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MĚSTO BÍLOVECČERVEN 2022

Ročník 45 zpravodaj

www.bilovec.cz Městská policie Bílovec slaví 30 let



KULTURNÍ PŘEHLED více info na webu: kcbilovec.cz 

2. 6. (čt)

17:00
ČTI JESENÍKY! 
KURIÓZNÍ PŘÍBĚHY A ZAJÍMAVOSTI Z JESENÍKŮ 
přednáška | muzeum           vstupné 30 Kč / 15 Kč snížené

do 5. 6. OKOKLAMY
VÝSTAVA 
muzeum                        vstupné dle platného ceníku 

10. 6. (pá)
18:00 - 22:00

MUZEJNÍ NOC 
ZAPOMNĚTLIVÝ MLYNÁŘ JERONÝM  
jednodenní akce | muzeum                      vstupné ZDARMA

13. 6. (po)

17:00
BÍLOVEC TRADIČNÍ NETRADIČNĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PANA TOMÁŠE OCÁSKA (13. 6. - 24. 7.)
vernisáž ZDARMA, výstava dle ceníku | muzeum         

16. 6. (čt)

18:00
DORA ČECHOVA 
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN 
autorské čtení & beseda | knihovna             vstupné ZDARMA

23. 6. (čt)

18:00
ZUZANA DOSTÁLOVÁ
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN 
autorské čtení & beseda | knihovna             vstupné ZDARMA

25. 6. (so)
13:00 - 20:00

MIMOŘÁDNÁ PŮJČOVNÍ DOBA 
KNIHOVNY  

25. 6. (so)
13:00 - 20:00

LETNÍ SWAP
VÝMĚNA OBLEČENÍ
 knihovna                       vstupné ZDARMA

25. 6. (so)
14:00 - 0:00

DEN MĚSTA BÍLOVCE
PESTRÝ ODPOLEDNÍ PROGRAM 
náměstí | knihovna | muzeum | zámek                    vstupné ZDARMA
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ÚVODNÍK STAROSTKY

Život se skládá z lidí kolem nás a také 
z docela obyčejných věcí
Vážení spoluobčané,
od zřízení Městské policie Bílovec letos uplynulo 30 let. Pre-
vence, kontrola a  odstraňování závad na úseku veřejného 
pořádku, bezpečnost osob a  majetku, dodržování pravidel 
občanského soužití, odhalování přestupků i dohled nad dodr-
žováním čistoty na veřejných prostranstvích. To vše a mnohdy 
i jiné záležitosti ve městě i v jeho místních částech řeší právě 
městská policie. Kdo je služebně nejstarším strážníkem? Co 
se řešilo v našem městě před více než čtvrtstoletím? Co říkají 
dějiny o četnících? Co je to rostoucí pravomoc? Stačí jen za-
listovat červnovým zpravodajem a začíst se do něj. Městská 
policie se nám představí i v rámci Dne města, kdy budete mít 
možnost navštívit jejich stánek a seznámit se s každodenní 
činností strážníků. Slavnostní poděkování a ocenění proběh-
ne ve středu 15. června za účasti pozvaných hostů v kapli sv. 
Barbory. Tak přejeme všechno nejlepší.

Město plné dobrých zpráv i lidí
S potěšením mohu sdělit, že se uskutečnil 22. ročník soutěže 
O putovní pohár starosty města Bílovce, který pořádal Sbor 
dobrovolných hasičů v Bílovci. Soutěžilo se v požárním útoku 
a  zlatou příčku obsadili hasiči z  Jistebníka. Mám radost, že 
se tyto soutěže do našich životů opět vracejí. 1. máje oteví-
ral pan kastelán náš zámek a součástí byla i vernisáž výsta-
vy v Galerii Moritz, kterou moderovala Rosana De Montfort. 

Další úžasný počin v našem městě. Nesmím opomenout pře-
krásný koncert hudební skupiny Good work v kostele sv. Mi-
kuláše, tuto akci inicioval pan Petr Škrobánek a Římskokato-
lická farnost Bílovec. Divadelní soubor Odřivous potěšil svou 
pohádkovou hrou a  mnozí naši spoluobčané byli úspěšní  
ve svých sportovních aktivitách. Je štěstí pracovat s  lidmi, 
kteří naše město i jeho obyvatele mají rádi a připravují pro ně 
i návštěvníky nevšední zážitky. Za to všem velmi děkuji.

Veřejné schůze
Ve spolupráci s osadními výbory se ve všech místních čás-
tech konaly veřejné schůze občanů s vedením města. Jedná 
se o pravidelná setkání, která mají za cíl navzájem se infor-
movat o financích, podnětech, prioritách i názorech. Bylo mi 
ctí všem přítomným poděkovat za nelehké čtyřleté období, 
ve kterém jsme se snažili společně ustát covidovou pande-
mii i současnou obavu z válečného konfliktu. V rámci diskuze 
byla zodpovězena řada dotazů a vyvstaly otázky nové. A to je 
moc dobře. Všichni přece usilujeme o to, aby se naše místní 
části rozvíjely jak po stránce kvality života na venkově, tak 
i  po stránce bezpečnosti. Díky podpoře a  vzájemnému re-
spektu, spolupráci a solidaritě se nám to daří.

Otevřené dveře Rady města Bílovce
Chcete vyřídit svůj podnět? Máte návrh pro naše město? 
Nebo se chcete jen na něco zeptat? 
Tak neváhejte a přijďte:
Kdy: v pondělí 13. června 2022 v době od 15 – 17 hodin
Kde: zasedací místnost rady města, radnice, Slezské ná-
městí 1/1
Využijte tento nový způsob otevřené komunikace. 
Těšíme se na vás.

