Úřední hodiny Obecního úřadu v závěru roku
středa 18.12.2019
19.12. a 20.12.2019
pondělí 23.12.2019
24.12. - 1.1.2020
2.1. a 3.1.2020
pondělí 6.1.2020

poslední úřední den, otevřeno od 8:00 h. do 17:00 hod.
neúřední den, pokladna uzavřena
zavřeno
zavřeno
neúřední den, pokladna uzavřena
úřední den, otevřeno od 8:00 h. do 17:00 hod.

Kulturní výbor
Kulturní výbor Obce Bílov uspořádal v uplynulém období několik akcí pro občany.
30. listopadu proběhlo u Obecního úřadu “Rozsvícení obecního vánočního
stromku”, doplněné o dílničky pro děti, o prodej zabijačky, vánočního punče a
grilovaných klobásek. Děti z MŠ navodily vánoční atmosféru svým vystoupením v
kostýmech mikulášků, s lucerničkami a rolničkami. Hojná účast občanů nás velmi
potěšila.
5. prosince vyrazily po obci mezi děti dvě výpravy Mikuláše s čerty a anděly
a obdarovaly 86 dětí balíčky se sladkostmi.
7. prosince se uskutečnil plánovaný zájezd do adventní Olomouce se zastávkou v
Kroměříži na výstavě betlémů a vánočních ozdob. Větrné počasí minulých dní se
naštěstí umoudřilo a všichni tak mohli nasát tu pravou předvánoční atmosféru.
8. prosince proběhl v místním kostele adventní koncert v podání souboru Šajtar z
Ostravy, který se všem zúčastněným velmi líbil.
Nejbližší plánovanou akcí je Novoroční přípitek s ohňostrojem, který již tradičně
proběhne 15 minut po silvestrovské půlnoci u fotbalového hřiště. Jste srdečně zváni.
Obecní ples připravujeme na pátek 14.2.2020 - letos bude černobílý a ponese se ve
stylu 30. let. O termínu zahájení předprodeje vstupenek Vás budeme včas
informovat.
Dětský maškarní ples proběhne v sobotu 21.3.2020.

Jubilanti a Vítání občánků
V neděli 27. října 2019 proběhly v kulturním domě dva slavnostní obřady – přivítali
jsme mezi občany Bílova nově narozená miminka a poté jsme blahopřáli jubilantům,
tj. občanům, kteří v roce 2019 oslaví nebo již oslavili svá půlkulatá a kulatá jubilea.
Program celého odpoledne zpestřily svým vystoupením děti z mateřské školy a
jubilantům hrála a zpívala p. Božena Palacká. Všichni tak v příjemné atmosféře strávili
hezké odpoledne a odnesli si nejen drobné dárky, ale snad také krásné zážitky.
Se svolením všech pozvaných uvádíme nové občánky Bílova a letošní jubilanty :
Miminka
Tobiáš Glabazňa, Bílov 132
Michael Borák, Bílov 171
Felix Macošek, Bílov 159
Šimon Kozák, Bílov 15

Damien Nekoranec, Bílov 172
Aleš Horkel, Bílov 40
Květoslava Mahútová, Bílov 78
Lia Balnarová, Bílov 10

Jubilanti
Stanislav Biegon, Bílov 139
Štefania Kratochvílová, Bílov 69
Zdeněk Hasoň, Bílov 69
Gabriela Došová, Bílov 145
Antonie Kawuloková, Bílov 110
Danuše Kořenková, Bílov 118
Antonín Bartek, Bílov 62
Pavel Szkandera, Bílov 143
Ilona Richterová, Bílov 47
Věra Žigová, Bílov 10
Kamil Polkorab, Bílov 77
Ida Pinďáková, Bílov 88
Artur Seidler, Bílov 49

Monika Černá, Bílov 69
Olga Fusíková, Bílov 16
Petr Štefek, Bílov 87
Hana Nyklová, Bílov 31
Miloslava Valčuhová, Bíl. 69
Miloslav Gregor, Bílov 145
Zdeněk Jendrýsek, Bílov 110
Hana Lorenzová, Bílov 24
Božena Mahútová, Bílov 78
Marcela Tvrdá, Bílov 24
Jindřich Tvrdý, Bílov 24
Pavel Šamaj, Bílov 60
Veselá babička

Mám veselou babičku, koupila si ladičku.
Děda totiž často mručí, každá hloupost mu hne žlučí,
nadává a hned se hádá, což babička nemá ráda.
Spoustu let se snažila, aby dědu změnila.
Jenže děda bez nálady neposlouchal její rady.
Teď už jí to nevadí - ladičkou ho naladí.

