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V říjnu otevřeme nové autobusové nádraží



Dopolední program:
V 10 hod. sraz účastníků v Bravanticích u Obecního úřadu a kostela. 
Exkurze do honitby MS Bravantice ke zhlédnutí probíhajících 
úprav krajiny. 
Od 11 hod. exkurze do myslivecké, sokolnické a přírodovědné 
expozice v Bíloveckém zámku (do 12 hod.), vedení exkurze Zdeněk 
Pilich, čestný předseda OMS Nový Jičín.
Řízení konference: Zdeněk Pilich, čestný předseda OMS Nový 
Jičín, Ladislav Rafaj, předseda OMS Nový Jičín, Ing. Ivo Otáhal, 
vedoucí a předseda Sokolnického střediska Nový Jičín, z.s., 
RNDr. Jan Plesník, CSc., AOPK ČR.

Odpolední program:
Prezence účastníků (13 až 14 hod.) v přísálí jednání konference.
Vystoupení starosty Města Bílovce Mgr. Pavla Mrvy a přivítání 
účastníků.
Vystoupení předsedy OMS Nový Jičín Ladislava Raff aie.
Vystoupení RNDr. Jana Plesníka, CSc. Z AOPK ČR Praha.
Václav Svoboda, Klub sokolníků ČMMJ: Rok 2017 – 50. výročí 
založení Klubu sokolníků ČMMJ.

RNDr. Jan Plesník, CSc., AOPK ČR Praha: Co mají společného 
myslivost a ochrana přírody?
Ing. František Havránek, CSc., VÚLHaM Jíloviště – Strnady: 
Úpravy krajiny pro podporu drobné zvěře a výzkum chování zajíce 
polního z odchovu po vypuštění do přírody.
Ing. Ivo Otáhal, emeritní zoolog, Muzeum Novojičínska: 
Zvláštní a obtížně vysvětlitelná chování živočichů.
Doc. Ing. Jiří Kamler, PhD., MZaLU Brno, LaDF: Problém černá 
zvěř.
Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., PhD., ČZU Praha: Návrat 
velkých šelem a vetřelci v naší krajině.
Ing. Miroslav Král, Vlastimil Novák, LČR, Krajské ředitelství 
Frýdek - Místek: Chov tetřevů hlušců v Beskydech.
Mgr. Petr Rejzek, Mgr. Michal Zedek, Naše společná krajina 
z.s., Přerov: Projekt čiřikání a jeho výsledky.
Doc. Ing. Josef Feuereisel, PhD., emeritní výzkumník VÚLHaM 
Jíloviště – Strnady a vysokoškolský učitel: Myslivecká etika a 
morálka.  
Ukončení konference mezi 19.00 až 20.00 hodinou. 

Akce je určena nejen myslivcům a odborné veřejnosti, 
ale také všem milovníkům lesa a přírody a dalším zájemcům o danou problematiku. 

Č e s k o s l o v e n s k ý  p o c h o d  n a  V ý š i n u 
Ukončení sezony na vyhlídkové věži kostela sv. Mikuláše v BílovciUkončení sezony na vyhlídkové věži kostela sv. Mikuláše v Bílovci

Termín:  s o b o t a  2 7 .  1 0 .  2 0 1 8 .s o b o t a  2 7 .  1 0 .  2 0 1 8 .  

Sraz účastníků v 9 hodin na dětském hřišti na ul. Radotínská. 

Na ochozu pro každého účastníka opět malá odměna.
Akci připravil turista a průvodce kostelní věží 

pan Jiří Řeháček ve spolupráci s odborem kultury a sportu MěÚ Bílovec. 
Těšíme se na Vaši účast! 

ČČ

A KC E  P R O  C E L O U  R O D I N U !A KC E  P R O  C E L O U  R O D I N U !

MYSLIVECKÁ KONFERENCEMYSLIVECKÁ KONFERENCE

Pořadatelé: Město Bílovec, ČMMJ OMS Nový Jičín 
 a AOPK ČR Praha.
Termín: úterý 16. října 2018 
Místo konání: Dům kultury Bílovec, velký sál

Odpolední program (13 – 17 hodin):         
VÝSTUP VÝSTUP NA VĚŽ KOSTELANA VĚŽ KOSTELA 

s průvodcem.

Trasa: polní cestou na nejvyšší vrchol okolí Bílovce na Výšinu. Malá odměna pro každého účastníka, 
který vynese kámen na navršení mohyly. Sladká odměna pro děti. 

Za příznivého počasí možnost pouštění draků! 
Nezapomeňte si je připravit 

a vzít s sebou!
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Vážení spoluob�ané,
je to k neví-

�e, ale �ty�i roky 
dalšího volební-
ho období se blíží 
ke svému záv�ru. 
Je toho mnoho, 
co bych v úvod-
níku rád opat�il 
alespo� krátkým 
komentá�em. Je 
mnoho myšlenek, 
které bych rád s 
vámi sdílel. Bo-
hužel prostor má 
své vyhrazené li-
mity. Takže jen 
krátce.

Zá�í byl m�síc 
nabitý událostmi 

a akcemi. Z mnoha si dovolím p�ipomenout oslavu úsp�š-
né reprezentace našeho m�sta d�v�aty z uskupení TK ma-
žoretky Bílovec z.s., které pod vedením cvi�itelek Draho-
míry a Veroniky Gilgových vybojovaly na Mistrovství Ev-
ropy v Opatiji titul mistry� Evropy, 3x titul 1. vicemistry-
n� Evropy a dále pak 4. a 6. místo.Za skv�lou reprezen-
taci Bílovce d�kuji a p�eji celému kolektivu mnoho dal-
ších úsp�ch�. 

V druhém týdnu m�síce zá�í naše m�sto hostilo ú�ast-
níky Krajské olympiády senior� se zahrani�ní ú�astí. Do 
této prestižní akce se zapojily tém�� dv� stovky senior� 
v�etn� družstva našeho m�sta. A�koli naše družstvo v této 
sout�ži bylo poprvé, výsledky byly úžasné! Podrobnou vý-
sledkovou listinu naleznete na našich webových strán-
kách. Mimochodem �len�m Krajské rady senior� se naše 
organiza�ní schopnosti a naše m�sto zalíbilo natolik, že v 
roce 2019 plánují v Bílovci uskute�nit celokrajské oslavy 
Dne senior�. Tímto bych rád pod�kovat všem, kte�í nejen 
úsp�šn� reprezentovali Bílovec, ale zejména se podíleli 
na bezchybném organiza�ním zabezpe�ení akce. Zvláštní 
pod�kování pat�í zam�stnanc�m odboru kultury a sportu 
a žák�m Gymnázia Mikuláše Koperníka.

V neposlední �ad� bych se rád ješt� zmínil o oslavách 
Dne m�sta Bílovce. Nám�stí praskající ve švech a roztan-
�ení lidé nejen našeho m�sta byli d�kazem, že se letošní 
oslavy „narozenin“ m�sta povedly. K tomuto p�esv�d�ení 
m� vede také mnoho pochvalných vyjád�ení, která k nám 
p�icházejí ze všech stran. Jsem rád, že se poda�ilo navá-
zat na lo�ský úsp�šný Den m�sta nesoucí se v duchu oslav 
150 let založení SDH v Bílovci. Letošní rok byl v�nován 
p�edevším p�edstavení komunitního plánu, který byl na 
další 3 roky schválen na jednání Zastupitelstva m�sta Bí-
lovce dne 18. zá�í 2018.

Den m�sta Bílovce 2018 skon�il, ale již se p�ipravuje 
program pro Den m�sta Bílovce 2019! V jakém bude du-
chu, to vám neprozradím. Ale mohu všechny ubezpe�it, že 
se nevrátíme pro m� k trapnému modelu placeného vstu-
pu. Cožpak na oslav� narozenin také vybíráte vstupné od 
svých p�átel?

Vážení spoluob�ané, dovolím si krátkou bilanci p�ed 
záv�rem volebního období 2014 – 2018.Na každém kon-
ci je dobré v�novat alespo� chvilku krátké rekapitulaci. 
Co se povedlo, co bychom ud�lali jinak. A každopádn� je 
vždy dobré si vzít ze svých dobrých i špatných zkušenos-
tí ponau�ení.Osobn� p�i hodnocení uplynulých 48 m�sí-
c� musím konstatovat, že to byly velice náro�né a sou�as-
n� pou�né �ty�i roky. Jsem vd��ný, že po celou dobu jsem 
m�l tu �est spolupracovat nejen s odborníky, ale zejména 
s úžasnými, up�ímnými a poctivými lidmi. A� to byli �le-
nové Rady m�sta Bílovce a v�tšina zastupitel�, zam�st-
nanci M�stského ú�adu Bílovec v �ele s panem tajemní-
kem Ing. Ji�ím Hodicem, �lenové komisí a výbor�, ale ze-
jména pak vy, ob�ané m�sta. Sou�asn� jsem vd��ný za 
proz�ení, jak funguje lidská zloba a nenávist. Co doká-
že lež a pomluva. Bohužel jsem sou�asn� došel k pozná-
ní, že není d�ležité, co d�láte, ale co se �íká. Našt�stí toho 
dobrého bylo mnohem více. Musím ocenit a pod�kovat 
všem, kte�í byli ochotni konstruktivn� komunikovat a pra-
covat s cílem posunout život v našem m�st� na vyšší úro-
ve�. Pokud se zam��íme na fakta a nikoli pocity, pak je 
z�ejmé, že se tohoto cíle poda�ilo dosáhnout. Také jsem 
se op�t p�esv�d�il, že jednotlivec toho moc nezm�že. Kaž-
dý výrazný posun v �emkoli je výsledkem práce kolektivu, 
kde každý má svou nezastupitelnou roli. A nemohu opo-
menout to nejd�ležit�jší. Nic bychom nedokázali bez pod-
pory svých nejbližších. Proto z tohoto místa bych rád vy-
jád�il pod�kování celé mé rodin�, které jsem poslední �ty-
�i roky nev�noval tolik pozornosti, kolik by si zaslouži-
la. P�esto vždy stáli za mnou a byli mi oporou. I když to 
mnohdy nem�li snadné. 

Vážení spoluob�ané,
volby jsou pro budoucnost každého m�sta velmi vý-

znamným mezníkem. Výsledky voleb a nov� zvolené za-
stupitelstvo m�že pro m�sto p�inést další rozvoj, ale bo-
hužel také m�že dojít ke stagnaci a útlumu. Záleží na nás, 
voli�ích, na naší volb�, kte�í ze 120 kandidát� na 8 kan-
didátkách získají naši d�v�ru. M�li bychom dbát, aby to 
byli lidé, jejichž motivací je zodpov�dn� a ob�tav� praco-
vat pro naše m�sto. Že jsou to lidé pro tuto práci vybave-
ni zkušenostmi a znalostmi a že mají dobré charaktero-
vé vlastnosti. 

Vážení spoluob�ané, p�eji vám š�astnou ruku p�i volb� 
nových �len� zastupitelstva, kte�í budou poctiv� pracovat 
pro naše m�sto a pro jeho další rozvoj. 

 Mgr. Pavel Mrva

A KC E  P R O  C E L O U  R O D I N U !
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Podzim roku 2018 se do historie Bílovce zapíše jako ob-
dobí, kdy ve městě bylo po neuvěřitelných 63 letech vybu-
dováno nové autobusové nádraží. To původní zde vzniklo 
v roce 1955 a od té doby se nijak nezměnilo. Až nyní…

„Zoufalý stav bíloveckého autobusového nádraží začal 
být ještě více patrný po zrekonstruování sousedící budovy 
železniční stanice v roce 2008. Tehdy se začalo pracovat na 
přípravě projektu, zůstalo však jen u toho,“ nastiňuje situa-
ci před deseti lety místostarostka Bílovce Sylva Kováčiková 
a dodává, že projekt modernizace nádraží se stal prioritou 
vedení města až po roce 2014. „Do Bílovce jsme v roce 2015 
pozvali studenty Fakulty stavební VŠB-TUO, kteří během 
workshopu připravili studie na efektivní využití čtyř vytipo-
vaných městských lokalit, k nimž patřilo i autobusové ná-
draží. Díky tomu jsme získali na modernizaci tohoto pro-
storu komplexní odborný pohled nezatížený stereotypem,“ 
pokračuje s  tím, že na nákladnou rekonstrukci bylo třeba 
zajistit fi nanční prostředky mimo městský rozpočet. „To se 
nám podařilo loni. Byli jsme natolik úspěšní, že jsme získa-
li 36,6 milionu korun z Integrovaného regionálního operač-
ního programu. Celkové náklady na rekonstrukci předsta-
vují 43,5 milionu korun, z toho městský rozpočet je zatížen 
„pouhými“ 7 miliony korunami. Pro představu, tato částka 
odpovídá opravě jedné nepříliš dlouhé městské komunika-
ce a my za ni máme jeden celý dopravní uzel,“ podotýká 
Sylva Kováčiková a zdůrazňuje, že při stavbě byly použity 
kvalitní materiály – zejména žula a kámen –, které zaručují, 
že jde o opravdu dlouhodobou investici. 