 
Výběrová řízení na investiční akce
Město Bílovec vyhlašuje několik výběrových řízení na realizaci 
investičních akcí. Současná doba nestálého a skokového ná-
růstu cen energií a stavebního materiálu má za důsledek to, 
že firmy nedokáží predikovat svůj finanční závazek a mnohdy 
se do výběrových řízení nehlásí. Není to jednoduchá záleži-
tost, se kterou se potýkají všichni investoři. Přesto věříme, že 
najdeme dodavatele stavby na uskutečnění opravy hlavního 
vstupu do kulturního domu, na opravu fasád domů na Slez-
ském náměstí, na rekonstrukci bytu, na sanaci obvodového 
zdiva ZŠ TGM, na vybudování chodníkového tělesa ve Výško-
vicích i na vybudování kontejnerového stání u pošty.

 
Červen ve městě
Vážení spoluobčané, milí přátelé, věřím, že se po dvou letech 
setkáme na Dni města a konečně uvítáme skupinu No Name, 
že opět uvidíme naše děti zpívat a tančit, že oslavíme život 
v  našem městě s  úsměvem a  dobrou náladou. A  určitě  
navštivte i ostatní akce, na které vás v tomto zpravodaji zvou 
ochotní organizátoři.

Přeji vám všem krásný a slunný začátek léta.

Renata Mikolašová, starostka vašeho města
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www.bilovec.cz | mestobilovec

Odkaz na on-l ine
přenos zasedání
najdete na webu

města a sociálních
sít ích.

ZASTUPITELSTVA
MĚSTA

23. ZASEDÁNÍ 

22. 6. (st) | 13:00 
Kulturní dům Bílovec

Pietní akt k uctění památky válečných obětí
 Ve čtvrtek 5. května se v  17 hodin uskutečnil na místním 
hřbitově u  Památníku padlým pietní akt k  uctění památky 
všech obětí válečných konfliktů. Všichni přítomní vyjádřili mi-
nutou ticha hlubokou úctu všem, kteří zaplatili svými životy 
za mír a svobodu nás všech. Děkujeme a nikdy nezapomene-
me. Byla připomenuta slova J. F. Kennedyho: „Lidstvo musí 
války ukončit, jinak války ukončí lidstvo.“
Vedení města rovněž děkuje za květinové dary, které byly 
k památníku položeny.

Mediální komise

Informace o ubytování uprchlíků
Poskytujete nebo chcete poskytnout ubytování uprchlíkům 
z Ukrajiny? Poradíme Vám, jak na to.
Od konce února uteklo z  Ukrajiny více než 5 milionů lidí, 
v České republice nalezlo ubytování dle Ministerstva vnitra ČR 
více než 300 tisíc z nich. Stát poskytuje finanční kompenzaci  
všem, kteří se rozhodli uprchlíky ubytovat.

Ubytování v domácnostech soukromých osob
Domácnosti, které poskytly ubytování Ukrajincům prchajícím 
před válkou, mají nárok na tzv. příspěvek pro solidární do-
mácnost. Ten vyplácí Úřad práce ČR a jeho výše činí 3 000 Kč 
za osobu na měsíc, maximálně však 12 000 Kč. Odbor  
sociálních věcí oslovil v  rámci ORP Bílovec 10 rodin, které  
ve své domácnosti poskytly ubytování.  

Provozovatelé  ubytovacích zařízení
O kompenzaci mohou zažádat také provozovatelé penzionů, 
hotelů a  jiných ubytovacích zařízení. Pro čerpání kompen-
začních příspěvků musí mít ubytovatelé uzavřenou smlouvu 
s  městem Bílovec a  musí být evidování v  aplikaci HUMPO. 
K 30. 4. máme uzavřenou smlouvu s 9 poskytovateli ubyto-
vání v ORP Bílovec. 

Výše kompenzačního příspěvku je stanovena usnesením 
vlády ČR. U dočasného nouzového přístřeší se jedná o část-
ku 200 Kč za osobu na noc, u nouzového ubytování se jedná 
o 250 Kč za osobu na noc. V případě bytů právnických osob 
je výše finančního příspěvku omezena na 3 000 Kč za oso-
bu na měsíc, kdy je možné v jednom bytě ubytovat nejvýše 
4  osoby.

Město Bílovec za všechny ubytovatele vyúčtovalo  
k 8. květnu kompenzační příspěvek v celkové výši 460 950 Kč.

Bc. Marie Vajdová, DiS., odbor sociálních věcí

Volby v roce 2022
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev 
obcí a  stanovil dny jejich konání na pátek a  sobotu 
23. a 24. září. V našem obvodu (č. 67 – Nový Jičín) v těchto 
dnech rovněž proběhnou volby do Senátu Parlamentu ČR. 
Lhůta pro podání kandidátních listin pro volby do za-
stupitelstev obcí končí 19. 7. v 16:00 hod. Tři dny před 
vlastními volbami (do 20. 9.) budou dodány hlasovací 
lístky voličům. Druhé kolo senátních voleb se pak usku-
teční o týden později a hlasovací lístky obdrží voliči až  
ve volební místnosti. 

Ing. Jiří Hodic, tajemník Městského úřadu Bílovec

Pozvánka ke slavnostnímu obřadu 
v kapli sv. Barbory
 sobota dne 11. června 2022:

14:00 hod. Vítání novorozeňat
15:00 hod. Blahopřejeme jubilantům

V měsíci květnu 2022 jsme blahopřáli těmto jubilantům:
Oldřich Dresler, Edita Krayzlová, Dagmar Kratochvílová, 
Drahomíra Havlásková, Pavel Havlásek, Jaroslav Horáček,  
Kurt Rosipal, Jaromír Schaumann, Helena Figallová,  
Petr Žák, Jindřich Richter, Eliška Schindlerová, Helena 
Steinová, Ludmila Longinová, Marie Nohelová, Zdenka 
Vítová a Šárka Richterová

Alena Gelnarová, oddělení správní
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Informace pro občany – 
kontejnerová stání 
Vážení spoluobčané, od loňského podzimu probíhá při-
dělování nádob na třídění papíru a plastu k jednotlivým 
nemovitostem. Naším cílem je snížení množství nevytří-
děného odpadu, zefektivnění sběru tříděného odpadu 
a  úspora nákladů na svoz, a  proto od 1. června 2022 
snížíme počet kontejnerů na papír a na plast na někte-
rých kontejnerových stáních, popř. dojde k jejich zrušení. 
Jedná se o tato stanoviště: 
Bílovec: ulice 1. máje (u bývalých jatek), ulice Mlýnská, 
Střelnice (bývalý obchod), Labuť
Stará Ves: stanoviště u Sugalu, u kostela, rozcestí směr 
Bravinné
Lubojaty: budova osadního výboru
Zájemci o nádoby na tříděný odpad (papír, plast) si mo-
hou stále zdarma požádat u Jany Bzonkové. Telefonicky: 
556 414 215 nebo e-mailem na: jana.bzonkova@bilovec.cz
Děkujeme, že chráníme životní prostředí společně.