Advent a vánoce v kostele svatého Vavřince v Bílově
Advent je dobou vyčkávání, očekávání a přípravy na setkání. Není to čekání na něco,
ale na Někoho, kdo chce přicházet do každé rodiny, do všech vztahů, do srdce
každého z nás. Přichází, aby nás potěšil, aby nás obdaroval svou přítomností, svou
láskou a pokojem. Toto můžeme prožívat v našich domovech u rozsvícených svící na
adventním věnci. V kostele svatého Mikuláše v Bílovci prožijeme dobu adventní při
mších svatých vždy ve čtvrtek v 17 hodin a v sobotu v 7 hodin ráno.
Do kostela svatého Vavřince v Bílově zveme na nedělní adventní bohoslužby vždy
v 10:30 hodin.
Neodmyslitelnou součástí vánoční atmosféry nejen na náměstích, v kostelech nebo
veřejných institucích, ale také v řadě domácností je Betlémské světlo, které je
symbolem klidu, míru a přátelství. Vyzvednout si ho můžete na Štědrý den 24.
prosince z kostela sv. Vavřince v Bílově po dětské bohoslužbě, která začíná v 15:00
hodin.
Vánoční bohoslužby
Štědrý den – úterý 24. 12. - 15:00 - dětská bohoslužba
Slavnost Narození Páně – středa 25. 12. - 10:30
Svátek sv. Štěpána – čtvrtek 26. 12. - 10:30
Slavnost Matky Boží, Panny Marie – středa 1. 1. 2020 – 10:30
Aktuální informace najdete na www.farnostbilovec.cz a www.krestanskevanoce.cz.
Pokoj a radost o Vánocích a hojnost milostí v novém roce přeje P. Lumír Tkáč

Sběr jedlých olejů a tuků
Informujeme Vás, že od 1.1.2020 se mezi komodity tříděného odpadu zařazují také
použité jedlé oleje a tuky z domácností. Při vaření vzniká v domácnostech velké
množství takových olejů a tuků, které není možné vylévat do kanalizačního řádu,
neboť dochází ke značným problémům v čistírně odpadních vod a odstranění poruch
na zařízení ČOV je velmi nákladné. Proto zchladlé upotřebené jedlé oleje a tuky,
které nesmí obsahovat žádné saponáty ani jiné chemické přípravky, žádné větší
mechanické částice ani zbytky jídel, slévejte a pak v pevně uzavřené PET láhvi (tak,
aby olej nemohl vytéct) doneste na Obecní úřad. Zde je umístěn sběrný kontejner.
Svozová firma bude kontejnery dle potřeby svážet a ekologicky likvidovat a
recyklovat.