Zbrusu nové autobusové nádraží má kromě jiného čtyři 
kryté nástupní rampy s elektronickými ukazateli a jednou 
rampou výstupní, je centrálně osvětleno, k dispozici je tu 
odstavné parkoviště pro automobily i kola, k základní škole 
a k Domu dětí a mládeže odsud vede nový, dobře osvětle-
ný chodník. „Změn bylo provedeno mnohem víc, například 

nově vybudovaný vjezd k restauraci G.T.C. Club, nová dlaž-
ba vedoucí ke garážím v zadní části autobusového nádra-
ží, široký chodník k blízkému obchodnímu centru, asfaltová 
plocha pro pěší a automobily. A to není vše,“ vyjmenovává 
starosta Pavel Mrva. „Chtěli jsme, aby nádraží mělo prvky 
smart city, tedy aby umožňovalo používání digitálních, in-
formačních a komunikačních technologií pro zvýšení kva-
lity života v Bílovci. To se podařilo. Nechybí tu dobíjecí sta-
nice na mobily ani na elektrokola, funguje wifi . Bílovec má 
prostě k dispozici moderní autobusové nádraží odpovídají-
cí požadavkům 21. století. Ostatně už nyní je zde připrave-
no vše pro vybudování nabíjecích stanic pro elektro auto-
busy. Ty jsou však zatím nejen v regionu hudbou budouc-
nosti…“

Podle místostarostky Sylvy Kováčikové byl kladen maxi-
mální důraz na to, aby rekonstrukce co nejméně obtěžo-
vala občany. „Proto jsme k nezbytné demolici dvou objek-
tů, která realizaci investiční akce předcházela a díky níž se 
celý prostor otevřel, přistoupili už v zimních měsících. Za-
čátkem jara pak byla nádražní plocha uzavřena a nástupní 
i výstupní stanice autobusů byly přesunuty na nedalekou 
komunikaci. Vše se podařilo bez komplikací zvládnout i 
díky skvělé spolupráci s  realizátorem akce, společnos-
tí Eurovia,“ pokračuje a jménem vedení města se omlou-
vá všem, jimž rekonstrukce nádraží nějak zkomplikovala 
život. „A děkuji za vstřícnost Správě dopravní železniční 
cesty, autobusovým dopravcům a všem partnerům, kte-
ří se na této investiční akci jakkoliv podíleli. Poděkovat za 
toleranci chci také všem občanům žijícím v  blízkosti ná-
draží, majiteli restaurace G.T.C. Club Zdeňkovi Gořulovi, 
rodině Dreslerově provozující obchodní středisko se za-
hradnickými a zemědělskými potřebami a mnoha dalším, 
bez nichž bychom celý náročný projekt nezvládli,“ uzaví-
rá Sylva Kováčiková.

 - gl -

Investice do budoucnosti Bílovce

MĚSTO MÁ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ TŘETÍHO TISÍCILETÍ



O Z N Á M E N ÍO Z N Á M E N Í
Odbor sociálních věcí Městského úřadu 

Bílovec bude z technických důvodů 
v pátek dne 19.10. 2018 

pro veřejnost uzavřen.

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ 
STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., 
v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uži-
vatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vede-
ní distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distri-
buce, a.s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povin-
nost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohro-
žujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distri-
buční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
(dále jen „zásah“).

Zásah provádějte průběžně v období 
vegetačního klidu dle níže uvedeného rozsahu

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a 
bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozová-
ní zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s. oprávněn ke vstupu na dotyčné 
pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbyt-
ky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní 
hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hro-
mad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m 
od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník 
pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle ob-
držených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvede-
né v ČSN EN 50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bez-
pečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. 
Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a ji-
ných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při 
pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vede-
ním. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost 
osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na 
lince 800 850 860.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vede-
ní je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při 
neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regu-
lačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvis-
losti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny ná-
klady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vyme-
zených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků 
před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povin-
nost, popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v 
platném znění.
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

ČEZ Distribuce, a. s.

OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ 
ZŠ KOMENSKÉHO A ZŠ T. G. MASARYKA

Město Bílovec získalo dotaci z  Moravskoslezského kraje 
z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravných 
pobytů pro žáky 1. stupně základních škol. Pobyty proběh-
nou v měsíci říjnu v Karlově pod Pradědem a na Horní Beč-
vě. Zúčastní se jich celkem 140 dětí. Náplní pobytů budou 
ozdravné procedury zaměřené na regeneraci nebo preven-
ci dýchacích cest.

Cílem pobytů je prevence respiračních onemocnění, na je-
jichž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufi nancován z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

MĚSTO BÍLOVEC ZÍSKALO DOTACI PRO OBLAST 
VZDĚLÁVÁNÍ V ORP 

Město Bílovec získalo fi nanční podporu pro projekt zastře-
šený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
v částce 9 225 940 Kč. Projektem Místní akční plán ve vzdě-
lávání, zaměřeným na mateřské, základní a umělecké školy, 
je podpořena spolupráce a vzdělávání zřizovatelů škol, pe-
dagogických pracovníků a dalších aktérů v oblasti formální-
ho i zájmového vzdělávání v území ORP Bílovec na následu-
jící tři roky. 

Významným přínosem projektu, který navazuje na před-
cházející období, kdy se vzdělávali především pedagogové, 
bude také možnost realizace aktivit pro žáky i veřejnost. Akti-
vity, mezi které patří například projektové dny ve Velkém svě-
tě techniky, besedy se spisovateli v městské knihovně, orga-
nizace výtvarného plenéru, besedy pro rodiče a mnohé další, 
byly naplánovány společně se zástupci škol v Bílovci, ve Stu-
dénce a dalších obcích ORP. Do společného projektu bude za-
pojeno celkem 18 škol z území.

Konkrétní rozsah akcí je v tomto období připravován. V září 
byly vytvořeny pracovní skupiny, složené především z peda-
gogů, které budou řešit aktuální témata související se součas-
nými problémy ve vzdělávání. Do jejich činnosti se mohou za-
pojit i rodiče, které oblast vzdělávání zajímá. Budou organizo-
vány odborné semináře i akce pro žáky, pedagogy i veřejnost. 

Ve spolupráci s  knihovnou se uskuteční již v  říjnu jedna 
z mnoha akcí pro děti. V úterý 23. 10. se budou konat pro žáky 
ZŠ tři tvůrčí dílny a besedy se spisovatelkou a ilustrátorkou Lu-
cii Seifertovou, která dětem představí knihu Dějiny udatné-
ho českého národa. V tvůrčích dílnách děti vytvoří prostoro-
vý obrázek na téma výročí 100 let vzniku Československa a se-
známí se s různými výtvarnými technikami. 

Veškeré aktivity projektu MAP II budou pro zúčastněné zdar-
ma a informace o nich najdete především na webových strán-
kách města a projektu MAP II a na facebooku. Tímto se ob-
racíme také na Vás, rodiče, či zainteresovanou veřejnost, po-
kud máte zájem s námi na projektu spolupracovat, kontaktuj-
te nás na e-adresu: radomira.michalkova@bilovec.cz.

 Mgr. Dagmar Rysová, manažerka projektu
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Vážení spoluobčané!
Tříměsíční úsilí o zvrácení záměru Moravskoslezského kraje 

zrušit akutní lůžkovou péči v bílovecké nemocnici je korunová-
no úspěchem.

Zastupitelstvo kraje na jednání dne 13. září jednomy-
slně své usnesení o Optimalizaci lůžkové péče v Morav-
skoslezském kraji z června letošního roku zrušilo.

Na jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje v bodě 
jednání 4/3 „Projednání peticí“ byly předloženy petice pro-
ti omezování péče v nemocnicích v Bílovci a Orlové. V tom-
to bodě jediným vystupujícím byla místostarostka města Bí-
lovce Sylva Kováčiková. Aktuální vystoupení najdete na we-
bových stránkách Moravskoslezského kraje, videozáznam 
z jednání zastupitelstva ze dne 13. září 2018, bod 4/3.

Děkujeme všem, občanům, starostům z okolních obcí, kte-
ří podporovali kroky k zachránění naší nemocnice. Bez Vás, 
kteří jste petici podepsali a zachování Bílovecké nemocnice 
a. s., podporovali, bychom dnes nemohli být úspěšní. 

 Ing. Sylva Kováčiková, místostarostka města Bílovce

VÝTAH Z VYSTOUPENÍ SYLVY KOVÁČIKOVÉ 
NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE:

„Jsem místostarostkou města Bílovce, na jejímž katastru leží 
Vaše a.s. Bílovecká nemocnice, největší zaměstnavatel a po-
skytovatel služeb v našem regionu.

Jsem rovněž zástupcem petice, kterou podepsalo téměř 
6 000 občanů a která se vyjadřuje proti rozhodnutí zastupitel-
stva kraje zrušit akutní lůžkovou péči v bílovecké nemocnici.

Rozhodnutí týkající se bílovecké nemocnice z  června t.r. 
se neopírá o žádné logické argumenty, o žádný ekonomic-
ký podklad, který by nám umožnil pochopit opodstatnění a 
smysluplnost záměru kraje. Bílovecká nemocnice je v součas-
né době na rozdíl od ostatních krajských zařízení v zisku a opí-
rá se o stabilizované personální zázemí.

Za posledních 10 let je bílovecká nemocnice modernizova-
ná, má nové chirurgické sály, kuchyň, rehabilitaci, akredito-
vané pracoviště na interně, což má vliv na stabilizaci zdravot-
ního personálu.

Na základě osobního rozhovoru s panem hejtmanem a jeho 

příslibu mu děkuji, že pro dořešení otázek kolem návrhu opti-
malizace podpořil jmenování odborné skupiny pro optimali-
zaci, ve které je i zástupce Bílovce.

K našemu překvapení však tato skupina řeší jen Bílovec a Or-
lovou, jako by se problémy ve zdravotnictví Moravskoslezské-
ho kraje koncentrovaly jen do těchto dvou nemocnic. Nerozu-
míme tomuto postupu.

Restriktivní opatření kraje vůči své ziskové krajské nemocnici 
v Bílovci jsou nepochopitelná. Jsou ohrožující a demotivující. 

Co by znamenaly pro nás, občany Bílovecka?
1. Způsobily by zhoršení a omezení dostupnosti lékařské 

péče pro téměř 50 tisíc obyvatel v oblasti akutní péče i poho-
tovostní služby.

2. Zrušení akreditovaného pracoviště by způsobilo odchod 
odborného personálu z regionu.

3. Zrušení chirurgických sálů, ambulance chronických ran, 
centrální sterilizace a dalších by způsobily zmaření vložených 
investic.

4. Zásadní změna struktury nemocnice by vedla ke ztrátě 
pracovních míst v regionu.

Z  těchto a mnoha dalších jiných důvodů vyjadřujeme 
důrazný nesouhlas s rozhodnutím kraje.

Žádáme Vás o změnu usnesení, ve kterém rušíte akutní 
péči v bílovecké nemocnici.

Petici jsme ukončili k 31. 7. 2018. Přesto ještě stále na radni-
ci do Bílovce občané přinášejí podepsané petiční archy a pta-
jí se: CO BUDE DÁL?

Jejich otázka směřuje k Vám, vážení radní, vážení zastupite-
lé, vážený pane hejtmane.

Chceme věřit, že jako zástupci občanů Moravskoslezského 
kraje nedovolíte OMEZENÍ DOSTUPNOSTI LÉKAŘSKÉ PÉČE pro 
své občany.

Věříme, že svým rozhodnutím nezpůsobíte odchod kvalifi ko-
vaných lékařů z regionu.

Věříme, že Vaším rozhodnutím nebudou zmařeny fi nance 
vložené do veřejného majetku.

Věříme, že svým postojem podpoříte další rozvoj své úspěš-
né a.s. - Bílovecké nemocnice.

Věříme, že naše občany ze Studénky, Bílovce, Fulneku, Slati-
ny, Velkých Albrechtic a dalších obcí z regionu vyslyšíte a své 
rozhodnutí změníte.“

Kraj své červnové usnesení zrušil

Poděkování bílovecké nemocnici

Chtěla bych poděkovat všem lékařům, sestřič-
kám, ošetřovatelkám interního oddělení, oddě-
lení následné péče, rehabilitace, sociální pracov-
nici, za jejich milý a vstřícný přístup nejen k pa-
cientům, ale i k nám, rodinným příslušníkům. Zá-
roveň oceňuji profesionální spolupráci všech za-
městnanců mezi odděleními.

Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně sil ve vaší 
náročné práci.

 Novobilská Lenka, 
 dcera vaší pacientky, Jistebník

BÍLOVECKÁ NEMOCNICE USILUJE 
O AKREDITACI

Školením, které se uskutečnilo dne 11. září 2018 a násled-
ným školením interních auditorů, byla v  Bílovecké nemoc-
nici, a.s. zahájena předakreditační příprava. Tato bude pro-
bíhat až do prosince letošního roku a měla by vyvrcholit 
v březnu 2019 „externím hodnocením kvality a bezpečí v Bí-
lovecké nemocnici, a.s.“, což v případě úspěšného absolvová-
ní znamená získání Certifi kátu kvality a bezpečí.