Odbor životního prostředí  
a územního plánování

Informace k poplatkům
Plátci, kteří jste ještě nezaplatili nájem z  pozemků 
a místní poplatek ze psů a nevíte, jak tento poplatek bez 
složenky zaplatit, kontaktujte nás prosím.

Kontakty:
•  místní poplatek ze psů | Bc. Markéta Smudová  

tel. 556 312 143; e-mail: marketa.smudova@bilovec.cz 
•  nájmy z pozemků | Martina Kubíčková 

tel. 556 312 141; e-mail:  martina.kubickova@bilovec.cz

Dále upozorňujeme, že došlo ke změně splatnosti po-
platku za komunální odpad, a  to nejpozději do 30. 6. 
2022. Sazba pro tento poplatek zůstává stejná jako 
loni, což je 600 Kč/osoba/rok. Informace k úhradě toho-
to poplatku můžete získat na tel. 556 312 193 u Renáty 
Ráčkové nebo na e-mailu renata.rackova@bilovec.cz.

Pokud využijete možnosti zasílání podkladů prostřed-
nictvím e-mailů, obdržíte veškeré údaje potřebné pro 
úhradu všech výše uvedených poplatků, včetně čísla 
účtu. Výhodou e-mailů je vygenerování podkladů k úhra-
dě s QR kódem. 

Odbor finanční

Projekt MAP III ORP Bílovec vykročil 
do realizace
Poté, co proběhlo 1. jednání Řídícího výboru, se od dubna 
v projektu MAP III ORP Bílovec rozběhly první schůzky pracov-
ních skupin. Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramot-
nosti, pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro rovné příležitosti, 
pro financování, malotřídní školy a pro předškolní vzdělávání 
tak navázaly na dlouhodobé záměry předchozího projektu 
a na svých prvních setkáních plánují nové projektové aktivity. 
Tentokrát se jedná především o zhodnocení přínosu projek-
tu, dále o setkávání pedagogů, sdílení dobré praxe, vzájemné  
seznamování se školní praxí na jednotlivých školách. 

Setkávání pedagogů – zástupců škol – se v průběhu minu-
lého projektu velmi osvědčilo z důvodu užitečného přenosu 
informací a předávání zkušeností z různých školních prostředí. 

Veškeré informace o  projektu naleznete na webových 
stránkách www.mapbilovec.cz nebo na Facebooku.

Realizační tým projektu

Projekt MAP III. ORP Bílovec,  
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022996.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
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Policie České republiky 
varuje
V  současné době se množí oznáme-
ní týkající se internetových podvodů. 
Počítačová kriminalita je novodobým 
fenoménem. Jde o  podvodné jednání 
osob, které využívají veřejné sítě jako 
nástroje k  páchání běžných podvodů. 
Internet slouží zejména k  možnosti 
širšího oslovení potenciálních obě-
tí a  současně pak jako anonymizační 
prvek v  rámci provedeného podvodu. 
Nejvíce jsou zastoupeny podvody při 
prodeji zboží, kdy podvodník reaguje 
na podaný inzerát na jednom z interne-
tových portálů. 

Podvodníci zpravidla navrhnou jako 
způsob úhrady platbu přes odkaz, kte-
rý pošlou do zprávy. Poškození v  jed-
nom z  těchto odkazů vyplní údaje ke 
své platební kartě. Následně přicházejí 
SMS zprávy s  ověřovacími kódy, kte-
ré poškození zadají. Také podvodníci 
tvrdí, že požadovanou kupní cenu za-
šlou na platební kartu a  přimějí pro-
dávajícího, aby zaslal veškeré údaje ze 
své platební karty. Další podvody jsou 
často založeny na principu telefonních 
hovorů, kdy se volající představí jako 
pracovník banky, který zjistil napadení 
účtu volaného. Fiktivní bankovní úřed-

ník vystraší různými tvrzeními osobu, 
které volá, a  přiměje jí  peníze z  účtu 
převést na bankovní účet, který ozna-
čí jako bezpečný. Tvrdí přitom, že se 
jedná pouze o  dočasné bezpečnostní 
opatření. Věrohodnost pokynů fiktiv-
ního bankovního úředníka umocňuje 
často další telefonát, tentokrát osoby 
vydávající se za policistu. Ten potvrzuje 
volanému tvrzení uvedená v prvním te-
lefonátu a nezbytnost převedení peněz 
na bezpečnější účet.  Ve všech uvede-
ných případech se pak následně z ban-
kovních účtů odečtou různé nemalé fi-
nanční částky, které zpravidla končí na 
zahraničních účtech. 

Policie radí:
•  Nereagujte na podobné hovory 

a v žádném případě nesdělujte k Vaší 
osobě žádné citlivé údaje ani bezpeč-
ností údaje z vaší platební karty nebo 
přístupové údaje k online bankovnic-
tví.

•  Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepře-
posílejte bezpečnostní/autorizační 
kód, který vám přišel formou SMS 
zprávy.

•  Myslete na to, že útočník/podvodník 
dokáže napodobit kterékoli telefonní 
číslo, odesílatele SMS zprávy, ale tře-
ba i e-mailovou adresu.

