Bílov
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Nový Jičín

Správní obvod: Bílovec

GPS souřadnice: 49.734070N, 18.001612E

Nadmořská výška: 347 m n. m.

První pís. zmínka: 1329 (692 let)

Počet obyvatel: 570

PSČ: 743 01

Adresa URL: www.bilov.cz

O obci
Obec Bílov leží na náhorní rovině na okraji Nízkého Jeseníku. Celý katastr obce patří do území
přírodního parku Oderské vrchy. Jižní část spadá poměrně příkře do údolí Odry a také
spád směrem k Bílovci je prudký.

Historie obce
Přes nedostatek tekoucí vody, bylo toto místo osídleno již ve velmi dávných dobách. Z různých míst
katastru obce pocházejí nálezy z mladší doby kamenné (hlíněná cívka, broušené a štípané
kamenné nástroje).

Ubytování a restaurace
V Bílově je prodejna potravin, která se nachází nedaleko obecního úřadu.
Ubytovat se je možné v chatě Betynka, která se nachází v obci Stará Ves.

Okolí a příroda
Obec Bílov leží na náhorní rovině na okraji Nízkého Jeseníku. Celý katastr obce patří do území
přírodního parku Oderské vrchy.

Současnost obce
Školní vyučování bylo v Bílově zavedeno už kolem roku 1650, ale až do roku 1808, kdy byla postavena
první školní budova, se vyučovalo v pronajaté chalupě. Dnes žáci usedají do lavic školní budovy, která
byla postavena v roce 1900. Původní budova

Sportovní možnosti
Obec nabízí mnoho možností ke sportovnímu vyžití, např. jízdu na kole po cyklostezce Kravařsko a
také rozličné aktivity na fotbalovém a víceúčelovém hřišti. Ti, kteří raději tráví svůj volný
čas v klidnějším tempu, mají možnost ...

Památky a zajímavosti
V obci se nachází Kostel sv. Vavřince, který byl původně dřevěný. V letech 1709-1731 přestavěn na
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kamenný a rozšířen roku 1771. Věž byla roku 1733 zvýšena o patro. Při kostele býval hřbitov.
Nejstarší zvon s latinským ...

Doprava
Obci projíždějí autobusové linky Nový Jičín - Bílovec, Vítkov - Ostrava, Bílovec - Studénka, Fulnek Ostrava. V obci jsou dvě zastávky autobusu.
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