„Jsem přesvědčen, že i když se akreditační řízení týká fun-
gování nemocnice jako celku, největším přínosem je a bude 
neustálé zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče na-
šim pacientům. To samozřejmě v  konečném důsledku při-
spěje k  jejich spokojenosti,“ dodává JUDr. Zdeněk Horák, 
MBA, ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. 

 Ing. Magda Otáhalová, tisková mluvčí
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KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ V BÍLOVCI

Město Bílovec uvítalo 12. září přes 180 seniorek a senio-
rů při 4. Krajských sportovních hrách seniorů. Organizáto-
rem byla Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje (KRS 
Msk) za vydatné podpory a dotací Moravskoslezského kraje 
a pořádajícího Bílovce. Po slavnostním nástupu na místním 
fotbalovém hřišti za účasti a pozdravů od náměstka hejtma-
na Jiřího Navrátila, starosty města Bílovce Pavla Mrvy, před-
sedy KRS Msk Pavla Gluce a ředitelky slovenské organizace 
AKSEN Aktívny Senior Jarmily Stanekové se přihlášení sou-
těžící vydali na dvě sportoviště základních škol, aby bojovali 
ve víceboji. Připraveno bylo 11 disciplín, jako například hod 
šipkami, hod granátem na cíl, hod kroužky, petang, střelba 
do fl orbalové branky, na basketbalový koš, golf snag. Běha-
lo se ve sprintu na 40 metrů u žen, 60 metrů si zaběhli muži. 
Na čas si pak dali běh s kolečkem a břemenem a rovněž s te-
nisovou raketou a míčkem na ní kolem mety. 

Asi nejzajímavější disciplínou byl bollo ball, to je hod teni-
sovými míčky propojenými šňůrkou na trojžerď. V rámci her 
se také konal šachový turnaj v kulturním domě. Za skvělého 
počasí si mohli senioři nejen zasportovat, ale byl pro ně při-
praven rovněž doprovodný program, kdy se mohli prohléd-
nout ukázky místních dobrovolných hasičů pod vedením To-
máše Klose. Někteří odvážní si taky vyzkoušeli, jak správně 
provádět umělé dýchání nebo svoje dovednosti skolit při-
pravené plechovky proudem vody. Napětí, jak vše dopadlo, 
vyprchalo v odpoledním čase, kdy se v kulturním domě pře-
dávaly ceny pro nejlepší jednotlivce ve všech kategoriích a 
na konec i vítěze víceboje a turnaje v  šachu. Slavnostního 
aktu se ujali předseda KRS Msk Pavel Gluc společně se zá-
stupci místní samosprávy, starostou Pavlem Mrvou a mís-
tostarostkami Sylvou Kováčikovou a Hanou Buriánovou. Na 
stupních vítězů se vystřídalo spoustu seniorek a seniorů a 
každý byl odměněn nejen diplomem, medailí či pohárem, 
ale také bouřlivým potleskem. 

„Byla to moje premiéra připravit sportovní prostředí a dis-
ciplíny pro tolik seniorů z kraje. Jsem vděčný, že byl kolem 
mne skvělý tým spolupracovníků Krajské rady seniorů na 
čele s předsedou Pavlem Glucem. Můj obdiv a uznání pat-
ří bez jakýchkoliv diskuzí paní Marii Velké, vedoucí odboru 
kultury a sportu, která byla duší veškerých příprav v Bílov-
ci. Když se skloubí dohromady skvělá spolupráce a k tomu 
vyjde i počasí, tak nemohu jinak zhodnotit tuto akci než 
jako výbornou. Jestli se nám něco nepodařilo, tak nám snad 

účastníci her prominou, jsme jenom lidé a chybička se při 
takové sportovní akci vloudí. Krajské sportovní hry jsou za 
námi a já doufám, že se v Bílovci všem líbilo,“ uzavřel svůj po-
hled na skončené hry hlavní rozhodčí Karel Moškoř. 

Než se podíváme na konečné výsledky víceboje, třeba se 
alespoň krátce zmínit o šachovém turnaji. Zpočátku to ne-
vypadalo na nějakou velikou účast. Muž, který to měl na 
starost, Jiří Opluštil nakonec přivedl na šachovnice solidní 
a také kvalitní šachisty z  různých koutů kraje. V konečném 
pořadí po odehrání všech připravených partií se na prvním 
místě z 26 šachistů umístil JIŘÍ OPLUŠTIL z TJ Spartak Bílo-
vec, za ním skončil Ivan Nešpor ze Šenova a třetí nestárnoucí 
Wieslaw Maroszczyk (roč. narození 1935) z Třince.

A nyní se alespoň stručně zaměříme na vítěze ve víceboji a 
také, jak se vedlo místním, bíloveckým zástupcům. A musí-
me konstatovat, že velice dobře.

Víceboj žen a mužů:
Kategorie žen do 70 let
1. M. Darmovzalová (Ostrava) 2. J. Richterová ( Bílovec) 3. 
K. Moškořová (Dobratice)
Ženy nad 70 let
1. K.Dostálová (Ostrava) 2. E.Vroblová (Bohumín) 3. I. Sta-
churová (Havířov)
Kategorie mužů do 70 let
1.J. Opluštil (Fryčovice) 2. V. Stanovský (Ostrava) 3. A. Kotr-
la (Bílovec)
Muži nad 70 let
1.J. Fiala (Petřkovice) 2. J. Janák (Ostrava) 3. J.Král (Ostrava)

Za Bílovec se her zúčastnilo sedm sportovců ve víceboji a 
dva šachisté. V konečném součtu si nevedli vůbec špatně a 
medailemi to jen cinkalo.

Bílovečtí medailisté z disciplín:
Šipky: ženy - 1. místo Jana Richterová, muži - 2. místo Jiří Ti-
sovský, 3. místo Antonín Kotrla
Florbal: muži – 1. místo Milan Bouřa
Kroužky: muži – 1. místo Josef Richter
Běh s kolečkem: ženy – 3. místo Jana Richterová
Bollo ball: ženy- 1. místo Jana Richterová
Hod granátem na cíl: muži – 1. místo Antonín Kotrla, 3. mís-
to Ilja Banar
Basketbal: muži – 2. místo Milan Bouřa, ženy – 3. místo Jana 
Richterová
Golg snag: muži – 2. místo Antonín Kotrla
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�INNOST JSDH BÍLOVEC ZA POSLEDNÍ 
�TVRTLETÍ

Za poslední čtvrtletí měli členové Jednotky sboru dobro-
volných hasičů města Bílovce jako obvykle mnoho práce. Prá-
vě těmto lidem bych zde rád věnoval poděkování za odvede-
nou práci, kterou vykonávají ve svém volném čase. Nejde jen 
o práci jako takovou, ale i o držení pohotovosti v místě byd-
liště, které jistým způsobem omezují náš volný čas. Respekti-
ve každý den drží pohotovost vždy jeden velitel, strojník a dva 
hasiči, kteří jsou připraveni do 5 minut s technikou opustit ga-
rážové stání po vyhlášení poplachu. 

V letošním roce do naší činnosti přibyl dovoz vody na fot-
balové hřiště. Statisticky k 11. 9. 2018 členové dovezli na hřiš-
tě celkem 110 cisternových automobilových stříkaček (CAS), 
tj. celkem 902 000 litrů vody. Současně se od srpna střídáme 
s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů ze Studénky, kteří se 
rovněž podílejí na zavlažování hřiště. Od poloviny srpna již ne-
odebíráme vodu z přehrady ve Staré Vsi, ale díky povolení fy 
TIGRESSA s. r. o. odebíráme vodu pomocí savicového přívod-
ního vedení ze studny nacházející se ve výše uvedeném are-
álu. 

Mimo rutinní práci, která svým objemem rok od roku roste, 
statisticky přibývá i zásahová činnost. Zejména srpen přine-
sl celkem 39 zásahů především v souvislosti s likvidací boda-
vého hmyzu. Pro úplnost v měsíci dubnu jednotka zasahoval 
celkem 14x, v květnu 8x, červnu 11x a v červenci 13x. Tedy k 
11. 9. 2018 od začátku roku jednotka vyjela celkem k 97 zása-
hům. Za zmínku stojí například zásah ze 14. 8. 2018, kdy jed-
notka vyjela k dopravní nehodě do Lubojat. Hlášena byla za-
klíněná osoba ve vozidle. Po příjezdu na místě zasahovala již 
jednotka profesionálních hasičů z Bílovce. Jednotka byla ur-
čena k transportu zraněné osoby do vrtulníku a po vyšetření 
nehody policií jednotka pomáhala s úklidem po dopravní ne-
hodě a odtažením havarovaného vozidla mimo komunikaci.

Dále během 19. - 20. 8. 2018 jednotka vyjela k několika požá-
rům. V prvním případě zasahovala jednotka dne 19. 8. 2018 s 
velkokapacitní CAS 30 T815 u požáru strniště v Jistebníku. Zde 
se za pomoci naší asanační lišty podařilo požár včas lokalizo-
vat. Hned následující den došlo k požáru suché trávy podél 
železničního koridoru v délce od Studénky až po Polom. Jed-
notka byla nejprve povolána na úsek do Hladkých Životic rov-
něž s CAS 30 T815. Po příjezdu byla jednotka ve-
litelem zásahu určena k doplňování vody. Po do-
plnění vody byla jednotka dále povolána k po-
žáru do Pustějova. Po příjezdu bylo zjištěno pla-
menné hoření na obou od sebe jdoucích fron-
tách. Jednotka na místě zasahovala jako první. 
V době příjezdu byl zasažen úsek cca 400x10m. 
Nataženy byly dva útočné proudy a použity jed-
noduché hasební prostředky. 

V měsíci srpnu nás na naší hasičské zbrojni-
ci nepříjemně překvapila netěsnost na sousta-
vě rozvodu tlakového vzduchu, která nám slou-
ží k udržení tlaku v zásahových automobilech, 
což usnadňuje a hlavně urychluje výjezd tech-
niky k zásahu. Zmíněná netěsnost zapříčinila 
nepřetržitý chod kompresoru. Závada naštěstí 
byla relativně včas objevena a kompresor od-
staven. Po prohlédnutí odbornou osobou byl 
opět uveden do provozu. Bohužel i tento in-
cident nám stále připomíná, že budova chátrá 

a vyžaduje hluboký rekonstrukční zásah. V současné době 
však probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové do-
kumentace. Dle posledních informací je situace na trhu slo-
žitá a cenové nabídky jsou neadekvátní rozpočtu města. Pře-
sto však věříme, že se podaří projektanta najít a dotáhnout 
vše do zdárného konce, neboť rekonstrukce je nevyhnutel-
nou budoucí etapou vývoje naší hasičské zbrojnice. 

Mimo jiné v červenci byla do osobního automobilu Škoda 
Fabia nainstalována vozidlová radiostanice, která byla získá-
na bezúplatným převodem od HZS MSK. Tímto krokem se 
podařilo všechna vozidla vybavit prostředky pro spojení u 
zásahu a uspořádat volací znaky do logické posloupnosti. 

Na začátku měsíce srpna prošel přívěs za osobní automo-
bil stanicí technické kontroly. Vozík prošel bez výhrad, a tak 
byl ustanoven do způsobilého provozu na další 4 léta. Dále 
v srpnu byla na požární technice CAS 24 T815, CAS 30 T815 
provedena výměna oleje a zároveň vzduchových, olejových 
a palivových fi ltrů. Zároveň bylo provedeno ošetření pod-
vozku. Na začátku září byla dále provedena výměna podáva-
cího čerpadla na CAS 24 T815 z důvodu netěsnosti. Přistou-
pili jsme také k obměně zastaralé výpočetní techniky v gará-
žovém stání, jež nyní pracuje plynule a obstojně odvádí po-
třebnou práci. Současně pracujeme na zprovoznění původ-
ní technologie, která fungovala za doby, kdy stanici obýva-
li profesionální hasiči. Drahá technologie v podobě hardwa-
rového vybavení nám byla přenechána. Nyní je však nutné 
vyřešit licenční práva s RCS Kladno a najít optimální řešení 
pro obě strany. Případné oživení technologie by umožňova-
lo například automatické tištění výjezdových lístků či rozsví-
cení světel.

 Ing. Tomáš Čtvrtňák, velitel JSDH Bílovec



BÍLOVECKÝ TURISTICKÝ ODDÍL MLÁDEŽE 
NEZMAŘI SE UMÍSTIL NA ULTRA 
HORSKÉM MARATONU BESKYDSKÉ B7!