•  Nikdy nikomu podezřelému neumož-
ňujte vzdálený přístup do vašeho po-
čítače (instalace různých softwarů).

•  Sledujte a  pečlivě čtěte informace  
od vaší banky v  internetovém ban-
kovnictví.

•  Při každém vstupu do internetového 
bankovnictví kontrolujte, zda odpoví-
dá doména přihlašovací stránky. Toto 
platí vždy, když někam zadáváte své 
osobní nebo přihlašovací údaje.

•  Aktualizovat software, antivirový pro-
gram, firewall.

•  Buďte neustále ostražití, protože i vy 
se můžete stát cílem podobného 
podvodného jednání.

•  Během takového podezřelého hovoru 
nebo záhy po něm si zaznamenejte 
údaje, které vám útočník sdělil (jmé-
na, e-mailové adresy, čísla účtů, odka-
zy na webové stránky apod.).

Policisté zahajují úkony trestního ří-
zení pro podezření ze spáchání přečinu 
podvodu a  po pachateli/pachatelích 
intenzivně pátrají, nicméně díky anony-
mitě je to velmi obtížné. Proto žádáme 
spoluobčany, aby byli vždy obezřetní. 

Npor. Mgr. Radim Koziel,  
vedoucí obvodního oddělení Bílovec,  

Policie České republiky

Kam s ním, s nimi  
(větvemi a trávou)?
Nerudovskou otázku typu Kam s ním – kam s nimi? naši obča-
né nemusí řešit. Na území Bílovce mají k dispozici 16 velko-
objemových kontejnerů a sběrný dvůr v areálu SLUMBI, spol. 
s  r. o., kde mohou ukládat posečenou trávu, větve, shnilé 
ovoce či zbytky rostlin. Tuto službu město Bílovec svým  
občanům dotuje částkou cca 600 000 Kč ročně.

Řada z  nás, kteří se starají o  dům a  musí sekat trávu, 
provádět ořezy stromů, tuto službu oceňují a patřičně si 
jí váží. A tak nás napadá, co je to za lidi, kteří do těchto 
kontejnerů odkládají pařezy stromů, kusy nábytku, dřevě-
né palety…?

Přiložené foto jsme pořídili v úterý 26. 4. 2022 a je z kon-
tejnerového stanoviště na ulici Boženy Němcové. Nechť si 
úsudek udělá každý sám. 

Třeba to bývalému majiteli či bývalým majitelům dojde.

Zaměstnanci SLUMBI
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? PTALI JSTE SE… 

Molo na bílovecké přehradě
Chtěl bych stručným sdělením odpo-
vědět na četné dotazy našich rybářů 
z  pozice předsedy Místní organiza-
ce v  Bílovci ohledně zřízení mola na 
přehradě, které má sloužit k  nástupu 
osádky do dračí lodě. Dotazy zněly: Jak 
jste s tím mohli souhlasit?

V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, že 
vedení místní organizace rybářů nemá 
žádné právo rozhodovat o  tom, co se 
může nebo nemůže vybudovat na naší 
přehradě. O  tom rozhoduje Povodí 
Odry, které, jak jsem zjistil, s výstavbou 
mola souhlasilo.

Na druhou stranu si musíme uvědomit, 
ať se nám to líbí nebo ne, že bílovecká 
přehrada sloužila vždy k  všestrannému 

využití místním občanům, nejen nám ry-
bářům. Za mne, jako občana Bílovce, je 
aktivita ve prospěch občanů, která při-
spěje k jejich odreagování se a pobavení, 
určitě přínosem. Obzvlášť v  dnešní ne-
lehké době. Byla by škoda nevyužívat tak 
krásnou a malebnou část našeho města.

Jen bych chtěl požádat organizátory 
těchto akcí o ohleduplnost vůči obyva-
telům vodní říše. 

Martin Holub, předseda MO Bílovec

Sousoší na náměstí
Obracím se na Vás s žádostí o zodpo-
vězení dotazu, na který se mě poslední 
dobou ptá mnoho občanů a na který 
nemohu odpovědět. Dotaz se týká 
údajného záměru vedení města na od-
stranění sochy ze Slezského náměstí, 
jejímž autorem je Vincent Havel.

Odpovídá starostka města:  
Vážený pane zastupiteli, vedení 
města nikdy takový záměr nemělo 
a nemá. Mrzí mě, že takové dezinfor-
mace někdo dokáže šířit. 

Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? 
Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v po-
době zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní 
síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? 
Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit 
celý proces do rukou profesionálů?

Z  tiskové zprávy SmVaK – rychlé 
a  pohodlné napuštění bazénu díky 
SmVaK Ostrava.

Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší 
množství odběratelů v  lokalitě napouštět prostřednictvím 
přípojky bazén ve stejný čas, kdy  lidé ho chtějí mít navíc 
napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může 
dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vyso-
kou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek 
uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do 
poměrně širokého okolí. Existuje ale pohodlnější a efektiv-
nější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu 
cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které mohou poten-
ciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou omezo-
vat své sousedy, a předejdou tím případným sousedským 
sporům. V  loňském roce jsme ke spokojenosti našich od-
běratelů napustili téměř tři sta bazénů. 

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocis-
terny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 
800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace 
o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je 
bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do 
osmi hodin večer.
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30 let patří naší 
městské policii

Často jejich přítom-
nost ani nevnímáme. 
Když však potřebuje-
me pomoci, obracíme 
se obvykle právě na ně 

– příslušníky městské policie. Kromě 
toho nám jejich přítomnost alespoň 
občas brání dělat to, co bychom ne-
měli – parkovat na místech, která pro  
to nejsou určená, ničit cizí majetek, ru-
šit noční klid a další drobné prohřešky. 
Jen málokdo z nás si však uvědomuje, 
že tito muži a  ženy řeší denně desít-
ky situací jen proto, abychom se my 
všichni cítili ve městech a obcích bez-
pečně, aby se nám zde prostě dobře 
žilo.

