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To je dětí, jako smetí…   
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Bílovecký bochník 2013  

Město Bílovec vyhlašuje soutěž v pečení domácího chleba. Právo účasti 

mají občané města Bílovec a mikroregionu Bílovecko. Jako surovina 

pro přípravu chleba nesmí být použita jakákoliv kupovaná směs! Soutěž 

má dvě kategorie, chléb z domácí pekárny a chléb z domácí trouby.  

Veřejná degustace a hodnocení porotou proběhne v sobotu 22.6.2013 

v 17.00 hodin v nově zrekonstruovaném objektu Muzea v Bílovci. Více 

informací na tel. 556 411 545, nebo e-mail: info@bilovec.cz. 

 

 

Svobodní jsou zpět! 
Po nedávném fotbalovém debaklu se mladí 

(a svobodní…) z naší obce vzpamatovali 

a 25.5. vyrazili v nevlídném počasí 

do Těškovic na turnaj ve floorbalu. 

Po nutném posílení o přespolní posily (kromě 

2 místních ostatní byli z formy…) a těžké, 

„ruské“ přípravě, pro kterou neměli ani čas 

na brigádu na rybníku, vyrazili dobývat vavříny. O titul usilovala řada 

týmů a bez boje nechtěl nikdo prohrát. Nakonec se to našim (BÍTOV 

STARS) podařilo – máme pohár! Ptáte se kde? K vidění je v místní 

hospodě v obvyklou provozní dobu, za příplatek i mimo ni, 

autogramiáda jen po předchozí domluvě. Pohár vypadá už sice trochu 

ošuntěle, ale aspoň to svědčí o dlouhodobé tradici tohoto turnaje. Sláva 

vítězům, čest poraženým!!! 

    Bývalý hráč a tajný sportovec (reportér) 

 

 

XVII. zasedání zastupitelstva 
V pondělí 17. června 2013 v 18 hodin se koná v malé zasedací místnosti 

obecního úřadu XVII. zasedání zastupitelstva. 

mailto:info@bilovec.cz
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Den dětí  

V poslední květnový den se 

na našem hřišti sešlo 19 dětí 

ve věku od 3 do 10 let, aby si, 

rozděleny do dvou družstev, 

zasoutěžily a také nakreslily 

květnový obrázek 

do kalendáře. Všechny děti 

bojovaly ze všech sil a oba 

týmy byly vyrovnané. Nikdo neprohrál! Děti si zasloužily od obce 

sladké odměny.  Počasí nám 

nakonec přálo a spokojeně 

vypadaly jak děti s rodiči, tak 

pořadatelé.  
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Děti tvoří kalendář  

Výtvarné setkání dětí a rodičů se bude konat 14. června v 16.30 v sále 

Obecního domu. Děti, přineste si pastelky, voskovky, vodové barvy 

a štětec.  

Těšíme se na Vás i Vaše děti! 
 Šárka Kozelská a Katka Chrapková 

Přáli byste si, aby Váš pejsek poslouchal rád? 

Chtěla bych pozvat všechny zájemce o výchovu a výcvik psích 

mazlíčků každou neděli dopoledne na travnatou plochu vedle hasičské 

zbrojnice. Dle počtu zájemců je možno využít i hřiště a také se nabízí 

možnost získání překážek. První sraz bude v neděli 16.6.2013 v 9h. 

Jakékoliv dotazy ráda zodpovím na emailové adrese : 

amparador@email.cz           P.S. Jen pro radost a bez finančních nároků. 

Těší se Zuzana Vavrečková, Bítov 87 

Sdělení redakce 
Jakékoli příspěvky, dotazy, nebo připomínky můžete posílat na email: 

bitovaci@centrum.cz. Předem děkujeme všem, kteří zašlou příspěvky 

ke zveřejnění. 

Budete-li mít životní jubileum a nechcete jej zveřejnit v blahopřání, 

dejte nám vědět. Uzávěrka příštího čísla je 30.6.2013. 
Petr Murárik 

Turistický výlet na Helfštýn 
KNT připravuje v červenci jednodenní turistický výlet na hrad Helfštýn. 

Počítáme s dopravou vlakem. Zvaní jsou turisté všech věkových 

kategorií.  Přesný termín bude v příštím čísle Bítovjaku a na nástěnce. 

 

 

Blahopřání k životnímu jubileu 
Mydlářová Zdeňka   55 let 
 

mailto:amparador@email.cz
mailto:bitovaci@centrum.cz
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Slovo starosty obce 
Máme několik měsíců tohoto roku za sebou, a tak bych Vám chtěl 

sdělit to podstatné z dění v obci. 

Jak jste již zaznamenali, máme za sebou některé investiční akce, které 

jsme si naplánovali na tento rok. 

Provedli jsme výměnu prosklení v kapli sv. Jana Nepomuckého 

za částku 45 945,- Kč za účelem navrácení kapli jejího historického 

vzhledu. Výměnu oken prováděla firma ROBENEK s.r.o., bourací, zednické 

a úklidové práce bezplatně členové farního společenství. Opravou fasády v příštím 

roce se opravy ukončí.  

Druhou investicí byla oprava povrchu místní komunikace č. 722. Na tuto investici 

jsme měli v rozpočtu určených 500 000,- Kč. Provedením výběrového řízení se nám 

podařilo snížit náklady na 301 922,- Kč. V této částce jsou zahrnuty i náklady 

na vjezdy k nemovitostem občanů a drobné opravy dalších komunikací. Zmíněná 

komunikace byla také doplněna o nové lavičky, a tím se celý prostor doladil 

pro potřeby obyvatel.  

