Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Zavedení povinného označení všech psů by mělo být přínosem zejména pro :
 zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (PČR, obce atd.).
 účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů
a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
 umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků
 prokázání vlastnictví psa, např. v případě odcizených psů nebo za psem
způsobenou škodu (např. kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.).
Kontroly, zda pes má čip, bude provádět Státní veterinární správa. Označení psů
mikročipem provádějí veterinární lékaři, pořizovací cena mikročipu se pohybuje
kolem 120 – 450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si veterinární lékaři účtují za
jeho aplikaci. Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s očkováním. Mikročip o
délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je aplikován do podkoží zvířete. Aplikace
je zaznamenána do očkovacího průkazu psa.
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením pokuty ve
výši až 20 tisíc Kč, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné
očkování proti vzteklině.
Bohužel zatím neexistuje centrální registr čipovaných psů, proto se na majitele psů
obracíme se žádostí o nahlášení čísla čipu do naší obecní evidence psů.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi poděkovat Zastupitelstvu a vedení
obce Bílov za krásný finanční dar, který přistál
na charitativním účtu nadačního spolku Sára dětem.
Peníze poputují na výstavbu dětského venkovního
hřiště pro malé, onkologicky nemocné pacienty
při FN v Ostravě. Ještě jednou se zrdce za onkoláčky
obci Bílov děkujeme !
Za spolek Sára dětem Martina Loskotová

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali celému zastupitelstvu,
za Vaši finanční podporu, bez které bychom
nemohli pomáhat našim pacientům, klientům
a jejich blízkým. Žádný finanční dar nebereme
jako samozřejmost, velmi si vážíme Vašeho
daru, který jste nám pro letošní rok poskytli.
Díky podpoře, kterou Vy nám prokazujete, my
můžeme naplňovat naše poslání, které vychází
z našeho motta : "Žít dobře znamená nežít jen
pro sebe."
Mobilní hospic Strom života je nestátní nezisková organizace, která poskytuje
specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným pacientům, pomoc v péči
osobám blízkým, pomoc pozůstalým. Každý náš pacient píše příběh, někdy delší,
někdy jen velmi krátký, trvající jen pár dnů. Jsme podanou rukou těm, kteří se
rozhodnou zůstat se svými nejbližšími do poslední chvíle ve známém prostředí, držet
se za ruku, mluvit beze slov, vypít poslední doušek z oblíbeného hrnku, vydechnout
ve vlastní posteli, ve svých peřinách. Prožíváme s nimi statečný boj, posléze i klidné
smíření s odchodem z tohoto světa. Naše pomoc je naše práce a můžeme ji
poskytovat i díky Vám, kteří nás podporujete a tím společně s námi pomáháte.
Děkujeme.
Za Strom života Marie Ryšková, zakladatelka

OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚŠNOU AKCÍ PRO DĚTI
Kulturní výbor uspořádal v sobotu 31.8.2019 již tradiční "Pohádkový les". Na start u
naší rozhledny přišlo v krásném letním počasí 85 dětí ( !! ). Na procházce lesem na
ně čekaly na 8 stanovištích různé pohádkové postavy, letos např. Asterix a Obelix,
víly, vodníci, ježibaby, Křemílek a Vochomůrka, Karkulka a babička, Zloba a princezna
a celá Šmoulí parta. Na každém stanovišti děti dostaly za splnění úkolu vždy nějakou
sladkou odměnu a v cíli byla připravena velká opékačka. Kulturní výbor děkuje všem,
kteří v tom vedru trpěli v maskách a kostýmech, za jejich aktivitu při přípravě svých
stanovišť a úkolů, a také všem, kteří jakkoliv přispěli k jejímu zdárnému průběhu.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE KULTURNÍHO VÝBORU
sobota 26.10.
Lampionový průvod

neděle 27.10.
Vítání občánků
Setkání s jubilanty

čtvrtek 5.12.
Mikulášská nadílka

sobota 7.12.
Adventní zájezd
Olomouc

sobota 30.11.
Rozsvícení vánočního stromu

neděle 8.12.
Adventní koncert
v kostele

Podrobnosti ke všem akcím budou včas zveřejněny na plakátech, na facebooku a
webu obce, v místním rozhlase, případně uvedeny v pozvánkách.