Strážníky potkáte v ulicích  
24 hodin denně sedm dní v týdnu
Bílovec má v  současné době 9 stráž-
níků městské policie, včetně jejich ve-
litele. Na kamerový systém a  operační 
středisko dohlíží jedna operátorka.  
Od roku 2015 služebnu posílil asistent 
prevence kriminality, který je financo-
ván z projektu Úřadu práce ČR. Strážní-
ci, mezi nimiž jsou i dvě ženy, slouží ve 
dvojicích dvanáctihodinové směny, a to 
24 hodin denně sedm dní v týdnu. 

Znalost vyhlášek i zákonů 
„Nejsme tolik zatíženi administrativou 
jako Policie ČR, takže nás lidé vidí více 
v ulicích než za stoly. To byl ale záměr od 
samého začátku. Chodíme mezi občany, 
pomáháme s řešením nejrůznějších pro-
blémů a dohlížíme na to, aby se neporu-
šovaly zákony. Vyjíždíme k volně pobíha-
jícím psům, řešíme rušení nočního klidu, 

dodržování vyhlášek, výtržnosti, věnuje-
me se rozbitým košům, poškozeným sil-
nicím, chodníkům, dopravním značkám, 
udržujeme dopravní kulturu ve městě, 
děláme besedy s dětmi i seniory. Výčet 
prospěšných provozních činností měs-
ta, na které strážníci dohlížejí, je docela 
dlouhý. Patří k tomu i represivní činnos-
ti. Lidé si nás však stejně nejvíce spojují 
právě se silniční dopravou, s pokutami 
za rychlost nebo špatné parkování. Prá-
vě tato činnost je však popravdě mezi 
našimi strážníky nejméně oblíbená,“ 
vysvětluje velitel Městské policie v  Bí-
lovci Pavel Kudela a pokračuje: „Každý 
náš strážník velmi dobře zná problema-
tiku města i místních částí. Ví, kde se co 
staví, kde se nacházejí oblasti s nejvyšší 
trestnou činností, jsme zdatní i ve zna-
losti zákonů. Lidé se i proto na nás čas-
to obracejí nejen s dotazy týkajícími se 
například různých uzavírek ve městě, ale 
žádají nás také o rady v oblasti lesního 
nebo odpadového hospodářství, staveb-

ního zákona či nejrůznějších městských  
vyhlášek. Snažíme se všem poradit nebo 
jim alespoň dáme kontakt na patřičnou 
instituci nebo úřad.“

Lidé volají, když potřebují pomoct
Strážníci městské policie pomohou 
i  v  případě, že se například nemůžete 
dovolat svému blízkému, který zde žije, 
nebo jste na dovolené a sousedi nebo 
domovní kamera vás upozorní na pohyb 
v okolí vašeho prázdného domu. „Spo-
lupracujeme i  s  pracovníky městského 
úřadu, kteří nás díky tomu, že jsme  
neustále v terénu, žádají o součinnost – 
fotíme různá místa a navrhujeme řeše-
ní. Jsme také přítomni na všech spor-
tovních i  kulturních akcích ve městě,“ 
pokračuje velitel Městské policie v  Bí-
lovci, která právě letos slaví třicet let. 

Začátky Městské policie v Bílovci
V dubnu 1992 začal pracovat jako první příslušník městské policie pan Milan 
Blasch z  Bílovce. Během roku pak počet příslušníků vzrostl. Většina z  nich 
má ukončené střední vzdělání a všichni absolvovali dvouměsíční výcvik v Os-
travě. Složili rovněž závěrečné zkoušky před státní komisí. V závěru roku byl 
stav městské policie v Bílovci takovýto: Milan Blasch (33 let), Tomáš Černín 
(25 let), Tomáš Wolf (21 let), Vladan Tisovský (21 let), Pavel Fabián (27 let) 
a Radim Honěk (21 let), všichni z Bílovce. Průměrný plat příslušníků městské 
policie činil v roce 1992 zhruba 4,5 tis. Kčs.

Zdroj: Výňatek z kroniky města 1992

Tým současných městských strážníků, který denně pečuje o město i místní části.

Rukáv každého strážníka zdobí domovenka 
se znakem města.
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Zpátky v čase...
A jak šel čas s Městskou policií v Bílovci? 
Vedení města v čele s tehdejším staros-
tou Tomášem Klosem navrhlo obecně 
závaznou vyhlášku o  městské policii, 
která byla v únoru 1992 schválena za-
stupitelstvem. To byl první krok k zalo-
žení zdejší městské policie. 

Vládní představitelé naší země se při 
zřizování městské policie v  90. letech 
minulého století inspirovali systémem 
šerifů v Americe. 

„Starosta společně s  místostarostou  
Pavlem Hrnčířem přesvědčili zastupitele, 
že městská policie bude správný preven-
tivní i represivní nástroj na zvýšenou krimi-
nalitu, s níž se město v té době potýkalo. 

Řešilo se převážně porušování veřejného 
pořádku, výtržnosti, drobné krádeže, ru-
šení nočního klidu, poškozování městské-
ho neboli veřejného majetku. Tím, že tyto 
činnosti postupně z  velké části převzali 
strážníci městské policie, výrazně odlehči-
li Policii ČR. Od samotného začátku si tyto 
dvě instituce nikdy nekonkurovaly, ale do-
plňovaly se,“ říká Pavel Kudela.  

Dva měsíce sloužil jen jeden strážník
První strážník Milan Blasch nastoupil do 
nově založené městské policie v dubnu 
1992, od prvního června byli přijati další 
tři noví uchazeči. Mezi nimi byl i Tomáš 
Černín, který v Bílovci slouží po celých 
třicet let. 

