Vážení spoluobčané,
s příchodem jara pro Vás nastaly starosti na zahrádkách a pro nás na
veřejných prostranstvích obce. Letos jsme se rozhodli nejdříve pro úpravy na
hřbitově, kde jsme v urnovém háji vykáceli přerostlé staré túje, následně jsme
vysadili nové a dosázením dalších nových tújí jsme doplnili a rozšířili druhý
urnový háj. V současné době probíhá výměna a doplnění kačírku v prostoru
urnových hájů a úprava travnaté plochy celého hřbitova.
Úpravou projde také parčík naproti základní školy, kde je umístěn pomník
padlým ve II. světové válce. Plánujeme odstranění plotu, vykácení a vyřezání
starých dřevin a výsadbu nových keřů a stromků.
V nejbližších dnech bude vyčištěna zahrada u mateřské školy, dojde
k úpravě terénu kolem plechového plotu, a to tak, aby rodiče se svými dětmi
mohli v rámci společného odpoledne plot pomalovat dětskými motivy. Do
pískoviště bude jako každý rok navezen nový písek. Pískoviště je v těchto dnech
instalováno také na dětském hřišti u nové restaurace.
Jarní měsíce jsou pro nás také obdobím, kdy budeme zahajovat nové
investiční akce. První takovou akcí bude přestavba bývalého pohostinství na dva
byty – realizační firma je již vybrána a práce budou zahájeny ještě v květnu a
ukončeny v listopadu tohoto roku.
Druhou investiční akcí je vybudování místní komunikace k bytovce č.p.
24. Nově vybudovaná komunikace zajistí kvalitnější příjezd k bytovému domu a
hlavně odklonění kamionové dopravy z centra obce, protože bude sloužit jako
příjezdová komunikace do firmy Dairy 4 Fun s.r.o.
V rámci zajištění vyšší bezpečnosti v centru obce budou přesunuty
nevyhovující autobusové zastávky k nové restauraci. K bezpečnějšímu propojení
středu obce se sportovním centrem, zastávkami a restaurací bude sloužit nově
vybudovaný chodník po levé straně silnice III. třídy. Na tato opatření ke zvýšení
bezpečnosti jsme požádali o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury a
rozhodnutí o přidělení dotace očekáváme v nejbližších dnech. Bude-li nám
dotace schválena, realizace akce bude zahájena i dokončena v letošním roce.
Na závěr svého příspěvku bych chtěl zmínit probíhající nutnou
rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním domě. Zároveň Zastupitelstvo
schválilo výměnu nevyhovujícího inventáře ve sklepních prostorách kulturního
domu – obě akce se začínají realizovat v těchto dnech.
Zdeněk Fusik, starosta obce

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Jarní svoz velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 28.5.2016 od 8:00 hod.
do 11:00 hod., kontejnery budou umístěny na prostranství u bývalé hasičárny.

KONTEJNERY NA BIOODPAD
Od 1. dubna do 31. října jsou v naší obci umístěny kontejnery na bioodpad.
Zatím je přistaven 1 kontejner, a to u fotbalového hřiště, v nejbližších dnech
přibudou dva - u tenisového kurtu a u bývalé hasičárny. (z důvodu velké
poptávky je jich nedostatek a dodavatel vykrývá objednávky postupně).
Do kontejnerů lze vyhodit trávu, plevel, košťály i celé rostliny, listí, hobliny,
piliny, větve do průměru 10 cm, listy a nať ze zeleniny, nepoživatelné či nahnilé
ovoce a zelenina, odpad ze zeleně z domácnosti.
Nesmí se do nich vyhazovat živočišné zbytky, maso, kosti, kůže, exkrementy
masožravých zvířat, tekuté zbytky jídel, oleje, uhynulá zvířata a hrubé větve.

SEKÁNÍ TRÁVY
Také letos nabízí obec občanům službu sekání trávy, a to buď křovinořezy,
bubnovou sekačkou nebo sekačkou – traktorkem. Cena za 1 hodinu práce
obecního zaměstnance v případě práce s křovinořezem je 120,- Kč vč. DPH, v
případě práce s bubnovou sekačkou nebo traktorkem je 144,- Kč vč. DPH.
Obec také nabízí pronájem traktoru, a to pouze s naším řidičem, za cenu
300,- Kč / hod.