Dvě členky bíloveckého oddílu Nezmarů se skvěle umísti-
ly na Ultra horském maratonu dvojic Beskydské B7ky!! Mar-
kéta Máchová má bronz a Aneta Dreslerová (naše trenérka) 
je na 5. místě v kategorii mix!! Oběma velké gratulace!! Skvě-
lý výkon na trase 95km a převýšení 5500m - extrémní pře-
chod trasy Javorový - Javorník, kterou účastníci musí překo-
nat v čase do 29hodin - naše členky doběhly v časech 16.24 a 
17.23!! Dále jsme se zúčastnili městského běhu Studénecká 
pětka, kde opět Aneta vyhrála 2. místo na trase 5km. V příš-
tím Zpravodaji vám přineseme výsledky z mezinárodních tu-
ristických závodů na Slovensku, kam jedeme reprezentovat 
Bílovec! Příští rok v květnu budeme pořádat závod Českého 
poháru pro několik set účastníků u nás v Bílovci.

Po prvním školním týdnu jsme měli táborák s akčním pro-
gramem a přenocováním v  okolí Bílovce. Od října začína-
jí naše pravidelné schůzky a tréninky v  budově Sokolov-
ny vždy od 16 hodin – přijďte se s dětmi podívat, jste zváni, 
máme také nové trenérky a trenéry, kteří se na děti těší! Ide-
ální věk od první třídy výše. Děkujeme našim dětem, které 
svým spolužákům udělaly ve třídách prezentaci oddílu. Od 
září máme novou klubovnu v  opravené budově České Be-
sedy – potřebujeme ji teď vybavit nábytkem – proto přijme-
me jakýkoliv dar (fi nance nebo zachovalý stůl, uzamykatel-
nou skříň). Díky sponzorům (MSV, Super Nářadí, BCowork) 
jsme mohli vybavit děti oddílovými tričky, které se jim moc 
líbí. Děkujeme, vedoucí oddílu Jakub Koziol Herman. Sleduj-
te nás na Facebooku a přidejte se na námi pořádaných ak-
cích. www.nezmaribilovec.cz.

NEZMAŘI UKLÍZELI

Sobota 15.9.2018 byla celosvětovým dnem úklidu planety. 
Myslíte, že Bílovec je čisté město? Mysleli jsme si taky. Během 
asi hodiny a půl máme 6 plných pytlů a dvě bedny. A to jen 
při procházce z náměstí, přes zámecké schody, Komenského 
školu, DDM a nádraží... zhlédněte fotky... Těšíme se na jaře na 
dalším Ukliďme Bílovec i s vámi. A děkujeme Pohoda Restau-
rant za kofolu pro každého účastníka akce!! 

 Turistický oddíl mládeže Nezmaři Bílovec

P O D Ě KO VÁ N Í
Chtěla bych moc poděkovat panu Brímusovi, panu Il-

líkovi, panu Golovi a všem dárcům, kteří přispěli fi nanč-
ní částkou na charitativním tenisovém turnaji v  Bílovci, 
konaném 8. 9. 2018. Peníze budou použity pro Natálku 
na neurorehabilitace ve speciálním protetickém obleč-
ku v rehabilitačním centru Arcada NeuroMedical Center 
v Ostravě-Porubě. http://arcada-center.com).

Moc vám všem děkujeme.
I nadále chceme, za Asociaci rodičů dětí s dětskou moz-

kovou obrnou, prosazovat zlepšení práv a postavení 
všech nemocných dětí, v rámci zdravotnické péče, vůči 
státním i nestátním orgánům a zdravotním pojišťovnám. 
A nejen pro děti s dětskou mozkovou obrnou, ale i paci-
entům po cévní mozkové příhodě nebo úrazech mozku. 

Léčba je fi nančně nákladná, avšak dostupná pouze za 
úhradu, a není ani z části hrazena zdravotními pojišťov-
nami. 

Chtěli bychom prosadit zlepšení a urychlení ze strany 
ministerstva a zdravotních pojišťoven, abychom nemu-
seli nedůstojně sbírat víčka.

Děkuji za podporu,
 Bc. Hana Semenyšinová s Natálkou

NOVÁ ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA VE STARÉ VSI

Nikdy bych nevěřil, jak složité bude prosadit vybudování 
herního prvku na zahradě Mateřské a Základní školy ve Sta-
ré Vsi. Dobrá věc se nakonec podařila, a děti se tak po mnoha 
letech mohou těšit z dětského lanového centra.

Děkuji kolegům z osadního výboru na Ohradě, že podpořili 
to, co jsme si na začátku volebního období předsevzali. Když 
už se nám nepodařilo prosadit výstavbu dětského hřiště na 
Ohradě, alespoň jsme umožnili vznik kousku dětského hřiš-
tě našim dětem u školy ve Staré Vsi. 

Milé děti, dovolte mi, abych Vám popřál mnoho zábavy při 
zdolávání bezpečných lanových překážek, které Vám pomo-
hou rozvíjet fyzickou kondici, posílit psychické dispozice a 
poskytnou sportovní vyžití. Učitelům a rodičům přeji, aby 
měli ještě více možností k edukaci našich dětí podobnou zá-
žitkovou pedagogikou. A to častěji než jednou za 4 roky…

 Richard Ocásek, předseda OV Ohrada

říjen 2018 9Zprávy z města



FARMÁŘOVA POHÁDKOVÁ CESTA OHRADOU

Jako opravdové farmářky a farmáři vyrazily děti na Ohradě 
poslední prázdninovou sobotu na pohádkovou cestu plnou 
úkolů a dobrodružství, kterou tato nelehká práce obnáší. Po-
časí bylo proměnlivé, a tak všechny děti i dospělí okusili veš-
keré neduhy, které práce v zemědělství obnáší. Obléct gu-
máky, navléknout pláštěnku, nastartovat traktor a hurá do 
práce.

Naklepat kosu, pohrabat seno, nachystat dřevo na zimu, 
zasadit slunečnici, rozpoznat obilí a domácí zvířata anebo 
absolvovat náročnou cestu mandelinek bramborových jsou 
jen některé z mnoha disciplín, které dnes již bez větších pro-
blémů zvládnou všechny děti, které se akce na Ohradě zú-
častnily. Postavit se tak k práci čelem už pro ně není problém.

Všechna stanoviště byla zajímavější oproti jiným pohádko-
vým cestám v okolí, a to zejména v tom, že jako odměna na 
děti nečekal bonbon ani žádná cukrovinka, ale pravé pro-
dukty přírody. Vedle jablíčka, hrušky, švestky, sýru, česneko-
vé pomazánky, slunečnicového semínka a domácí marme-
lády mohli účastníci okusit i opečenou bramboru a mnoho 
dalších dobrot, o které na stanovištích nebyla nouze.

Na realizaci této akce se podílelo hodně obyvatel a přátel 
Ohrady. Mnozí otevřeli nejen svá srdce, ale popustili uzdu 
své fantazii, prolezli půdy, a tak bylo nejen co dělat, ale i na 
co se dívat. Chci poděkovat všem, kteří se na realizaci po-
díleli, i těm, kteří se přišli pobavit. Rád bych také popřál ma-
lým farmářkám a farmářům, aby nikdy nezapomněli, jak těž-
ká, ale nesmírně potřebná je práce v zemědělství.

 Richard Ocásek

KLUB SENIOR� BÍLOVEC – PLÁN AKCÍ 
NA �ÍJEN 2018

2. 10. 2018 
úterý, účast na krajské akci ke Dni seniorů v Ostravě (pla-
tí pro přihlášené zájemce).

5. 10. a 19. 10.2018
pátky, pokračování kurzu cvičení paměti – společenská 
místnost MK, začátek vždy v 9 hodin. 
Přijít mohou i noví zájemci.

6. 10. 2018 
sobota, kino Radost, 14 hodin, promítání fi lmu pro seni-
ory. Hudebně romantický fi lm USA - „ZRODILA SE HVĚZ-
DA“. Zvýhodněné vstupné pouze pro seniory.

10. 10. 2018 
středa, zájezd do divadla AD v Ostravě mimo předplatné 
na operu TRAVIATA. 
Odjezd v 17.30 hodin od BČS na Opavské ulici a 17.35 hod. 
od Besedy na Ostravské ulici.
Přihlásit se můžete ještě dodatečně na tel. 608 127 964, 
pokud budou volná místa. Vstupenky si 
pak vyzvednete v klubovně KS 4.10.2018 od 15 do 16 ho-
din.

25. 10. 2018 
čtvrtek, společenská místnost MK, 15 hodin, přihlášky 
na vánoční akci v zámku Linhartovy 
(1.12.2018 – sobota). 
Od 16 hodin beseda s pracovnicí odboru sociálních 
věcí MěÚ na téma SOCIÁLNÍ PORADNA PRO SENIORY.

 Za Klub seniorů Bílovec 
 Marie Kavalová
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V  minulém čísle Zpravodaje jsme Vám předložili fotografi i, na které jste 
měli poznat, kde se v Bílovci nachází nově upravený prostor. Jednalo se o 
chodník kolem GTC u nádraží.

Sešlo se nám celkem 29 odpovědí, všechny správné. Veřejné losování vý-
herců proběhlo v bíloveckém muzeu během přednášky dne 13. 9. 2018.

Výherci: Hynek Bambas, Dagmar Štanclová a Tereza Niklová. Pro výherce je 
připravena v bíloveckém muzeu k vyzvednutí odměna – vstupenky na vybrané 
představení v Domě kultury Bílovec. 

Děkujeme všem za účast a přinášíme další soutěžní otázku:
Na naší fotografi i je vidět znak, který je vytesán do kamene. Na kterém místě 

v Bílovci se nachází tato připomínka naší historie a u jaké příležitosti byla insta-
lována?

 Své odpovědi s uvedením jména zasílejte na adresu: 
marie.velka@bilovec.cz v termínu do 8. 10. 2018. 
Tři čtenáři, kteří odpoví správně na naši otázku, obdrží 2 vstupenky 
na prosincové divadelní představení v Domě kultury Bílovec.

P Ř I P R A V U J E M E
* Kateřinská zábava 24. 11. 2018

* Zájezd do zámku Linhartovy 
na vánoční akci

Naše soutěž



BÍLOVEC NA FOTOGRAFIÍCH

Fotíte Bílovec? Připravili jsme pro vás novou výzvu. Za-
šlete nám vaše snímky na témata čtyř ročních období:

JARO v Bílovci 
LÉTO v Bílovci
PODZIM v Bílovci 
ZIMA v Bílovci 
Speciální téma: Bílovecká vodní nádrž „přehrada“, 
ve všech ročních obdobích

Fotografi e musí být vytvořeny na území Bílovce a jeho 
místních částí. Vaše snímky (max. 2 na každé roční obdo-
bí) nám zašlete v termínu do 15. listopadu 2018 na adresu: 
jiri.velky@bilovec.cz. Po vyhodnocení nejlepší odměníme a 
z došlých fotografi í připravíme opět výstavu.

SVAZ T�LESN� POSTIŽENÝCH, 
MÍSTNÍ ORGANIZACE V BÍLOVCI

Přátelské posezení: 
2. 10. 2018 ve 14 hod. v sále městské knihovny 
16. 10. 2018 ve 14 hod. v sále městské knihovny
 30. 10. 2018 od 14 hod. v sále městské knihovny

BOWLING
kdy: 9. 10. 2018 od 15 hod.
kde: sportovní středisko Bílov

18. 10. 2018 Prohlídka lázní Klimkovice a návštěva fi rmy 
ILLÍK Lhotka.
Odjezdy autobusů budou upřesněny při setkání v klubovně.

Poslední srpnový týden se naši členové zúčastnili rekondič-
ního pobytu v Beskydech. 

Krásné počasí, masáže a ranní cvičení všem velmi prospěly.
Poprvé se naše organizace zúčastnila Krajských sportov-

ních her. Akce se konala 12. 9. 2018 v Bílovci a 5 našich čle-
nů získalo celkem 8 diplomů z 10 disciplín. V celkové kate-
gorii žen od 60 do 70 let získala 2. místo v kraji J. Richterová.

DŮM KULTURY BÍLOVEC
Půlkolona
Čtvrtek 4. 10. 2018, 18.00 hodin
Vstupné 100,- Kč, předprodej v muzeu v Bílovci

Parfém v podezření
Pondělí 8. 10. 2018. Divadlo Praha. 
Vstupné od 250,- Kč, předprodej v muzeu v Bílovci

Taneční pro pokročilé
Taneční kurz pro páry se zájmem o společenský tanec.
Dům kultury Bílovec
zahájení 11. 10. 2018 ve 20.00 hodin
Celkem 7 dvouhodinových lekcí, cena za pár 2100,- Kč.
Kurz vede taneční mistr Jaromír Riedel.
Bližší informace a přihlášky u tanečního mistra: 605 252 527

STŘÍPKY Z TK MAŽORETEK BÍLOVEC,  Z. S.