HUBERTSKÁ ZÁBAVA
se uskuteční v sobotu 16. listopadu 2019 od 20:00 hodin v sále
kulturního domu v Bílově. Termín předprodeje vstupenek
bude včas oznámen v místním rozhlase. Myslivecké sdružení
připravuje bohatou tombolu a tradiční zvěřinovou kuchyni,
hrát bude Orchestra Párty z Třince.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
budou v naší obci přistaveny v sobotu 2. listopadu 2019 od 12:00 h. do 15:00 h.
na prostranství u bývalé hasičárny. V této souvislosti žádáme občany, aby
velkoobjemový odpad přiváželi na prostranství až v daný den, tj. v sobotu od 12:00
hodin, a uložili odpad do přistavených kontejnerů. Pracovníci OZO nejsou povinni
naložit odpad, který je na prostranství dovezen v předchozích dnech. Využijte této
možnosti zbavit se nepotřebných věcí, aby se neopakovala situace, že se
velkoobjemový odpad "objeví" v následujících týdnech a už není možné jej vyvézt.
KONTEJNER NA UPOTŘEBENÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ
S platností od 1. 1. 2020 jsou obce povinny zajistit pro občany celoročně místa pro
soustřeďování upotřebených jedlých olejů a tuků z domácností. Právě
uzavíráme smlouvu se společností, která tento "odpad" bude odvážet
a ekologicky likvidovat a recyklovat.
A jak se můžete zapojit vy ? Nalijte zchladlý použitý potravinářský olej
nebo tuk z pánviček a friťáků do PET láhve. Naplněnou PET láhev dobře
uzavřete a doneste na sběrné místo - kontejner na sběr upotřebených
jedlých olejů a tuků z domácností bude umístěn v budově základní školy.
STARÝ PAPÍR, VÍČKA
Stále sbíráme starý papír a karton – nosit ( i vozit ) můžete do budovy
základní školy nebo na obecní úřad. Cca 4x ročně probíhá svoz starého
papíru a peníze používá mateřská škola na nákup hraček.
V budově školy probíhá také sběr plastových víček – nevyhazujte je
do kontejnerů a doneste. Sběr probíhá ve prospěch Lukáška, z výtěžku
za prodej víček mu rodiče platí rehabilitaci v Klimkovických lázních.
POPLATKY
Připomínáme, že faktury za stočné, které jste obdrželi v průběhu srpna do svých
domovních schránek, jsou splatné do 30. září 2019. Zaplatit můžete v hotovosti do
pokladny Obce Bílov nebo převodem na náš běžný účet č. 107-565430227/0100,
variabilní symbol číslo faktury. Včasnou úhradou se vyhnete navýšení o penále, které
činí 10 % z dlužné částky za každý měsíc prodlení a začíná se počítat od měsíce října.
Dále vyzýváme občany, kteří nemají uhrazeny poplatky za svoz komunálního
odpadu, za psy, za hrobová místa, za dovezené palivové dříví či za sekání, aby tak
učinili co nejdříve. V opačném případě budeme nuceni přistoupit k vymáhání všech
výše uvedených dlužných částek poplatků formou exekucí.