Zub času a mnohaleté minimální investice do oprav vozidla zásahové jednotky 

TATRA 138 CAS se odrazily i na jeho technickém stavu. Na konci minulého roku se 

některé důležité prvky staly již neopravitelné a toto nás postavilo před rozhodnutí, 

co dál s vozidlem. Po jednání všech kompetentních osob jsme dospěli k názoru, že pro 

potřeby obce a zásahové jednotky je důležité mít vozidlo stejného typu. Proto jsme 

přistoupili k zakoupení vozidla TATRA 148 CAS za cenu 260 000,- Kč. Menší 

opravou v servisu a dovybavením je zakoupené vozidlo ve stavu pro mnohaleté 

využití bez větších finančních prostředků na jeho údržbu. Vozidlo jsme již použili 

při čištění zanesené kanalizace a k asistenci při pálení klestí.  

Co se bude dít dále v tomto roce? 

Nyní nakupujeme potřebný materiál k rekonstrukci místního hřbitova, jež se bude 

provádět v rámci letní brigády studentů dle schváleného projektu. Při této rekonstrukci 

budeme měnit celé oplocení, včetně vstupních vrat a branky, opraví se věžička 

márnice, kříž, provede se revitalizace zeleně, nainstalují se nové lavičky a stojan 

na kola. Otázka osvětlení je námětem pro další období. 

V měsíci srpnu proběhne výběrové řízení na opravu povrchu komunikace č. 705 

(p.Vaněk – p.Sýkora) a její realizace nastane v září.  

V závislosti na výši finančních prostředků bychom ještě chtěli dokončit výstavbu 

druhého úseku kanalizace od místního hřiště k p.Sýkorovi a případně provést výměnu 

garážových vrat v hasičské zbrojnici. 

Dále probíhá proces změny územního plánu, jež umožní další rozvoj obce. Na veřejně 

prospěšných pracích máme díky dotací zaměstnané čtyři občany, kteří se starají 

o údržbu veřejných prostranství a budou se podílet i na opravách obecního majetku. 

V získávání dotací na tyto pracovní místa bychom chtěli nadále pokračovat. 

S potěšením mohu konstatovat, že se nám daří i bez přiznání dotací finančně 

zajišťovat plánované akce. Na druhou stranu mne mrzí, že i přes naši snahu nadále 

zvelebovat a budovat obec se najdou i takoví občané, kteří si na činnost zastupitelstva 

obce stěžují, ať již na Ministerstvu vnitra, Ministerstvu pro místní rozvoj či 
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na Moravskoslezském kraji. Možná, že i to ovlivnilo rozhodnutí příslušného 

ministerstva, a proto jsme letos opět nezískali dotaci, tentokrát na Obnovu veřejných 

prostranství. Tito občané by se nad sebou měli zamyslet, neboť tímto škodí obci 

samotné. 

Tomáš Richter  

Letní brigáda studentů 
Jako jedna z mála obcí dáváme možnost studentům, aby se opět 

v letošním roce zapojili do údržby a obnovy majetku obce v rámci 

letní brigády. Brigáda je naplánována na měsíc červenec a pracovat se 

bude především v prostoru místního hřbitova při jeho rekonstrukci. 

Zájemci o tuto brigádu se mohou přihlásit v kanceláři starosty obce 

do 15. června 2013. Následně jim pak bude písemně sděleno rozhodnutí o přijetí, 

s termínem úvodní schůzky. Podmínkou přijetí je trvalý pobyt v obci, věk nad 15 let, 

dobrá pracovní morálka a samozřejmě studijní poměr.  

                                                                                                                        obecní úřad 

Tříděný odpad 
I přes doplnění kontejnerů na potřebný počet se stále potýkáme 

s problémem nepořádku u těchto kontejnerů. Není to zapříčiněno 

nedostatkem úložného místa, ale především tím, že se stále více 

v těchto kontejnerech objevují věci, které tam nepatří. Někteří naši 

občané, a možná i cizí, si tímto řeší snížení obsahu svých popelnic 

na domovní odpad. Vždyť pytle od zdicího materiálu, keramické květináče, letáky, 

staré hadry, staré žaluzie ani kožené věci do skla, případně plastů, nepatří. Pro mnohé 

asi neznámé, ale již léta zavedené je, že co třetí týden se nevyvážejí plasty, ale sklo. 

V tomto období jsou kontejnery obstavené pytli a kočky roznášejí sáčky a kelímky 

se zbytky jídel po okolí. Pro každého občana, předpokládám, není problém si plasty 

nechat doma a po vysypání kontejnerů v dalším týdnů je následně do nich uložit. Také 

sešlápnutí PET láhví před uložením do kontejnerů má svůj význam. Snažme se 

dodržením určitých zásad naplnit podstatu třídění odpadu a zároveň tím udržet čistotu 

v obci. 

                                                                                                                       obecní úřad 

                                                                                                                      

Svoz biologického odpadu 
Svoz biologického odpadu probíhá stejně jako v minulých letech každé 

sobotní odpoledne. Službu provádějí zaměstnanci obecního úřadu. Podmínka 

svozu je pomoc při nakládání. Pokud bude v sobotu hodně deštivo, svoz 

proběhne v pondělí dopoledne bez nutnosti pomoci při nakládce. 

 
                                                                                                                       obecní úřad 

 