Předvánoční čas v mateřské školce
Všichni se asi shodneme na tom, že nejnapjatější období teď prožívají děti. Šla jsem
na krátkou návštěvu do naší mateřské školky, abych si s dětmi popovídala nejen o
vánocích. Ve třídě už mají nazdobený stromeček a aby dětem to čekání rychleji
utíkalo, budou ve školce péct perníčky. Vyprávěli jeden přes druhého, že v minulém
týdnu byl u nich doma Mikuláš s čerty a andělem. Mnohé děti vypadaly vylekaně
ještě dnes, když jsme si povídali o tom, jak “škaredí” ti čerti byli, jak je chtěli vzít do
pytle, že dostali balíčky a museli všichni slíbit, že budou celý rok hodní. Mikuláš si to
za rok přijde zkontrolovat.
Těšení se na vánoce, na Ježíška, na dárečky, tisíce slov, překřikování se – to vše
provázelo povídání na vánoční téma. Děti byly opravdu originální, co se týká výběru
dárků. Už vím, že všichni kreslili obrázek pro Ježíška ve školce, všichni do jednoho
doma psali dopis, dali jej za okno a zmizel ! Ježíšek si pro něj přišel ! A světýlka na
domech a na venkovních stromečcích jsou přeci proto, aby je Ježíšek našel, aby
nezabloudil ! Člověk si tam uvědomí, jak je krásné, když děti ještě na Ježíška věří. A
co si kdo přeje ?
Maruška – lego, lunu, šaty a korunku
Péťa – Spidermana, masku
Vaneska – jednorožce
Lilianka – postýlku pro panenku
Šarlotka – lego, malovátka
Antonio – BMW auto, černý oblek,
Jeníček - hračku
robota Viktora, co umí vařit,
Štěpánek – auto na ovládání
uklízet a podávat jídlo
Kubíček - “haló” telefon
Michálek– opravdovou motorovou
Alex – auto na ovládání, telefon
pilu, formuli, motorku, auto
Honzík – auto na ovládání, kuchaře,
Tomášek – auto na ovládání,
dětskou motorovou pilu
tabuli, křídy, kouzelný svítící písek
Robinek – nakreslil v MŠ mluvící auto
Mareček – nakreslil v MŠ auto
Vojtík – nakreslil v MŠ kamion na ovládání
Kuba Ř. - nakreslil v MŠ auto
Robinek, Vojtík, Mareček a Kuba ve školce zrovna nebyli.
Na závěr se pochlubily ještě básničkou, kterou se naučily :
Já mám z vánoc nejraději, když se kolem všichni smějí,
když se kapři mrskají a prskavky prskají.
Není vůbec důležité dostat dárků horu,
hlavní je, že těšíme se na vánoce spolu.
Pavla Sikorová

Tříkrálová sbírka 2020

20. ročník Tříkrálové sbírky klepe na dveře. Stalo se již tradicí, že vždy počátkem
ledna se můžete setkat s charitními tříkrálovými koledníky, kteří přinášejí požehnání
do Vašich domovů a žádají Vás o finanční příspěvek. Pravý koledník Charity Česká
republika se musí prokázat kolednickou průkazkou a úředně zapečetěnou
pokladničkou. Pokladničky se v souladu se zákonem o sbírkách zapečeťují i
rozpečeťují na příslušných obecních úřadech. Sbírka je celostátní, jejím pořadatelem
je Charita Česká republika se sídlem v Praze. Výtěžek Tříkrálové sbírky je využit tak, že
65 % peněz zůstává charitám, které si je vykoledovaly. Dalších 15 % jde na činnost
regionální (diecézní) charity. Celkem 10 % jde na pomoc v zahraničí (např. při
zemětřesení nebo povodních). 5 % jde na celostátní projekty a na samotnou
organizaci sbírky jde zákonných 5 %. Naprostá většina vybraných peněz putuje na
zdravotní a sociální služby.
Jménem Charity Studénka bych Vám chtěla ze srdce poděkovat za Vaši vstřícnost a
podporu, které si velice vážíme a díky níž můžeme pomáhat potřebným.
V letošním roce jsme díky Vaší štědrosti obdrželi částku 523 092 Kč. Mohli jsme
nakoupit a opravit zdravotní a kompenzační pomůcky do půjčovny za 63 280,- Kč.
Část výtěžku ve výši 11.500,- Kč směřovala dětem na podporu jejich volnočasových
aktivit. Studie nové budovy, ve které by vznikl denní stacionář, 6 míst odlehčovací
služby, 18 míst domova pro seniory a zázemí pečovatelské služby stála 181 500,- Kč a
byla plně hrazena z výtěžku letošní sbírky.
Studii si můžete prohlédnout na www.studenka.charita.cz. Také díky vašemu přispění
jsme mohli dokončit výstavbu garáží, které jsou již zkolaudovány a využívány.
Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2020 máme v úmyslu použít na financování
projektové dokumentace výše zmíněné nové budovy. Znovu podpoříme volnočasové
aktivity dětí v obcích, kde sbírku realizujeme. Pro velký zájem o zapůjčování
zdravotních a kompenzačních pomůcek část peněz použijeme na doplnění
sortimentu těchto pomůcek, případně na jejich opravu.

