok 2014 přečetli Evžen Řeháček
(28) a Mario Baláž (12), v kategorii dospělých čtenářů paní Miloslava Valčuhová
(41). Nejaktivnější čtenáři byli odměněni drobnými věcnými dárky.
Místní knihovna je otevřena každé pondělí (i o prázdninách) od 15 do 17 hodin.
Kromě několika stovek starších knih máme k zapůjčení cca 450 nových
atraktivních knih z Regionálního knižního fondu. Zveme Vás k návštěvě místní
knihovny.
KRMÁŠ
Krmáš letos pořádá Spolek rybářů Bílov a Obec Bílov, a to v sobotu 8.8.2015 od
10 hodin u nového víceúčelového sportovního zařízení. Připraveny jsou atrakce
nejen pro děti např. velká nafukovací skluzavka, kolotoč, autíčka, různé
soutěže, večerní táborák a další. Občerstvení je zajištěno, rybí speciality…
KULTURNÍ VÝBOR PŘIPRAVUJE
V závěru prázdnin Pohádkový les pro děti – přesný termín a program celé akce
bude upřesněn v místním rozhlase a na plakátech.
Začátkem září proběhne již tradiční Běh na rozhlednu, termín bude také ještě
upřesněn.
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