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.

DLUŽNÉ POPLATKY
Vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili poplatky za rok 2016 (případně za
předchozí roky) za komunální odpad, za psy, za hrobová místa a za pronájem
pozemků, aby tak učinili co nejdříve, neboť splatnost všech výše uvedených
poplatků byla k 31.3.2016.
Poplatek za komunální odpad je 400,- Kč za osobu, za psa 150,- Kč, za každého
dalšího psa 200,- Kč, za hrobová místa podle smlouvy 50,- Kč, 82,- Kč nebo
124,- Kč, za pozemky se částka liší podle výměry pronajímaného pozemku.
Je možné po vzájemné dohodě hradit poplatky ve splátkách. Je nutné však své
dluhy řešit, dohodnout si případné splátky, abyste se vyhnuli vymáhání
dlužných částek formou exekucí. V loňském roce jsme k tomuto kroku v několika
případech museli přistoupit a byli jsme úspěšní.
Dlužné poplatky je možné uhradit v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu
v Bílově v úředních hodinách nebo bezhotovostně na účet obce u Komerční
banky č. 107 – 565 430 227 / 0100, variabilní symbol číslo domu.

VÝPIS ZE SCHVÁLENÝCH USNESENÍ
Od vydání minulého Listu obce proběhla tři veřejná zasedání zastupitelstva a
mimo jiné bylo schváleno :
* podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu „Podpora hospodaření v lesích MSK“
* uzavření Smlouvy o dílo s firmou QUANTUM CZ. s.r.o. na realizaci a
administraci výběrového řízení na dodavatele – realizace zakázky „Přestavba
bývalého pohostinství Bílov“, vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce na tuto investiční akci a výběr nejvýhodnějšího dodavatele
* uzavření Smlouvy o dílo s firmou QUANTUM CZ. s.r.o. na realizaci a
administraci výběrového řízení na dodavatele – realizace zakázky „Místní
komunikace k bytovce č.p. 24“ , vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce na tuto investiční akci a výběr nejvýhodnějšího dodavatele
* přijetí doplatku dotace ze SFŽP na již zrealizovanou investici – „Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ v Bílově“ ve výši uhrazené DPH, tj.
103 276,75 Kč
* zvýšení nájemného o 20 % v obecních bytech a domcích, které mají stávající
nájemné nižší než 40,- Kč/m2
* účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Bílov za rok 2015

ZÁPIS DO 1. třídy v ZŠ BÍLOV
K zápisu se dostavilo 5 dětí (4 děvčata a 1 chlapec). Dvěma dětem byla školní
docházka o 1 rok odložena, takže do 1. třídy v novém školním roce nastoupí 3
děvčata.

KULTURNÍ DŮM
Oznamujeme občanům, že z důvodu rekonstrukce WC a sklepních prostor v
kulturním domě se nebude přibližně až do konce července pronajímat kulturní
dům k žádným akcím.

ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚHU HRANIC POZEMKŮ
Jak již většina z Vás jistě zaznamenala, v naší obci bylo zahájeno začátkem
dubna zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu
katastrálního operátu novým mapováním. Vlastníci nemovitostí jsou ke
zjišťování průběhu hranic písemně zváni cca jeden týden dopředu. Podle § 37
katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí mimo jiné povinni :
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo vyslat svého zástupce
b) označit ve stanovené lhůtě trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné
hranice svých pozemků
c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů týkající se jejich nemovitostí, a to do
30 dnů od jejich vzniku, a předložit listinu, případně geometrický plán, které
změnu dokládají
d) strpět umístění měřičských značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by
tyto značky mohlo poškodit nebo zničit
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci jsou oprávněni :
* po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti,
oprávnění ke vstupu prokazují služebním průkazem,
* po ukončení zeměměřičské činnosti jsou povinni uvést nemovitost do
původního stavu
* po předchozím upozornění v nezbytném rozsahu provádět okleštění a
odstranění překážejících porostů a nutné úpravy terénu

STAVĚNÍ MÁJKY
V pátek 29.4. 2016 v odpoledních hodinách proběhlo v naší obci již tradiční
stavění májky, a to u fotbalového hřiště. Ženy a dívky májku ozdobily pentlemi,
mužské osazenstvo ji poté vztyčilo, aby mohla zkrášlovat v průběhu celého
měsíce května naši obec. Pokud si ji uhlídáme, bude v závěru května slavnostně
skácena.