FOTBALOVÝ KLUB BÍLOV
Fotbalisté FK Bílov měli loňskou sezónu velice úspěšnou a obsadili konečné 4.místo
z 12 družstev. Nový ročník IV. třídy začal v polovině srpna vítězstvím Bílova 6:1 nad
Mořkovem "B". Týden nato si Bílov zastřílel v Pustějově, když tamní "B"-tým porazil
10:2. Žilina "B" v Bílově také nepochodila, neodvezla si žádné body, místo toho si na
cestu domů přibalila 4 inkasované branky a jen jednu vstřelenou; 4:1 pro Bílov.
Těžkým soupeřem byl Straník, ale i tam FK Bílov dokázal vyhrát 4:2. Následovala
domácí výhra 4:1 nad Novou Horkou. V Ženklavě se divádi nenudili – první Bílov a
druhá Ženklava, to slibovalo zajímavý fotbal a obě družstva nezůstala svému
postavení v tabulce nic dlužna. Šťastnější byli hosté z Bílova, když po divoké
přestřelce zvítězili 6:4. Zatím poslední utkání jsme hráli v Mošnově se Skotnicí "B".
Domácí byli lepším týmem, ale i přes náš slabý výkon se nám podařilo zvítězit 3:2 a
prozatím vedeme soutěž bez jediného zaváhání.
Rádi bychom pozvali diváky na utkání, které sehrajeme v sobotu 28.9. na domácím
hřišti v Bílově. Soupeřem nám bude družstvo z Lubojat, výkop je v 15:30 hod.
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FK BÍLOV
TJ JISTEBNÍK B
SOKOL ŽENKLAVA
SOKOL VRAŽNÉ
SK STRANÍK
SOKOL KUJAVY
FK SKOTNICE B
TJ NIVA HL.ŽIVOTICE
SK NOVÁ HORKA
FK LUBOJATY
SOKOL ŽILINA B
TJ MOŘKOV B
FK PUSTĚJOV B
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37 : 13
26 : 4
37 : 11
18 : 10
22 : 15
14 : 21
12 : 18
12 : 14
13 : 23
10 : 11
7 : 13
8 : 32
6 : 37
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A je tady další školní rok...
V letošním školním roce 2019/2020 máme zapsáno 21 dětí, z toho 17 chlapců.
Předškoláků máme sedm (chlapci). Dvě děti k nám dojíždějí z Bílovce a jedno ze
Studénky. O děti se starají paní učitelky Věra Heiníková, Šárka Palochová a Dagmar
Janečková, školnicí a výdejčí stravy je paní Pavlína Parvoničová, administrativní
pracovnicí paní Gabriela Klapetková a účetní paní Pavla Sikorová. Školné je 150,- Kč
měsíčně, neplatí předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, pro které je
vzdělávání v MŠ povinné.
Již druhým rokem pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Barevný
svět“. Zaměříme se také na ekologickou výchovu. První program Mgr. Lenky
Bakalové bude „Trápení myšky Šedivky“ - o třídění a recyklaci odpadů a předcházení
vzniku odpadů. Do prosince máme pro děti připravené pohádky. Pan Taraba s
loutkami zahraje „Šípkovou Růženku“, Divadélko Krajánek zahraje pohádku „O
drakovi“ a přiblíží dětem kovářské řemeslo. Na Vánoce přijede s pohádkou „O
Ježíškovi.“ Novinkou bude Divadélko s logo hraním „ O rozmlsané Matyldě“, pohádka
bude o zdravém životním stylu a děti si procvičí i mluvení. Pro předškoláky je
připraven program pro děti MŠ v ORP Bílovec “Poznáváme spolu“ - oblast přírodní
rezervace Kotvice. Program bude na hřišti u ZŠ TGM Studénka a je hrazen z
prostředků MAPII. Bílovec. Využijeme nabídky Bc.Nprap. Lukáše Smudy z Policie ČR
Bílovec, který přijde do MŠ vysvětlit dětem, jak se k sobě mají chovat. Přednášku o
vztazích mezi dětmi v dětském kolektivu si připraví také pro rodiče.
Oslavili jsme první narozeniny dětí s dortem nebo dobrotou od maminky. Děti
ani my dospělí jsme nezapomněli na dárečky a pěknou gratulaci. Z každé akce
pořizujeme se souhlasem rodičů fotky a umísťujeme je na našich stránkách –
www.rajce.net, uživatelé: skolkabilov.
Stále sbíráme starý papír, peníze za to dostáváme do rozpočtu školky. Papír se
shromažďuje v budově bývalé školy. Nadále sbíráme plastová víčka pro Lukáška
Jendrulka. Loni jsme odevdali 87 kg víček. Z jejich prodeje hradí rodiče Lukáškovi
rehabilitaci v lázních Klimkovice. Víčka můžete nosit k nám do školky nebo na OÚ.
Renovujeme také školní zahradu. Přes prázdniny natřeli zaměstnanci OÚ
průlezky, opravili dřevěné prvky a část plotu. Uvítáme jakoukoliv pomoc pro školku papíry na kreslení, do kopírky nebo starší nepotřebné kočárky či větší auta na
zahradu. Určitě využijeme i dalších nabídek od rodičů.
Kdyby se našli šikovní tatínci, tak bychom měli rádi
na zahradě velký „hotel pro hmyz“. Obrázek máme
ve školce na nástěnce a vidíte jej i zde.
Děkujeme.
Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ Bílov