„Před nástupem jsme absolvovali kurz 
v Městské policii Ostrava, jehož součás-
tí byly i fyzické a psychické testy. Všech-
no bylo pro nás nové. Měli jsme sice 
stanoveny kompetence, ale lidé nás 
neznali, a reagovali opravdu různě. Ně-
kteří si mysleli, že si na policii hrajeme, 
jiní se zvědavě vyptávali, co vše máme 
na starosti. Postupně jsme se seznamo-

vali i  s kolegy ze státní policie. Nebylo 
to jednoduché ani pro jednu stranu, ale 
byla to pěkná doba. Budovali jsme něco 
nového. Zajišťovali jsme si sami také 
první uniformy. Tenkrát neexistovalo 
tolik firem na šití uniforem jako dnes, 
takže jsme brali, co bylo. Samozřejmě 
byla stanovena pravidla, jak by uniforma 
měla zhruba vypadat, ale každé město 
to řešilo a dodnes řeší samo. V té době 
jsme měli černé kalhoty a  šedé košile, 
které nám šili v  Havířově. Zimní kože-
né bundy nám dodali z Olomouce. Na 
hlavách jsme nosili šestihranné kožené 
čepice,“ vzpomíná Tomáš Černín, podle 
něhož je na práci strážníka městské poli-
cie nejtěžší komunikace s lidmi. Zároveň 
však právě práce s lidmi a různorodost 
každého dne je tím, co ho u  této pro-
fese léta drží. „Dnes už vím, jak s kým 
komunikovat. Spousta lidí na nás v prv-
ní chvíli reaguje podrážděně, ale často 
se stává, že i po bouřlivém začátku se 
rozcházíme s úsměvem,“ dodává stráž-
ník bílovecké městské policie, která od 
roku 1993 do roku 2003 měla stále  
deset pracovníků. 

Městská policie evidovala v roce 1998 
celkem 891 případů, v roce 1999 jich 
bylo 967, o rok později pak evidence 
uvádí 718 řešených případů.

Zpočátku měli strážníci po vzoru 
amerických šerifů bubínkové 
revolvery
Dnes už nejsou strážníci městské policie 
celí v černém, používají také světle mod-
rou a žlutou. Čepice, která má zhruba od 
roku 2003 kulatý tvar, je známá modro-
bílou šachovnicí. Rukáv bíloveckých 
strážníků zdobí domovenka se znakem 
města, odznak s  osobním číslem nosí 
strážníci na hrudi. Součástí vybave-
ní jsou zbraň, pouta, obušek, svítilna,  

Zázemí městských strážníků
Služebna městské policie sídlí od samého začátku v budově radnice. Na po-
čátku to byla malá místnost přímo v  radnici.  Po stavební rekonstrukci se 
služebna přesunula o  několik metrů vedle do místností se samostatným 
vchodem z ulice Městský kopec, kde sídlí dodnes. Strážníci zde mají kancelář 
a místnost s kamerovým systémem, technickým a sociálním zázemím. Služeb-
na, ale i samotní strážníci, jsou kvalitně vybaveni vším potřebným pro svoji 
činnost. Technickou podporu zabezpečovala služební vozidla od Favoritu přes 
Felici, Citröen až k současnému VW Caddy.

Příslušníky městské policie oslovují s různými požadavky také pracovníci městského úřadu. 

Denně procházejí strážníci ulicemi Bílovce 
i místních částí.
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profesionální alkohol tester, brašna na 
pokutové bloky, někteří strážníci nosí 
i multifunkční nože.

Rostoucí pravomoc
„Postupně, až do roku 2009, se navyšo-
vala pravomoc strážníků tak, aby pokry-
la významnou část záležitostí veřejného 
pořádku a dopravy. Strážníci mohli dů-
stojně naplňovat základní stavební prv-
ky činnosti – chránit, pomáhat, omezit 
osobní svobody, pokud byl porušen zá-
kon, ale i zastavit vozidlo. Zvyšovaly se 
nároky na odbornou způsobilost stráž-
níka. Tuto museli strážníci v tříletých in-
tervalech prolongovat písemnými testy 
a ústní zkouškou před komisí Minister-
stva vnitra, od roku 2017 se tato lhůta 
prodloužila ze tří na pět let,“ dodává na 
závěr Pavel Kudela.

Městská policie podléhá starostům 
měst
Městskou polici řídil a  vlastně do sou-
časné doby stále řídí starosta, respekti-

ve starostka města. „Činnost strážníků 
městské policie je neocenitelná. Jsou 
neustále v  ulicích města i  našich míst-
ních částí, sledují, jak město žije, co 
potřebuje, a  pomáhají, kde je potřeba.  
Od roku 2002 se navíc naše  městská po-
licie aktivně zapojila do programu Mini-
sterstva vnitra ČR s  projekty prevence 
kriminality, pomocí kterých město zís-
kalo dotace na radar k měření rychlosti, 
kamerový systém ve městě, opravily se 
vybrané přechody pro chodce, zrekon-
struovalo se veřejné osvětlení v parku na 
Střelnici, značí se jízdní kola. Jsem pře-
svědčena, že rozhodnutí zřídit městskou 
policii bylo správné,“ dodává starostka 
města Bílovce Renata Mikolašová.

Lenka Hatlapatková,  
nezávislá redaktorka

Stejně jako se měnila postupně uniforma 
městských strážníků, měnil se i tvar, materi-
ál a barevnost jejich čepic. Vpravo úplně prv-
ní typ šestihranné kožené čepice, vlevo stále 
šestihranná, ale už látková čepice se šachov-
nicí. Současné čepice mají kulatý tvar. 

Z archivu Městské policie Bílovec
Dne 9. prosince 1995 byla městská policie informována, 
že v budově bývalého zahradnictví na ulici Zahradní roz-
dělávají děti oheň. Po příjezdu hlídky na místo byl oheň 
uhašen a  celý objekt znovu zabezpečen. Dle výpovědi 
svědků byli zajištěni i aktéři případu – děti ve věku 10 let. 
Celý případ byl projednán s jejich rodiči.