Po tom, co jsme z  Mistrovství České republiky odjížděly 
šťastné, s obrovskými úsměvy a na krku s pěti zlatými, jed-
nou stříbrnou, jednou bronzovou medailí a s postupy na Mi-
strovství Evropy nás vítaly s otevřenou náručí prázdniny, jak 
jinak než pracovní, pro nás tréninkové. Všechna děvčata tré-
novala od rána do večera na letním soustředění v  Novém 
Hrozenkově. Pro někoho týden s pohádkovým sluníčkovým 
počasím, pro nás šílené horko na trénink. Avšak děvčata a 
trenérky zaťaly zuby a veškerá dřina se vyplatila. Ve dnech 
23. 8. – 26. 8. 2018 jsme se v Chorvatské Opatiji zúčastnily 
soutěže IAM – 15th European Championship of Majorette – 
Sport, odkud si naše úžasné kadetky pod vedením Drahomí-
ry Gilgové dovezly titul Mistryně Evropy Classic baton kadet. 
Classic baton je mimo jiné specifi cký v tom, že děvčata sou-
těží v pódiu i v pochodovém defi lé, následné výsledky se sčí-
tají. A naše kadetečky si 1. místo udržely v obou těchto dis-
ciplínách. Mimo tento úžasný titul se můžeme pyšnit i třemi 
tituly 1. Vicemistryně Evropy v Classic baton senior, VF FLAG 
junior a MF FLAG junior.

My trenérky, Drahomíra i Veronika Gilgovy, jsme chtěly po-
děkovat všem děvčatům za trpělivost, píli, spolehlivost a vy-
nikající týmovou práci, rodičům za neustálou pomoc, měs-
tu Bílovec za neskonalou přízeň, podporu a víru v práci, kte-
rou dohromady vytváříme, sponzorům za dary a fanouškům 
za umačkané palce, protože všechno to je pro nás důležité, 
protože všechno to z nás dělá tým. A jen když budeme držet 
jako tým a dáme do tance celé srdce, tak budeme nejlepší. 
Moc děkujeme, všem!

No a co nás čeká a nemine? Letos otevíráme tři reprezen-
tační soubory – kadetky, juniorky, seniorky a jeden speciál-
ní tým baby kadetek. Mistrovství Evropy nás natolik motivo-
valo, že jsme plné elánu a doslova toužíme po tom, aby naše 
výkony byly čím dál lepší. Abychom nelenily, koncem září se 
chystáme spolu s Dechovým orchestrem VŠB na Blasmusik-
festival do Německa do Bad Schelmu. Je to festival, kterého 
se budou účastnit soubory celého světa, např. Brazílie, Ko-
lumbie, Austrálie, Itálie, Švýcarsko a mnoho dalších států pa-
třících do Evropy. My jsme jediní zástupci za Českou repub-
liku. V listopadu plánujeme soustředění, kde se budeme pil-
ně připravovat na novou soutěžní sezonu. Čeká nás spousta 
nových zážitků, legrace a procestovaných míst. A na to my 
se – těšíme!

Chceš být jednou z nás? Více informací na www.mazoret-
kybilovec.estranky.cz 

 Za TK Mažoretky Bílovec, z.s. Veronika Gilgová
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STOLNÍ TENIS TJ SPARTAK BÍLOVEC

V měsíci srpnu absolvovali naši mladí hráči pětidenní camp 
stolního tenisu. Každý den od 8.30 do 18.30 se věnovali zlep-
šování úderové techniky a kondice. Dva dny nám pomohl i 
republikový trenér talentované mládeže Pavel Steff ek. 

Dne 14. 9. 2018 se zúčastnilo Memoriálu Rudolfa Langra 
35 hráčů z celého okresu. Vítězem se stal Vilém Randis z No-
vého Jičína. 

 Za oddíl stolního tenisu Luděk Vařák

Čas nám přidal mnoho let od doby, kdy jsem si 22. 2. 2002 
přivezla 3měsíční štěně, pejska Nera z útulku v Ostravě-Tře-
bovicích. Následoval důsledný výcvik a celkem 6 canistera-
peutických zkoušek.

V roce 2005, po jeho zkoušce, došlo k těžké otravě. Bojovali 
jsme tři o Nerův život, pan doktor Dvořák, sestřička Vaňková 
a já. Věřím, že za pomoci Boží jsme to zvládli.

Nero pracoval 12 let s postiženými a nemocnými na zám-
ku v Nové Horce, v Domově pro seniory v Butovicích, v Dět-
ském domově ve Fulneku, v Domově pro seniory Slunečni-
ce v Ostravě-Porubě.

 Posledních 7 a půl roku v bílovecké nemocnici na Odděle-
ní následné péče.

Pracoval pro neziskovou společnost Podané ruce ve Frýd-
ku-Místku a také pro Adru Ostrava.

Dne 23. 6. 2018 jsme se po 17 letech zúčastnili setkání útul-
kových pejsků. U této příležitosti byla jeho práce oceněna. 
Obdržel velký pohár a diplom “Nejlepší senior 2018“.

Zásluhu na tomto ocenění má také pan doktor Miroslav 
Dvořák, sestřička Milena Vaňková z veterinární ordinace ve 
Staré Vsi u Bílovce, také i Dáša a František Žurkovi z Fulneku, 
kteří nás na veterinu obětavě vozí.

Všem těmto dobrým lidem patří mé veliké poděkování!!!
Pejsek Nero dokázal za ty dlouhé roky rozzářit oči mnoha 

klientům, za kterými jsme docházeli. Dokázal potěšit a byl 
celá ta léta mým spolehlivým a věrným parťákem.

Závěrem říkám: Jsem hrdá na ty roky, kdy jsme docházeli za 
lidmi, kteří potřebovali pomoc.

Jsem hrdá na svého pejska Nera a jsem ráda, že jsme moh-
li pomáhat…

 Eliška Knězková, canisterapeutka, Fulnek
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POZVÁNKA KE SLAVNOSTNÍMU 
OB�ADU V KAPLI SV. BARBORY

sobota 13. října 2018, 
14:00 hod. Vítání novorozeňat
15:00 hod. Blahopřejeme jubilantům

V měsíci září 2018 jsme přivítali tyto 
novorozené občánky našeho města:

Matěj Arátor, Jakub Horváth, Kristián Vícha, Marek Stra-
šek, Martin Novák, Lukáš Novák, Jakub Kolenčík, Melissa Me-
hmed, Nikola Břenková, Jan Černý, Kryštof Nosek, Natálie 
Melecká

V měsíci září 2018 jsme blahopřáli těmto 
jubilantům:

Libuše Dluhošová, Eliška Horáková, Ladislav Sys, Ingeborg 
Smetanová, Zdeněk Baláš, Annaliese Cázerová, Marie Nohlo-
vá, Eva Bohdalová, Stanislav Kubánek, Jan Beilner, Zdenka 
Řeháčková, Valerie Šustková, Miluše Můčková, Růžena Ioan-
nu, Růžena Hendrychová, Rudolf Tichý, Václav Kubový, Lumír 
Bsonek, Jindřiška Korduliaková, Vlasta Kořená, Květoslav Bě-
lunek, Josef Bárta, Petr Kopec, Bohdan Šindel.

Adra Ostrava gratuluje Elišce Knězkové 
a pejsku Nerovi k udělení ocenění.

Děkujeme za ta obětavá léta. 
Přejeme jen všechno nejlepší do dalších let 

ve zdraví a spokojenosti.
 Kolektiv DC ADRA Ostrava

ELIŠKA A NERO Z FULNEKU
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CELOREPUBLIKOVÁ KAMPAŇ KDE DOMOV MŮJ 
– STOLETÍ ČESKÉ RODINY

Cílem celorepublikové kampaně neziskové organizace Síť 
pro rodinu je posilovat hodnotu rodiny v propojení se stým 
výročím republiky – vyzdvihnout důležitost rodiny v minu-
losti a současnosti v kontextu s její proměnou. A posilovat 
mezigenerační vztahy. 100. výročí Československa/České re-
publiky přímo vybízí k logickému propojení – rodina jako 
základ společnosti a stát jako prostor pro existenci rodiny – 
rozvoj a vývoj v čase přinášel a přináší změny a proměny jak 
rodiny, tak státu. A to je dobrý důvod k zastavení, ohlédnutí 
a porovnání se současným stavem před vykročením do dal-
šího století.

Jednou z několika částí kampaně je „Rodinné stříbro“. Do 
této části se mohou zapojit domovy seniorů, domovy s pe-
čovatelskou službou, ale také například individuální zájem-
ci, jakéhokoli věku.

Proč rodinné stříbro? Protože každá rodina je jedinečná, 
přestože se v průběhu času mění, uchovává své zvyky, tradi-
ce i duchovní kulturu… 

Podoby rodinného stříbra: 

Materiální (hračka, slánka, kus nábytku…). 
Duchovní (rituály, zvyky, tradice, knihy, recepty na pokrmy, 

babské rady…). 
Jazykové (příběhy, které se předávají z generace na gene-

raci…).
Rituály (které se dodržují dle zvyků spojených s průběhem 

kalendářního roku a koloběhem života – narození, smrt).
Kulturní hodnoty (knihy – pohádkové, Bible…).
Fotografi e.

Forma: 
Můžete přispět formou textu, příběhu, eseje, popsat zvyk, 

který se u Vás udržuje, popsat recept Vaší babičky či praba-
bičky, Váš… 

Všichni, kdo budou sbírat a posílat „rodinné stříbro“, mají 
možnost si vybrat podobu a formu, jaké jsou jim blízké. 

Můžete posílat fotky i audiozáznamy, vše prostřednic-
tvím emailu:

Kam: info@sitprorodinu.cz (paní Petra Fajfrová).

Síť pro rodinu z příspěvků připravuje výstavu, záleží na je-
jich počtu. Kampaň završí sympozion – setkání a debata od-
borné veřejnosti o hodnotě rodiny v listopadu 2018. Sou-
částí sympozionu bude slavnostní vyhlášení oceněných fi -

rem v rámci soutěže Společnost přátelská rodině. Část pro-
gramu zaměříme na důležitost rodinných fi rem. V případě, 
že se rozhodnete přispět a zapojit se, je vždy nutné uvést 
jména a kontakt osoby, která příspěvek dodala, adresu, pří-
padně jinou specifi kaci, o koho jde, tak, jak si autor/ka pří-
spěvku určí. Zároveň uvést větu, že souhlasí se zveřejněním 
na Facebooku a webu Sítě pro rodinu a poskytnutím mate-
riálu k prezentaci projektu.

S  dotazy se můžete obracet na krajskou koordinátorku 
Sítě pro rodinu v Moravskoslezském kraji, Lenku Poláško-
vou:
Bc.Lenka Polášková
Krajská koordinátorka v Moravskoslezském 
a Olomouckém kraji
lenka.polaskova@sitprorodinu.cz +420 602 178 953
Síť pro rodinu, z.s. (dříve Síť mateřských center o.s.)
Truhlářská 24, 110 00 Praha 1
www.sitprorodinu.cz

STŘELCI ANI O PRÁZDNINÁCH NEZAHÁLELI

Naše největší střelnice Plzeň –Lobzy hostila ve dnech 25.-
26.8. 2018 mladé nadějné střelce z celé republiky. Konalo se 
zde fi nále Českého poháru talentované mládeže ČPTM. To-
muto fi nále předcházela tři kola závodů, kterých se účastni-
li i bílovečtí střelci – Adéla Bierská, Veronika Dobešová, Beá-
ta Hrbáčová, Tomáš Gilg, Václav Holub, Kryštof Jabůrek, Jin-
dřich Josl, Matyáš Kadula, Ondřej Lušňák, Matěj Mrva, Ště-
pán Scholaster. Naším velkým želízkem v ohni byli Veronika 
Dobešová a Jindřich Josl. Jindrovi bohužel fi nále těsně utek-
lo – skončil na druhém nepostupovém místě, ovšem Vero-
nika Dobešová na fi nálový závod postoupila a nejen to. Bo-
jovala a svým výkonem 337b. a osobním rekordem ve VZPi 
40 dorostenky obsadila nádherné 15. místo z 23 zúčastně-
ných. Poprvé tak na obrovské výsledkové tabuli svítilo neje-
nom jméno naší střelkyně, ale i znak Města Bílovce. Ve stej-
ných barvách mají bílovečtí střelci i klubová trička a čepice, 
ve kterých nastupují na závody. Střelce z  Bílovce už všich-
ni poznají. 



 ZE ZŠ KOMENSKÉHO

ROZVOJ NAŠÍ ŠKOLY
Od července probíhá v naší škole projekt

STAVEBNÍ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN 

ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC 

spolufi nancovaný Evropskou unií.

Globální cíl - zkvalitnění veřejných služeb a podmínek ži-
vota v obci Bílovec. Specifi cký cíl - zvýšení kvality a dostup-
nosti infrastruktury pro vzdělávání.

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Inte-
grovaný regionální operační program

Nejpozději do 15. října by měl být celý projekt ukon-
čen.

Jak se změní naše škola po dokončení projektu:
o Přibude nová jazyková učebna
o Odborné učebny matematiky, zeměpisu
o Nově zrekonstruována bude i učebna pěstitelských

 prací, dílen a kuchyňky
o Obměna počítačové techniky 
o Bude vytvořena místnost pro poradenskou činnost
o Nově upraveny a vybaveny některé kabinety
o Úprava zeleně před i v atriu školy
o Bezbariérové WC ve všech patrech II. stupně

Společně jsme připravili všechny podklady pro tento pro-
jekt ke zlepšení úrovně vzdělávání na naší škole. 