A JAKÉ JSOU POČÁTKY TRADICE STAVĚNÍ MÁJKY ?
V lidové tradici bývá počátek května spojen se stavěním májek. Obyčej stavění
májí je velmi starý a znají ho po celé Evropě. Možná je to pozůstatek prastarých
jarních slavností, kdy strom představoval strážného ducha obce. Stromy vybrané
na máje musely být silné, rovné a někdy tak vysoké, že bylo obtížné je porazit a
dopravit na místo. Zelený vršek koruny se zdobil barevnými stuhami a šátky,
květinami a fábory z pestrého papíru. Pod ozdobeným vrškem mnohde ještě
visel věnec , zhotovený ze zeleného chvojí a také barevně ozdobený. Máje
stávaly ve vsích do svatodušních svátků, někdy až do léta. Dokud se nepokácely,
musely se hlídat, protože ukrást máj sousedům bylo prestižní záležitostí. To
ostatně platí i dnes.
Ověnčený strom představuje nejen symbol jara, ale také lásky. Bývalo zvykem
stavět kromě ústředního stromu, kterému někde říkali král, také menší májky,
stejně upravené a ozdobené. Chlapci je stavěli před domy svých dívek a bydleloli jich v jednom domě několik, dostala každá svou vlastní májku.Se stavěním
májek nebo v den kácení máje se pořádaly i taneční zábavy, většinou v režii
místní mládeže. Předcházela jim většinou obchůzka s hudbou a výskotem po
domech, před nimiž stály májky. Veselý průvod postupně narůstal, děvčata se
k němu postupně připojovala, až nakonec došel na náves, kde se tančilo před
ústřední májí. Poté je máj skácena a vylosován její majitel. Na máj se totiž po
celou dobu slavnosti prodávají lístky. Věnec přenesou dívky do hospody, přímo
do středu tanečního sálu, kde tancem se svými partnery zahájí májovou taneční
zábavu.
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SLET ČARODĚJNIC
V sobotu 30.4.2016 odpoledne proběhl za krásného počasí na hřišti u nové
restaurace Slet čarodějnic. Zúčastnilo se ho 52 dětí, většinou všechny v maskách
čarodějnic, a v hojném počtu přišli i dospělí, mnozí také v maskách.
Pro děti byly připraveny různé soutěže, za jejichž absolvování obdržely nejen
sladké odměny, ale také „letecký průkaz“. V 18 hodin byla Bílovská čarodějnice
na hranici upálena.
Děkujeme všem za hojnou účast, dospělým pak také za pomoc při realizaci a
organizaci této krásné akce.

DEN DĚTÍ
Vzhledem k tomu, že letos nemůžeme využít prostory kulturního domu
k uspořádání Dne dětí, rozhodli jsme se PRO MÍSTNÍ DĚTI a jejich rodiče či
doprovod uspořádat

zájezd do Světa techniky do oblasti Dolních Vítkovic.
Zájezd se uskuteční v sobotu 4.6.2016, odjezd od Obecního úřadu v 10:00
hodin, návrat cca v 17:00 – 18:00 hodin.
Všechny děti ve věku do 15 let musí mít doprovod dospělé osoby.
Doprava autobusem je pro všechny účastníky zdarma.
Místním dětem do 15 let navíc obec uhradí vstupné do areálu, rodiče si vstup
hradí sami.
Pokud nebude naplněna kapacita autobusu místními občany, budou místa
nabídnuta ostatním zájemcům.
Z důvodu zjištění počtu osob, které na zájezd pojedou, JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT
v kanceláři Obecního úřadu, a to co nejdříve, neboť počet míst v autobuse je
omezen.

VAROVÁNÍ HASIČŮ
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu
často přidělává vrásky na čele. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce
nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí
rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniž by
si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí.
Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při
nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi 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, resp. 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. A to ani v případě, že ohniště bude pod
neustálým dohledem.
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 občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou 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 se měl chovat 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 a následným úrazům nebo v krajním
případě ztrátám na životech. 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