1) ČTĚTE NÁVODY
používejte spotřebiče v souladu
s návodem od výrobce
2) HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
ať je to plamen svíček, sporáku,
krbu, a buďte pozorní při vaření
3) POZOR NA CIGARETY
nedopalky odhazujte do koše až
po jejich dokonalém uhašení
4) KONTROLA KOMÍNŮ
dodržujte pravidla na údržbu
a provoz spalinových cest
5) TOPTE JAK SE MÁ
nedávejte do blízkosti topidel
hořlavé látky, popel ukládejte
do nehořlavé nádoby
6) POUČTE SVÉ DĚTI
dejte z dosahu dětí zapalovače
a zápalky, varujte je
7) VYBAVTE SVOU DOMÁCNOST
instalujte si hlásiče požáru,
mějte doma hasicí přístroj
8) PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODY
udržujte průchodné chodby
a schodiště, při požáru to oceníte

9) HLAVNÍ VYPÍNAČE A UZÁVĚRY
mějte přístupné a označené
hlavní vypínač elektřiny, uzávěr
vody a plynu
10) KONTROLY A REVIZE
provádějte pravidelně

„Senioři – jak se nestát obětí“
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů.
Moravskoslezští policisté se v rámci svých preventivních aktivit na tuto cílovou
skupinu intenzivně zaměřují během celého roku. Chceme opětovně připomenout pár
preventivních rad.
Nakupování
 Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového prostoru vozidla na parkovišti
mějte své věci neustále pod kontrolou, tašku s věcmi si nikam neodkládejte.
 Buďte obezřetní při výběru peněz z bankomatu, nikdy si nepište a nelepte svůj
PIN kód na platební kartu.
 Rovněž při cestování v prostředcích MHD mějte své věci pod kontrolou.
Podvody
 Při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv informace o sobě
(finanční situaci) či své rodině (jména příbuzných apod.).
 Žádost o finanční prostředky si ihned ověřte zavoláním svým příbuzným
(skutečným vnukům či dalším příbuzným).
 Důkladně zvažte, koho a zda vůbec vpustíte do svého obydlí.
 Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko, při komunikaci s neznámým
člověkem používejte bezpečnostní řetízek.
 Pokud se neznámá osoba představí například jako opravář, pracovník úřadu či
jiných služeb, nechte si předložit jeho průkaz nebo si zavolejte přímo na úřad či
instituci, na kterou se odvolává a jeho totožnost si ověřte.
 Nebraňte svůj majetek za každou cenu. Zdraví a život jsou nenahraditelné.
 V případě jakéhokoliv podezření ihned kontaktujte Policii České republiky na
bezplatné telefonní lince 158.
Doprava
 Před vstupem do vozovky se řádně rozhlédněte a na přechod pro chodce
vstupujte až tehdy, kdy vozidlo zastaví či pokud nic nejede.
 Myslete na svou viditelnost. Noste oblečení jasných barev, nejlépe s reflexními
prvky.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
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