Teď už záleží jen na nás, pedagozích a žácích, jak do-
kážeme nové podmínky využít.

Děkujeme Městu Bílovec za přípravu a realizaci prací.

Mgr. Hana Bajnárková, ředitelka školy

Oslava stého výročí znamená vždy připomínku významné 
události. A pokud je takovou událostí 100. výročí zrození 
republiky, jedná se o akci národního významu. Také v naší 
škole tento významný dějinný mezník nezapadne, neboť si 
přejeme, aby slova vlastenectví a národní hrdost nebyla žá-
kům cizí a cítili jejich váhu i dnes. 

V těchto souvislostech se ponese naše výuka po celý pod-
zim, zvláště v měsíci říjnu. Období kolem státního svátku 
28. října vyplníme aktivitami a projekty, které prohloubí 
historické znalosti žáků a přispějí k  pochopení významu 
a důležitosti této události. Zaměříme se zejména na me-
zipředmětové vztahy, aby tyto slavnostní okamžiky pro-
stoupily vícerými předměty a sjednotily výuku v aspek-
tu 100. výročí vzniku naší republiky. 

 Kabinet ČJ a dějepisu.

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z 
dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravné-
ho pobytu pro žáky 1. stupně. Pobyt proběhne od 1. do 
12. října v hotelovém komplexu Kamzík v Karlově pod 
Pradědem. Náplní pobytu budou ozdravné procedury za-
měřené na regeneraci nebo prevenci dýchacích cest. Cílem 
pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na je-
jichž vzniku se podílí znečištění ovzduší. Projekt je spolu-
fi nancován z rozpočtu MS kraje.  Žáci 5. tříd se už moc 
těší!   Ing. Monika Plevová, 

 referent odboru regionálního rozvoje

Besedy pro rodiče
V rámci projektu MŠMT a ve spolupráci s lektorkou Mgr. 

Milenou MIkulkovou připravujeme pro rodiče čtyři bese-
dy na téma Včas a akorát, Rodina a škola, Role rodičů a 
Děti zrají díky zvládnutým překážkám. Všechna setkání 
budou zdarma a rodiče budou mít možnost osobní konzul-
tace s přednášející. Více na www.vztahove  -poradenství.
cz. Podrobné informace o konán í besed získají rodiče vždy 
včas. Sledujte www.zsbkom.cz. 

 Mgr. Renata Mikolašová, zástupkyně ředitelky

JSME ŠIKULOVÉ

V pátek 7. září se na naší škole natáčel díl pořadu Ši-
kulové. Vybrané děti z 3. a 4. ročníku společně s Janou a 
Ivem tvořily výrobky na téma včely a včelařství. Děti při 
natáčení poznaly, jak je tato práce zajímavá a náročná. A 
protože byly velmi šikovné a pozorné, natáčení klaplo na 
první klapku. Toto zajímavé téma a děti, které se natáče-
ní zúčastnily, můžete vidět 4. 11. v televizi na Déčku.

  Žáci 3. a 4. tříd
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NOVINKA VE ŠKOLE

OZDRAVNÉ 

POBYTY



155, NEBO 112?
Porada a pak školení. Rychle se vyzbrojit doplňující lite-

raturou a sudoku. Vcházím do sborovny, všichni již sedí 
v očekávání výživné akce. Začali jsme téměř přesně. Dob-
ré znamení. Snad za hodinu opravdu skončíme. Zahrád-
ka plná práce, nemám čas ani ochotu tu vysedávat. Navíc 
řečníků slyším v průběhu roku dost a dost.  Pročítám do-
šlou poštu, občas zvednu oči a rozhlížím se. Kolega vpravo 
usnul, má brýle, není to moc vidět, kolega vedle naprosto 
zřetelně a nahlas chrápe. Co to vidí oko mé!? Usnula i mla-
dá kolegyně v pruhovaných šatech. Jsme unaveni, a to je 
počátek září. Doktorka jede jak kulomet, to mě upoutává. 
Uvědomuji si, že takto mluví už dvacet minut a nepolevu-
je v kadenci. Zřejmě je zvyklá mluvit rychle, stejně jako ko-
nat. No jasně! Má zkušenosti ze záchranky, tam jde vždyc-
ky o minuty. Odkládám literaturu a začínám ji poslouchat a 
pozorovat zkoumavým kantorským pohledem. Zajímá mě, 
jak takové tintítko obrací stodvacetikilového chlapa, jak si 
s ním může poradit. Asi vnímá můj dotaz, protože za čtvrt 
hodiny odpoví. Ale to už mě pohltily informace o epilep-
sii, infarktu, mozkových příhodách, cukrovce. Skoro jí visím 
na rtech. Člověk nikdy neví. Vše má hlavu a patu. Vnímám, 
že i ona ví, o čem mluví. (Nejhorší jsou nepřipravení řeční-
ci s pocitem nutnosti a vlastní důležitosti něco sdělit, a že 
těch je!!!!) Tři pryč, míjí další hodina. Přednášející končí, vy-
dala ze sebe maximum. Jsem si jistá, že takto vykonává i 
svou práci. Nejlepší školení za osmnáct let mého působe-
ní na gymnáziu. 

Paní doktorko, děkuji. Doufám, že dneska nabyté znalosti 
nebudu muset použít. 

. 

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU
�� GOMUN (studentský parlament)
�� Soustředění KOKOSu
�� Německé divadlo v Ostravě
�� Literární Brno
�� Turnaj s Mikołów
�� Univerzita Mikuláše Koperníka
�� Štramberk – arboretum, Šipka
�� GAUDEAMUS Brno

STALO SE
�� Podzimní listí maturitu jistí
�� Ocenění nejúspěšnějších studentů
�� Adaptační kurz primy a prvních ročníků
�� Třídní schůzky
�� Promítání fi lmu Jan Palach
�� Večerní divadlo Zabiják Joe v Aréně
�� Krajský den seniorů
�� Klamárium v Dolní oblasti Vítkovic
�� Javorník – zeměpisná exkurze
�� Den pro zdraví pro nižší gymnázium
�� Atletický pohár

TERMÍNY PRÁZDNIN 2018/19
�� Podzimní 29., 30. 10. 2018
�� Vánoční 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
�� Pololetní 1. 2. 2019
�� Jarní 25. 2. – 3. 3. 2019
�� Velikonoční 18. – 22. 4. 2019

UŽ SE VŠICHNI ZNÁME
A máme tu opět začátek nového roku. Jaké to bude? 

Zvládnu všechno? Najdu si tu nové kamarády? Bude  stej-
ná sranda jako na základce? Tyto otázky si asi nejčastěji kla-
dou nově přijatí studenti. Většinu odpovědí dostanou již na 
tradičním „adapťáku“, jak se říká seznamovacímu kurzu.

Letos podruhé jsme se vypravili ke Kateřině do Štramber-
ku. Loni se nám tam líbilo, místo je ideální na hry, soutěže, 
seznamovací aktivity, stojí na samotě, a přitom nedaleko 
města. Co víc si přát – snad jen lepší počasí, loni totiž skoro 
pořád pršelo. Tentokrát nám byl svatý Petr nakloněn, proto 
jsme celé dva dny strávili venku, do budovy jsme se nahr-
nuli jen v době krmení dravé zvěře. 

S  novými třídami vyrazili jejich třídní, výchovný porad-
ce, metodička prevence, školní psycholog a dva další tělo-
cvikáři jako posila. Program si totiž chystají a organizují sa-
motní učitelé. Je to osobnější než předpřipravené aktivity 
instruktorů. Na druhé straně zvládnout téměř stovku lidí 
také není žádná sranda. Po dobrodružném příjezdu, kdy je-
den autobus měl problém vyjet krátký, ale prudký kopeček 
k areálu, a ubytování se jednotlivé třídy začaly seznamovat. 
Říkat si křestním jménem hned od začátku je přece fajn. 
Po obědě už se první ročníky spojily v jednu tlupu, promí-
chaly se a vyrazily s křehkými vaky naplněnými vodou na 
strastiplnou cestu plnou překážek. Cílem bylo donést zpát-
ky co nejvíce vody. Z primánků se mezitím staly celebrity, 
které se rozhodly zúčastnit se vyhlášeného golfového tur-
naje, bohužel ne na krásně udržovaném pažitu, ale ve zrád-
ných roklinách a dolíčcích nedalekého lesa, skal a luk. Je-
jich nadšený povyk musel být slyšet minimálně v Kopřivni-
ci. Na večerní hru už se k tlupě prváků připojili i primánci a 
za tmy se vydali se zavázanýma očima do okolí areálu. Ne-
věřili byste, jak je svět jiný, když máte zavázané oči a musí-
te se spolehnout na kamaráda, který vás vede. Přestože ce-
lodenní program byl náročný, bylo nač se těšit. Frekventan-
ty čekala noc plná výzev. Ovšem pod podmínkou, že kanto-
ři jako první padnou únavou. Jenže... „Ty vole, oni tam fakt 
ještě pořád stojí,“ ozvalo se z jedné chatky a pohnula se zá-
clonka u okna. My učitelé, odkojeni právě absolvovaným 
školením BOZP, poctivě držíme hlídky a začíná nás to bavit. 
23.00 pořád vartujeme, 0.00 pohyb záclonek je čím dál řid-
ší, 1.30 všichni spí, aniž by opustili svoji chatku. Tak koneč-
ně i pro nás „padla“. Jdeme na kutě. Dopolední boje o vlaj-
ky a vycházka do Štramberku na uši zakončily náš pobyt a 
kvečeru jsme vyrazili domů.
STRÁNKU PŘIPRAVILI: Mgr. Pavlína Andreeová, 
 Mgr. Magdalena Miláková, 
 Mgr. Jindřich Foltas
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE�SKÁ ŠKOLA 
T. G. MASARYKA
Jsme škola, kde to žije! 

Milí čtenáři,
dovolte mi informovat vás o organizačních změnách na naší 

škole. Jmenuji se Iva Vaňková a s účinností od 1. 9. 2018 jsem 
byla jmenována do funkce ředitelky školy. Novým zástupcem 
ředitele se stal Mgr. Lukáš Kubíček. Stejně jako já i kolega Ku-
bíček jsme dlouholetými zaměstnanci této školy. Budeme se 
snažit pokračovat v nastavené vizi, vzájemné spolupráci s in-
stitucemi a ostatními školami, vytvářet příjemné klima pro 
žáky, rodiče a zaměstnance školy.

 Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
3. září jsme v bílovecké kapli slavnostně přivítali naše nové 

prvňáčky. Přejeme jim úspěšný školní rok. I oni sami si slíbili, 
že se k sobě budou chovat hezky a budou si pomáhat. 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V září se naše školka opět po prázdninách rozzářila úsmě-

vy dětí. Nově příchozí se rychle zadaptovali na prostředí 
školky, paní učitelky a ostatní personál. Krásné slunečné 
dny jsme dopoledne i odpoledne trávili na školní zahradě. 
Navštívilo nás interaktivní divadlo s logo hraním a pohád-
kou „Školkomílci“, kde si děti osvojily jednoduchá pravi-
dla soužití ve školce. Na podzim nás čekají další nové či tra-
diční akce, na které se moc těšíme. Fotogalerii z různých na-
šich akcí můžete zhlédnout na webových stránkách školky 
– www.mswolkerova.webnode.cz

 Za MŠ Wolkerova Šárka Křížová

ANKETA NA 1. STUPNI
Po prázdninách jsme položili žákům 2.- 5. tříd dvě otázky: 

Na co se v novém školním roce nejvíce těšíš? Z čeho máš obavy? 
O některé odpovědi se s vámi chceme podělit:

„Bude fajn, až se něco nového naučím.“ „Těším se na pol-
štáře na koberci.“ „Bude hezké, až zase uvidím kamarády 
a paní učitelku.“ „Možná doma zapomenu aktovku.“ „Těším se 
na tělocvik.“ „Měl jsem obavy, jestli se o prázdninách nikomu ze 
školy nic nestalo.“ „Na učení jsem se těšila strašně hodně i přes 
prázdniny.“ „Obávám se, že budu sedět s klukem.“ „Těším se, že 
za 10 měsíců budou zase prázdniny.“ „Ve škole budou výlety a 
hry při učení jako např. Šest ran do klobouku a Matematický 
král.“ „Bojím se, že doma nechám hlavu a do školy přijdu úplně, 
ale úplně hloupá.“

A co v září dělají nejraději naši prvňáčci? No přece baští dob-
roty, které jim ke svačině připravila maminka.