Dne 17. ledna 1996 přišla oznámit na služebnu měst-
ské policie prodavačka zaměstnaná v soukromé prodejně, 
že jí byla asi před dvaceti minutami odcizena tržba v hod-
notě 5 000 Kč dvěma mladíky v doprovodu ženy, která od-
poutala její pozornost. Krádeže si všimla, až když chtěla 
dalšímu zákazníkovi vydat peníze nazpět. Po udání popi-
su osob byla poučena o nutnosti oficiálního oznámení na 
Obvodním oddělení Policie ČR. Obě hlídky se pak vydaly 
pátrat po podezřelých osobách, bohužel bezúspěšně. Jak 
se později podařilo zjistit, nebyl to jediný kousek, který se 
toho dne povedené trojici podařil provést.

Dne 3. dubna 1996 bylo při pochůzce zjištěno, že do-
šlo k propadnutí bývalého překopu na Slezském náměstí,  
ve kterém uvízl zásobovací vůz. Tím se stala tato ces-
ta kolem kostela neprůjezdná. Protože hrozila dopravní  
zácpa, byla doprava odkloněna. Po zajištění vhodné tech-
niky bylo auto vyproštěno a  takřka po půldruhé hodině 
byla komunikace uvolněna a zprůjezdněna.

Dne 11. května 1996 byl na ulici Čs. armády zadržen 
mladík, který svou povznesenou náladu projevoval niče-
ním dopravního značení. Vše bylo na místě vyřešeno blo-
kovou pokutou. Téhož dne při kontrole pravidelné disko-
téky v Lubojatech byl zajištěn další mladík v dobré náladě, 
který si cestu domů z diskotéky krátil vytrháváním patní-
ků z vozovky. Případ byl postoupen přestupkové komisi.

Mediální komise 

30 LET30 LET

Srdečně zveme

na slavnostní obřad

u příležitosti výročí

1992
2022

MĚSTSKÉ POLICIE
V BÍLOVCI

15. června 2022 v 15 hodin 

kaple svaté Barbory, Bílovec

Na obřadu budou předána 

jednotlivá ocenění.

MĚSTO BÍLOVEC
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MĚSTSKÁ POLICIE BÍLOVEC 1992–2022 30 LET

Četníci z Bílovce slavili úspěch – zatkli nebezpečnou vražedkyni

Mladá šestnáctiletá služka Anna Batková, narozená ve měs-
tě Wieliczka (PL), našla práci v rodině krakovského gymna-
ziálního profesora Boguckého. Nebyla to žádná těžká dřina. 
Občas vypomohla paní profesorové s nákupy, uklidila v po-
kojích nebo odnesla prádlo do nedaleké prádelny. Jenže sleč-
ně Anně dobrá poctivá „rachota“ nevoněla. Chtěla se strojit 
jako dámy, jež chodily do salonu paní profesorové. Líbily se jí 
drahé „hadříky a šmuky“. Na to však plat začínající služebné 
nestačil.

Jednoho dne viděli sousedé Annu Batkovou, mířící rych-
lým krokem, oblečená do šatů paní profesorové Bogucké 
a s dvěma velkými kufry, na nádraží. To ještě nikdo ze sou-
sedů netušil, jaká tragédie se v bytě číslo IV. na Velkém ná-
městí čp. 17 v Krakově odehrála. Děti, které se pravidelně po 
12. hodině vracely domů ze školy, našly v parádním pokoji 

těžce raněnou maminku v  kalužích krve a  lidského masa.  
Nešťastná umírající matka jim ještě z posledních sil stačila 
říci, „že ji napadla služebná Anna“. Policejní lékař konsta-
toval – „paní profesorová utržila 22 sečných ran sekáčkem 
na maso v oblasti hlavy, rukou, břicha a nohou, z toho mi-
nimálně 6 bylo neslučitelných se životem“. Z bytu profesora 
Boguckého zmizelo skoro všechno dámské oblečení, několik 
párů bot, šperky. Pracovní knížka Anny Batkové byla rovněž 
pryč. Okamžitě se rozjelo pátrání po podezřelé služce.

Na počátku června dorazil C.K. policejní agent Josef Mohr 
z  Krakova a  C.K. policejní agent Franz Ondra z  Moravské  
Ostravy na četnickou stanici do Bílovce (stanice sídlila 
v  Městském kopci, kde je dnes nová prodejna papírnictví) 
a sdělili panu vrchnímu Richardu Jilgovi, že mají zprávy o po-
hybu nebezpečné mladistvé vražedkyně v jejich rajónu. Pře-
dali bíloveckým četníkům fotografii s podrobným popis po-
dezřelé. Netrvalo ani tři dny od návštěvy policejních agentů 
a už měla vražedkyně „klepeta“ na rukou. Z bílovecké „sepa-
race“ byla za doprovodu agenta Mohra eskortována k trest-
nímu soudu v Krakově. Při výslechu vyšlo najevo, že páchala 
ještě další násilnou trestnou činnost.

Za dobře odvedenou práci přišla také odměna. Dne 30. 
srpna 1904 se konala v nádherně vyzdobeném sále bílovec-
ké Chlapecké školy (dnes Gymnázium Mikuláše Koperníka) 
velkolepá oslava, kde byl vrchní strážmistr Richard Jilgen 
dekorován Stříbrným křížem za zásluhy, mladší kolegové 
se dočkali povýšení. Vyznamenání předával krajský velitel  
četnictva rytíř von Wuitsch.

Celá slavnost započala bohoslužbou v kostele sv. Mikulá-
še, až do poslední lavice zaplněném. Za zvuku varhanních 
tónů vstupovali do chrámu četníci v parádních uniformách. 
Za nimi kráčel okresní hejtman Franz Klingner s  manžel-
kou Marií, tajný rada a  majitel bíloveckého panství, po-
slanec Říšské rady Stanislav Zdenko, baron Sedlnitzký 
s chotí Idou. Procesí uzavíral bílovecký starosta, poslanec  
Slezského parlamentu Wilhelm Kleppich s  manželkou 
Aloisií. Na samém úvodu všechny přítomné uvítal školní 
inspektor Wolf.