J.Pomikálková
Charita Studénka

DESATERO PRO POJIŠTĚNCE
aneb co se mění a co zůstává
1. Pokud onemocníte a ošetřující lékař vás uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1. 2020

vám dá pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (ne již 3 díly papírové
neschopenky).
2. Od lékaře můžete odejít přímo domů, protože už není třeba doručovat zaměstnavateli
papírovou neschopenku ani žádné jiné formuláře. Nemění se Vaše povinnost dodržovat
režim stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních 14
dnech nemoci i zaměstnavateli, kterému z tohoto důvodu v uvedených dvou týdnech
nahlašujete případnou změnu místa pobytu a vycházek.
3. Nadále také máte povinnost nahlásit neprodleně zaměstnavateli (telefonicky, SMS zprávou,
e-mailem), že jste onemocněli a lékař vás uznal dočasně práce neschopným.
4. Průkaz práce neschopného, který vám lékař vytiskne a předá, je vaším dokladem, máte v
něm zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o
nástupu/propuštění z lůžkové péče, záznam o předání do péče jiného lékaře apod.,
předkládáte ho také případné kontrole z OSSZ.
5. Nemusíte sami žádat o náhradu mzdy ani o nemocenské, peníze obdržíte stejným
způsobem, jako vám zaměstnavatel vyplácí mzdu (na stejný účet nebo adresu). V případě,
že dostáváte mzdu v hotovosti, postupujete jako v následujícím bodě. Pořád přitom platí,
že nemocenské vyplácí OSSZ do 30 dnů od doručení řádně vyplněných podkladů pro
výplatu dávky.
6. Chcete-li nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet než je vám zasílána výplata,
musíte tuto skutečnost sdělit OSSZ. Nejjednodušší je použít k tomu tiskopis „Žádost o
změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“ (k dispozici je na webu ČSSZ),
který lze odeslat elektronicky z ePortálu ČSSZ (zde je i ke stažení a ručnímu vyplnění) nebo
písemně poštou na OSSZ, pod kterou spadá váš zaměstnavatel.
7. Veškeré podklady a údaje k výpočtu nemocenského obdrží OSSZ elektronicky přímo od
vašeho zaměstnavatele (u OSVČ má OSSZ potřebné údaje ve své evidenci). Informace o
vyměřovacím základu, ze kterého se počítá výše dávky, bude jako dosud uvedena formou
zprávy pro příjemce (při výplatě bankovním převodem) nebo na složence.
8. Jste-li osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ (dobrovolně účastná nemocenského
pojištění), bude vám nemocenské zasláno na účet, ze kterého hradíte pojistné na
nemocenské pojištění, nebo na adresu, kterou eviduje vaše OSSZ v souvislosti s vyplácením
dávek. Pokud chcete nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet, musíte to
sdělit OSSZ. Postup je stejný, jako výše u zaměstnanců a využívá se i stejný tiskopis .
9. Pokud vás během pracovní neschopnosti přebírá do péče jiný lékař, postačí předložit mu
průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (je na něm uvedeno číslo neschopenky).
10. Zaměstnavateli nepředáváte žádné doklady o trvání pracovní neschopnosti ani o jejím
ukončení, všechny tyto informace se dozví elektronicky z ČSSZ. Stejně jako jste však
povinen informovat zaměstnavatele o Vaší návštěvě u lékaře a vzniklé pracovní
neschopnosti, máte tu samou povinnost i u jejího trvání a ukončení.

INZERCE

Přechod televizního vysílání na nový standard DVB-T2
České radiokomunikace by Vás touto cestou chtěly informovat o připravovaných
změnách v pozemním televizním vysílání v souvislosti s plánovaným přechodem na
novou platformu DVB-T2. Přechod na DVB-T2 se bude postupně uskutečňovat po
celém území republiky v období od listopadu 2019 do 30. června 2020.
Vysílače Ostrava – Hošťálkovice, Ostrava – Hladnov, Jeseník – Praděd a FrýdekMístek – Lysá Hora budou vypnuty 30.4.2020 (budou vypnuty všechny programy
ČT). Ke dni 1.6.2020 budou vypnuty ostatní programy (Nova, Prima, Barrandov
atd.)
Co je třeba do té doby udělat ? Jedna varianta je zakoupení set-top-boxu, který jde
připojit k jakémukoliv starému televizoru. Druhá varianta je pořízení nového
televizoru, který již umí nový signál DVB-T2 přijmout. S individuálními anténami není
potřeba nic dělat.
V případě dotazů je možné se obrátit na zákaznickou linku 800 929 929 nebo
prostřednictvím webových stránek www.dvbt2overeno.cz.
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