 Mgr. Ivana Řeháčková

VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ WOLKEROVA VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2018/2019

Speciální vzdělávání žáků probíhá také v letošním školním 
roce v budově ZŠ Wolkerova (ZSW), odloučeném pracovišti 
ZŠ a MŠ TGM Bílovec. Máme 11 žáků, kteří jsou na doporučení 
poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců vzdělá-
váni v samostatných třídách podle druhu zdravotního znevý-
hodnění. V našem případě jde o dvě speciální třídy pro žáky s 
mentálním postižením a autismem. Ve třídách je snížený po-
čet žáků, jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy 
v metodách výuky, v organizaci vyučování, hodnocení a je po-
skytována nezbytná asistenční podpora. Vzdělávací programy 
MŠMT, školní vzdělávací programy, minimální doporučená 
úroveň očekávaných výstupů a další informace jsou zveřejně-
ny na webových stránkách ZŠ TGM u odloučeného pracoviště 
ZSW. Za pracoviště ZSW Mgr. V. Wolf Kvitová



Připravuje Turistické informační centrum Bílovec, tel. 556 412 266

Kalendář akcí města Bílovce

Den Druh  programu Název akce Místo konání Čas Vstupné
do 16.11.2018 výstava Kompozice Jitky Škarohlídové a Petry Šípkové MonAmi Bílovec Dle otevírací doby X
do 18.11.2018 výstava I. světová válka a přijetí Československa v Bílovci Muzeum Bílovec Dle otevírací doby Dle ceníku

01.10.2018 týden knihoven Týden knihoven: Zažij knihovnu jinak Městská knihovna Bílovec 14:00 – 17:00 X

02.10.2018 posezení Přátelské posezení – Svaz tělesně postižených Sál městské knihovny 14:00 X

04.10.2018 přednáška Konec I. světové války na Bílovecku Muzeum Bílovec 17:00
30 Kč dosp./15 Kč 
sníž.

04.10.2018 půlkolona Taneční pro mládež – půlkolona Dům kultury Bílovec 18:00 100 Kč

05.10.2018 kurz Cvičení paměti – Klub seniorů
Společenská místnost 
městské knihovny

9:00 X

05.10.2018 týden knihoven Týden knihoven: Zažij knihovnu jinak Městská knihovna Bílovec 14:00 – 17:00 X

06.10.2018 promítání pro seniory Promítání fi lmu Zrodila se hvězda Kino Radost Bílovec 14:00
Zvýhodněné 
vstupné pro seniory

08.10.2018 divadelní předplatné Parfém v podezření Dům kultury Bílovec 19:00
350 Kč/ 300 Kč/ 
250Kč

09.10.2018 sportovní akce Bowling – Svaz tělesně postižených Sportovní středisko Bílov 15:00 X

09.10.2018 přednáška Stará řemesla: Modrotisk Muzeum Bílovec 16:00
30 Kč dosp./15 Kč 
sníž.

11.10.2018 taneční Taneční pro pokročilé Dům kultury Bílovec 20:00 2100 Kč/pár

13.10.2018 posezení Rybí hody Medvědí bouda 11:00 X

13.10.2018 obřad Vítání novorozeňat Kaple sv. Barbory 14:00 X

13.10.2018 obřad Blahopřejeme jubilantům Kaple sv. Barbory 15:00 X

16.10.2018 posezení Přátelské posezení – Svaz tělesně postižených Sál městské knihovny 14:00 X
16.10.2018 konference Myslivecká konference Dům kultury Bílovec 14:00 – 20:00 X

16.10.2018 přednáška
Staré odrůdy ovocných dřevin: Program záchrany 
místních i regionálních ovocných odrůd

Muzeum Bílovec 17:00
30 Kč dosp./15 Kč 
sníž.

18.10.2018 cestopisná beseda Nespoutaná krása Korsiky Městská knihovna Bílovec 18:00
30 Kč dosp./15 Kč
děti

18.10.2018 taneční Taneční pro pokročilé Dům kultury Bílovec 20:00 2100 Kč/pár

19.10.2018 kurz Cvičení paměti – Klub seniorů
Společenská místnost 
městské knihovny

9:00 X

19.10.2018 – 
21.10.2018

bazárek oblečení Bazárek oblečení pro děti Dům kultury Bílovec
pá 9:00 – 18:00 so 9:00 
– 17:00 ne 12:00 – 
15:00

X

20.10.2018 posezení Kobzolfest 2018 Medvědí bouda 15:00 X

25.10.2018 beseda Sociální poradna pro seniory - Klub seniorů
Společenská místnost 
městské knihovny

16:00 X

25.10.2018 přednáška
Mezinárodní den archeologie: Opevnění města Bílovce 
ve světle nejnovějších archeologických výzkumů

Muzeum Bílovec 17:00 X

25.10.2018 taneční Taneční pro pokročilé Dům kultury Bílovec 20:00 2100 Kč/pár

26.10.2018 oslava
Přehlídka pěveckých sborů věnovaná 100. výročí 
vzniku Československa

Dům kultury Bílovec 17:00 X

27.10.2018 pochod Československý pochod na Výšinu
Sraz na dětském hřišti na 
ul. Radotínská

9:00 X

27.10.2018
festival outdoorových 
fi lmů

SNOW FILM FEST 2018 Městská knihovna Bílovec 13:00 – 18:00
60 Kč dosp./30 Kč
děti

27.10.2018 karneval Halloweenský karneval Kulturní dům Výškovice 15:00 X
30.10.2018 pro děti Podzimní deskové odpoledne Městská knihovna Bílovec 13:00 – 17:45 X
30.10.18 posezení Přátelské posezení – Svaz tělesně postižených Sál městské knihovny 14:00 X
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18 říjen 2018Kultura
Kulturnímu centru Bílovec, příspěvkové organizaci, byla uděle-

na účelová dotace z  rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 
65 000 Kč na realizaci projektu s  názvem Rozvoj služeb Turi-
stického informačního centra Bílovec. Cílem projektu je přede-
vším modernizace a zkvalitnění poskytovaných služeb (aktualiza-
ce webových stránek, zajištění nových propagačních materiálů 
a forem propagace), které za-
jišťuje turistické informační 
centrum pro své návštěvníky.

MUZEUM A INFORMA�NÍ CENTRUM

I. SVĚTOVÁ VÁLKA A PŘIJETÍ ČESKOSLOVENSKA 
V BÍLOVCI
výstava | do 18. 11. | muzeum | vstupné dle ceníku

Bílovecké muzeum si Vás dovoluje srdečně pozvat na výsta-
vu I. světová válka a přijetí Československa v Bílovci. Přeneste se 
s námi do doby plné krvavých bojů i čilého společenského ruchu! 
Výstava se koná v rámci oslav stoletého výročí vzniku naší repu-
bliky a bude ji doprovázet řada kulturních akcí. Sledujte naše we-
bové stránky: muzeum.kcbilovec.cz

KONEC I. SVĚTOVÉ VÁLKY NA BÍLOVECKU 
přednáška | 4. 10. (čt) | 17:00 | muzeum | vstupné 30 Kč do-
spělí / 15 Kč snížené

Doprovodná přednáška k aktuální výstavě bude věnována zá-
věru I. světové války na  Bílovecku. Boje na frontách sice uti-
chaly, ale bylo nutné vybojovat příhraniční území pro  nově 
vzniklé Československo. O pozapomenuté etapě našich dějin 
bude ve čtvrteční podvečer vyprávět Mgr. Ondřej Kolář, PhD. 
ze Slezského zemského muzea.

STARÁ ŘEMESLA: MODROTISK
přednáška a workshop | 9. 10. (út) | 16:00 | muzeum | vstup-
né 30 Kč dospělí/ 15 Kč snížené

Do dílny starých barvířů nás nechá nahlédnout Mgr. Sabrina 
Pasičnyková z Valašského muzea v přírodě. Přijďte si vyzkoušet, 
jak se tvoří modrobílá nádhera, vždyť Bílovec byl jedním z center 
modrotisku na severní Moravě.

STARÉ ODRŮDY OVOCNÝCH DŘEVIN: PROGRAM 
ZÁCHRANY STARÝCH MÍSTNÍCH 
I REGIONÁLNÍCH OVOCNÝCH ODRŮD
přednáška | 16. 10. (út) | 17:00 | muzeum | vstupné 30 Kč do-
spělí/ 15 Kč snížené

Znáte odrůdy ovoce, na kterém si pochutnávaly naše babič-
ky? Pro všechny zájemce o sadaření nebo tradiční plodiny naše-
ho regionu je připravena přednáška Lumíra Kuchaříka z Ekocen-
tra v Blahutovicích. Součástí přednášky bude i ochutnávka ovoce.

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE: OPEVNĚNÍ 
MĚSTA BÍLOVCE VE SVĚTLE NEJNOVĚJŠÍCH AR-
CHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ
přednáška | 25. 10. (čt) | 17:00 | muzeum | vstupné zdarma

Na oslavu Mezinárodního dne archeologie si Vás dovolujeme 
pozvat na přednášku skupiny badatelů z Národního památkové-
ho ústavu v Opavě a Muzea Novojičínska, příspěvkové organiza-
ce. Tématem bude nedávno znovu objevené opevnění města Bí-
lovce, které bude prezentováno z různých úhlů pohledů i vědec-
kého bádání. 

Výzva k výstavě betlémů!
Máte doma krásný betlém nebo dokonce betlémy sbíráte? Ob-

racíme se na občany Bílovce a okolí s prosbou o jejich zapůjče-
ní. Pokud se chcete se svými betlémy pochlubit, rádi je zařadíme 
do výstavy, která bude probíhat od 26. 11. 2018 do 6. 1. 2019 v na-
šem muzeu. Betlémy můžete nosit do 16. 11. přímo do muzea. 
Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

M�STSKÁ KNIHOVNA BÍLOVEC

TÝDEN KNIHOVEN: ZAŽIJ KNIHOVNU JINAK
exkurze | 1. 10. (po) a 5. 10. (pá) | od 14:00 do 17:00 | knihov-
na | vstupné zdarma

O tom, že knihovna není jen místem, kde se půjčují knihy, se 
můžete v tomto týdnu přesvědčit na vlastní kůži. V rámci připra-
vených exkurzí si odvážlivci mohou vyzkoušet práci knihovníka 
a zjistit, jak to vypadá v knihovně na místech, kam se běžně ne-
dostanou. Pro děti budou připraveny tematické kreativní dílnič-
ky. Dárkem od nás je amnestie na upomínky trvající po celý tento 
týden. Těšíme se na Vaši návštěvu!

NESPOUTANÁ KRÁSA KORSIKY
cestopisná beseda | 18. 10. (čt) | 18:00 | knihovna | vstupné 
30 Kč dospělí / 15 Kč děti 

Divoká krajina se skalnatým vnitrozemím, chladivé horské bystři-
ny a říční kaskády, krásné bělavé pláže s průzračně čistou mořskou 
vodou, ztracené horské vesničky, kde je ovšem slovo „vendeta“ 
stále živé. Rodná země slavného Napoleona, kde žijí nejen svéráz-
ní ostrované. Průvodkyní na této výpravě bude Darina Klichová.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZBLÍZKA: POMOC 
V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
odborná přednáška | 25. 10. (čt) | 16:00 | knihovna | vstup-
né zdarma

Každý z nás se během svého života může dostat do nejrůzněj-
ších životních situací, ve kterých si ne vždy dokáže poradit sám. 
Na koho se v této chvíli můžeme obrátit? Jakým způsobem situa-
ci řešit? Odpovědi nejen na tyto otázky nám prozradí Bc. Ivana 
Hanková, vedoucí pečovatelské služby Charita Studénka.

Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

SNOW FILM FEST 2018
fi lmová projekce | 27. 10. (so) | od 13:00 do 18:00 | knihov-
na | vstupné 60 Kč dospělí / 30 Kč děti

Odpolední pásmo špičkových fi lmů o extrémním lyžování, zim-
ním lezení, snowboardingu, snowkitingu a dalších zimních rado-
vánkách. Oblíbený Snow Film Fest opět v Bílovci!

Více na knihovna.kcbilovec.cz/pidikino

PODZIMNÍ DESKOVÉ ODPOLEDNE
30. 10. (út) | od 13:00 do 17:45 | knihovna | vstupné zdarma 

Po napínavých letních turnajích, které se těšily velké oblibě, 
jsme si pro vás připravili podzimní pokračování! Tak neseďte 
doma za oknem, když spoluhráči čekají. A kde? No přece u nás 
v knihovně.

SÝRIE S NOVINÁŘKOU MARKÉTOU KUTILOVOU
přednáška | 1. 11. (čt) | 18:00 | knihovna | vstupné 30 Kč do-
spělí / 15 Kč snížené

Sýrie 2018: Islámský stát je sice poražen, ale násilí eskaluje. 
Porcování syrského medvěda vstupuje do další fáze – teď už 
je jasné, že zde nejde o Syřany, demokracii ani svobodu. To 
si jen mocnosti musí konečně nějak rozparcelovat to strate-
gické území s přístupem k moři a Evropě... Přijďte si poslech-
nout dechberoucí vyprávění odvážné novinářky a humanitár-
ní pracovnice Markéty Kutilové, autorky knih Islámskému stá-
tu na dostřel I. a II.



Čtvrtek 4. 10. v 17.00, 2D, vstupné 110,-
Pátek 5. 10. v 17.00, 3D, vstupné 130,-

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný USA, 90 min.
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známé jako 
„lidé” opravdu existují.

Sobota 6. 10. v 19.00
Neděle 7. 10. v 19.00

ZRODILA SE HVĚZDA
Hudební/romantický USA, 136 min.
Hlavní roli v dech beroucím romantickém dramatu hrají Bradley Cooper a 
Stefani Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe zná jako hudební superstar 
Lady Gaga. Pro čtyřnásobného držitele nominace na Oscara Bradley Coope-
ra je tento fi lm jeho režijním debutem. Cooper ve fi lmu zároveň hraje hvěz-
du country Jacksona Mainea, který objeví neznámou talentovanou zpěvač-
ku Ally (Lady Gaga). Když se oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, 
Jack přiměje Ally k vystupování v záři refl ektorů a katapultuje ji tak ke slávě.
Vstupné 120,-

Čtvrtek 11. 10. v 19.00
Pátek 12. 10. v 19.00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie Česko, 95 min.
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sym-
paťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho 
nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvi-
hům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera (Andrea Hoff man-
nová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho 
místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel 
vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Ma-
těj Hádek) se opijí.
Vstupné 120,-

Sobota 13. 10. v 19.00
Neděle 14. 10. v 19.00

PRVNÍ ČLOVĚK
Drama USA, 138 min.
Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby v přímém přeno-
su sledovali přistání posádky Apolla 11 na Měsíci. Krátce nato pronesl astro-
naut Neil Armstrong slavnou větu: „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok 
pro lidstvo.“ A počin, který se stal možná nejodvážnější výpravou od plavby 
Kryštofa Kolumba, byl tímto úspěšně završen. Stejně fascinující ale byla éra, 
která tomuto letu předcházela, a životní příběh člověka, jenž dostal to privile-
gium udělat na Měsíci první „lidský“ krok. V hlavní roli Ryan Gosling.
Vstupné 130,-

Čtvrtek 18. 10. v 17.00
Pátek 19. 10. v 17.00

VILÍK: RYCHLE A VESELE
Animovaný Malajsie, 90 min.
Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic ve svém rodném městě 
Gasket City. Navíc je „až po duši“ zamilovaný do modelky Belly. Jenže v cestě mu 
stojí její přítel Ben a také zlý náklaďák Kaiser, který Bellu unese. Vilík brzy zjistí, že 
zůstat věrný sám sobě je těžší úkol než získat osobní slávu a také srdce své lásky.
Vstupné 110,-.

Sobota 20. 10. v 19.00
Neděle 21. 10. v 19.00

TICHO PŘED BOUŘÍ
Drama USA, 90 min.
Thriller plný zvratů a vášní s Matthew McConaugheym a Anne Hathaway má 
všechny předpoklady stát se jedním z diváckých zážitků roku. Ticho exotic-
kého ostrova, kde si hlavni hrdina léčí životní rány, změní v bouři událostí a 
odhalených tajemství příjezd jeho bývalé ženy. Ta ho požádá, aby zabil jejího 
současného manžela. Vedle napínavého příběhu, dusné atmosféry a oscaro-
vého hereckého obsazení je jedním z lákadel fi lmu i jeho tvůrce. Režisér Mark 
Knight totiž napsal jiné thrillery Špína Londýna či Východní přísliby a stvořil se-
riály Taboo a Peaky Blindres – Gangy z Birminghamu. 
Vstupné 120,-

Čtvrtek 25. 10. v 19.00
Pátek 26. 10. v 19.00

TOMAN
Drama, historický Česko/Slovensko, 145 min.
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na po-
zadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh roz-
poruplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který význam-
ně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka 
s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají 
volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vy-
dírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho.
V hl. roli J. Macháček, K. Winterová, K. Boková, M. Taclík aj.
Vstupné 110,-

Sobota 27. 10. v 17.00
Neděle 28. 10. v 17.00

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka Česko, 90 min.
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí ská-
lou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. 
Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi 
jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá sloven-
sky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce prin-
cezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi 
Blivajzovi, ale i o tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku 
klokanů. Zajímá vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví Vánoce v dračí jeskyni, ja-
kou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně, proč draka bolí hlava?
Vstupné 120,-

PROGRAM KINA RADOST V BÍLOVCI NA MĚSÍC KVĚTEN 2018
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KOMINICTVÍKOMINICTVÍ
HUBÁČEKHUBÁČEK

kontrola a �išt�ní spalinových cest, 
revize, rekonstrukce, vložkování, 

stavba komín� pro všechny druhy paliv,
frézování, opravy komín� a kou	ovod�, 

cenové nabídky, poradenství
email:hubaceko@seznam.cz

tel.: 604 380 649

ve Sportovním centru Bílov
Bílov 67

Gulášový víkend
12. - 14. 10. 2018

ul. Radotínská | 743 01 Bílovec
info@ekoautovrakoviste.cz | www.ekoautovrakoviste.cz

 

Renault, Opel: +420 774 113 731
Citroën, Peugeot: +420 602 533 699
Ford:  +420 733 221 443

VÝKUP veškerých autodílů, i špatných

ZRAVOTNÍ POTŘEBY - VÝDEJNA

Po,Út,St – 8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
Čt,Pá –      8.00 – 12.00  13.00 – 15.00

Bílovec, Slezské náměstí 64/2

Tel. 597 603 129  Mob. 774 152 202

Bílovecký zpravodaj a jeho distribuce 

Bílovecký zpravodaj zdarma do každé 
domácnosti v Bílovci a jeho místních 

částích doručuje Česká pošta, s. p. 
zpravidla první 3 pracovní dny v měsíci. 

V případě nedoručení podejte 
reklamaci přímo u své doručovatelky 

anebo na České poště v Bílovci. 
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY A KURZY 2018/2019
Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace

556 411 311, 777 567 311, www.ddmbilovec.cz, fb: ddmbilovec

 Angličtina pro 2. třídy
vedoucí: B. Hykelová 
pondělí 13.00, DDM

Animátoři 
vedoucí: Bc. K. Marková
pátek 15.00, DDM

Atletika přípravka
vedoucí: Mgr. B. Šeděnková
pátek 14.30, 
velká tělocvična GMK

Basketbal dívky
vedoucí: M. Matula
pátek 7.00, 
velká tělocvična GMK 

Basketbal chlapci mladší
vedoucí: Mgr. T. Berger
pondělí 14.00, 
velká tělocvična GMK

Basketbal chlapci starší
vedoucí: Mgr. J. Baláš
pondělí 14.00, 
velká tělocvična GMK

Cvičení pro radost
vedoucí: R. Hendrychová 
čtvrtek 17:30, DDM

Dámský klub
vedoucí: Bc. T. Knoppová
pátek 15.00, DDM

Dobrodružný
vedoucí: Bc. M. Kadula
pátek 16.00, DDM

Domácí mazlíčci
vedoucí: Mgr. P. Grodová
pondělí 16.00, DDM

Fotbal mladší přípravka
vedoucí: Ing. P. Gelnar
pondělí, středa 16.00,  
tělocvična ZŠ Komenského

Francouzský jazyk 
(konverzace)
vedoucí: D. Nagy
pátek 13.30, učebna GMK 

Jazyková příprava I. a II.
nábor proběhne na ZŠ 
Komenského

Matematická příprava
I., II. a III.
nábor proběhne na ZŠ 
Komenského

Hrátky s angličtinou
vedoucí: Bc. K. Marková
čtvrtek 15.00, MŠ Zahradní

Hrátky s angličtinou
vedoucí: B. Hykelová
čtvrtek 14.30, MŠ Svobodova

Hrátky s angličtinou I. a II.
vedoucí: M. Klimková
pondělí I. 14.30, 
II. 15.30, MŠ Wolkerova

Hrátky s angličtinou
vedoucí: Mgr. P. Grodová
středa 14.30, ZŠ Lubojaty

Hrátky s němčinou
vedoucí: Ing. S. Magnusková
pondělí 15.00, DDM

Hudební hrátky
vedoucí: DiS. Art. J. Jalůvka
čtvrtek 16.15, DDM

Hrátkocvičení I. a II.
vedoucí: Ing. S. Magnusková
čtvrtek I. 14.45, II. 15.15
MŠ Wolkerova

Hravé čtení
vedoucí: L. Klemšová
pondělí 14.00, DDM

Hudebně – dramatický
vedoucí: MgA. L. Švorcová
čtvrtek 16.00, DDM

Klubíčko I.
vedoucí: Mgr. P. Grodová
úterý 9.00, DDM

Klubíčko II.
vedoucí: Mgr. K. Čeganová
středa 9.00, DDM

Klub instruktorů
vedoucí: Mgr. P. Grodová
pátek 15.00, DDM

Keramika 
vedoucí: Bc. E. Šrubařová
úterý 15.00, MŠ Wolkerova

Keramika 
vedoucí: Bc. E. Šrubařová
úterý 16.15, DDM

Kreativní dílničky 
vedoucí: M. Hrabovská
úterý 15.30, DDM

Kondiční cvičení
vedoucí: Mgr. I. Šlachtová
středa 15.00, posilovna GMK 

Kytara I. začátečníci
vedoucí: DiS. Art. J. Jalůvka
čtvrtek 15.30, DDM

Kytara II.
vedoucí: DiS. Art. J. Jalůvka
středa 17.15, DDM

Kytara III. (elektrická kytara)
vedoucí: DiS. Art. J. Jalůvka
středa 18.00, DDM

Kytara IV. 
vedoucí: DiS. Art. J. Jalůvka
středa 19.00, DDM

Logohrátky
vedoucí: H. Kotrlová
středa 14.30, MŠ Svobodova

Lovci pokladů - 
Geocaching
vedoucí: Bc. M. Kadula
pátek 15.00, DDM

Malí zkoumalové
vedoucí: Bc. K. Marková
úterý 15.30, DDM

Mažoretky přípravka
(od 5 let)
vedoucí: K. Luzarová
sobota 9.30,
tělocvična ZŠ Komenského

Mažoretky Rebelky
vedoucí: K. Luzarová
čtvrtek 18.30, velká 
tělocvična GMK, pátek 
16.30,
tělocvična ZŠ Komenského

Mladý návrhář
vedoucí: Bc. K. Marková
pátek 16.00, zahájení 
19.10., DDM

Modelář
vedoucí: Z. Havlát
pondělí 15.00,
 ZŠ Lubojaty

Modelář
vedoucí: Z. Havlát
středa 15.30, DDM

Multimediální 
vedoucí: DiS. Art. J. Jalůvka
čtvrtek 15.00, zahajovací 
schůzka 4.10., DDM

Orientální tance dívky 
(9 – 13 let)
vedoucí: K. Koběrská
středa 16.30, DDM

Orientální tance 
(začátečníci)
vedoucí: K. Koběrská
středa 17.30, DDM

Orientální tance 
(pokročilí)
vedoucí: K. Koběrská
středa 19.00, DDM

Pharmíci
vedoucí: Mgr. M. Lubojacká
středa 14.30, 
uč ebna GMK

Pojď si s námi povídat 
(5 – 7 let)
vedoucí: Mgr. K. Čeganová
čtvrtek 14.30, DDM

Power jóga I.
vedoucí: Mgr. M. Bergrová
pondělí 18.30, malá 
tělocvična GMK

Power jóga II.
vedoucí: Mgr. M. Bergrová
čtvrtek 18.30, malá tělocvična GMK

STYXulínek ( 5 – 10 let)
vedoucí: Mgr. M. Ondrušová
středa 14.45, malá tělocvična GMK

STYXáček I. ( 12 – 16 let)
vedoucí: Mgr. M. Ondrušová
středa 14.00, malá tělocvična GMK

STYXáček II. ( páry)
vedoucí: Mgr. S. Roháčková
středa 15.00, velká tělocvična GMK

STYXík ( 11 – 14 let)
vedoucí: Mgr. S. Roháčková
středa 14.00, velká tělocvična GMK

Šachový
vedoucí: V. Novák
pátek 14.45, ZŠ Lubojaty

Taneční Dračice 
vedoucí: V. Macháčková
pátek 15.30, tělocvična ZŠ Stará Ves

Taneční Multi dance club
(začátečníci)
vedoucí: M. Mrázová
pátek 15.30, zahájení 12.10., 
tělocvična TGM

Taneční Multi dance club
(pokročilí)
vedoucí: M. Mrázová
pátek 17.00, zahájení 12.10., 
tělocvična ZŠ Komenského

Vaříme světově
vedoucí: Ing. S. Magnusková
středa 14.00, DDM

Volejbal přípravka 
vedoucí: Mgr. K. Fusíková
úterý, čtvrtek 13.30,
tělocvična ZŠ Komenského

Volejbal mladší žákyně A
vedoucí: Mgr. L. Bzonková
úterý, čtvrtek 13.30, 
hala ZŠ Komenského

Volejbal mladší žákyně B
vedoucí: Mgr. Y. Sajdová
úterý, čtvrtek 13.30, 
hala ZŠ Komenského

Volejbal starší žákyně
vedoucí: PaedDr. P. Šloff 
středa a pátek 6.15, úterý 13.30, 
hala ZŠ Komenského