Odpoledne se celá společnost odebrala do velkého sálu 
Měšťanského pivovaru, kde byl, po nezbytných projevech 
četných politiků, přichystán slavnostní oběd. Večer byla 
pro všechny oslavence a jejich hosty sehrána opereta „Petr  
Veliký“.

Z celé slavnosti se zachovala společná fotografie před bu-
dovou Chlapecké školy v Bílovci.

Eduard Valeš,  
kronikář města a kastelán zámku

MĚSTSKÁ POLICIE, 
Slezské náměstí 1/1, budova radnice, vchod z ulice Městský kopec, 

e–mail: mest.policie@bilovec.cz; 
tel. 556 414 206, mobil: 608 252 535, web: www.bilovec.cz

Jsme tady 24 hodin denně, abychom Vám pomohli s řešením problému.
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Proměna města je běh na dlouhou trať
Centrum Bílovce je již 30 let Městskou památkovou zónou. V ČR 
je na tři stovky dalších obcí s památkovými zónami a rezervacemi, 
které každoročně díky svým dlouhodobým „Programům regene-
race“ čerpají z Ministerstva kultury ČR dotace na své památky. 

Pro rok 2022 ministerstvo rozdělilo mezi 300 žadatelů 
112 milionů Kč. Bílovec získal 860 tisíc Kč. Na výmalbu radni-
ce použije 270 tis. Kč, 590 tis. Kč jde na restaurování hlavního 
oltáře kostela sv. Mikuláše. Za posledních 16 let Bílovec inves-
toval do svých kulturních památek bezmála 100 mil. Kč, z toho 
¼ hradilo Ministerstvo kultury, 1/3 město a zbývající byly dotace 
z EU aj.  Největší změnu centra Bílovce v novodobých dějinách 
přinesla v letech 2000–2001 rekonstrukce Slezského náměstí 
a Městského kopce včetně všech inženýrských sítí a osvětlení. 
V památkové zóně se nalézá 10 jmenovitých kulturních pamá-
tek, z nichž většina má za posledních 20 let generální obnovu 
za sebou. Nejrozsáhlejší plány se týkají zámku a jeho zahrady. 
Z rekonstrukce nádvoří a sklepení zámku v roce 2015 a také 
z archeologických průzkumů vyšly náměty k využití podzemí, 
jehož regenerace byla dokončena v roce 2021. Od roku 2017 
byl zpracováván projekt, který řeší první podzemní podlaží pro 
společensko-kulturní aktivity na zámku. Zajímavostí je dům 
u kina Radost, který patřil k pivovarskému areálu. Částí jeho zdi 
je původní hradba středověkého Bílovce. Stát jej prohlásil za 
kulturní památku v roce 2018 a soukromí majitelé jej opravují 
v souladu s požadavky památkové péče. Měl by být využíván 
pro soukromé i komerční účely. Svou polohou a nabídkou pří-
padných služeb bude obohacením historického centra města.

Pro účastníky „Programu regenerace“ jsou vyhlašováni už od 
roku 1995 krajští a celostátní vítězové za nejlepší přípravu a re-
alizaci Programu regenerace městských památkových zón a re-
zervací – Historické město roku. Organizátory jsou Ministerstva 
kultury, místního rozvoje a  Sdružení Historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. Bílovec se stal krajským vítězem v roce 2002 
a v  roce 2009, kdy jako krajský vítěz obdržel ve Španělském 
sále Pražského hradu 100 tisíc Kč. V letošním roce v Moravsko-
slezském kraji zvítězil Frenštát pod Radhoštěm, Historickým 
městem roku 2021 se staly Boskovice. Sdružení Historických 
sídel vyhlašuje od roku 2014 cenu za nejlepší projekt obnovy 
„věci“ s  významnou památkovou hodnotou – Památka roku. 
Vítězem Památky roku 2021 v Moravskoslezském kraji za reali-
zaci Expozice středověku byl vyhlášen Bílovec. Cenu a odměnu 
ve výši 5 tis. Kč si Bílovec převzal v Jihlavě 21. dubna 2022 u pří-
ležitosti Celostátní konference pořádané Sdružením. 

Vítězství v  krajském kole Památky roku 2021 je odmě-
nou mnohaleté práce všech zaměstnanců bíloveckého úřadu 
a Národního památkového ústavu, podílejících se na realizaci 
projektu. Expozice středověku vznikla jako součást projektu 
„Bílovec s Veličnou našli cestu společnou“ ve spolupráci se slo-
venskými partnery. Řízení mezinárodního projektu a  uhájení 
dotace v plné výši v době covidu nebylo vůbec jednoduché. Vše 
nakonec dobře dopadlo a udělená cena korunuje výsledek. 

O tomto úspěchu byli občané informováni ze tří různých 
zdrojů v dubnovém a květnovém zpravodaji. 

Ing. Sylva Kováčiková, 
členka zastupitelstva a Pracovní skupiny pro Regeneraci 

městské památkové zóny Bílovec

Poděkování patří paní Haně Böhmové 
z Bílovce a Janě Denerové z Bravantic

Chtěly bychom touto 
cestou poděkovat na-
šim kamarádkám a  ko-
legyním za celoživotní 
práci ve školství a  spo-
lečně strávené roky přá-
telství. Bohužel v tomto 
roce se s námi pracovně 
loučí. Kolegyně pracují 
v  mateřské škole v  Os-
travě-Porubě, kde jsou 
velkým přínosem pro 
děti. Vždy mají pro ně 
milé slovo, pohlazení 
a  nové nápady. Holky 
svojí prací žijí, vždy pra-

covaly nad rámec svých pracovních povinností. Vzorem jsou 
i pro nás, jejich kolegyně, kterým předávají své letité zkuše-
nosti. Kéž by bylo více takových PANÍ učitelek.

Holky, moc vám za všechno děkujeme. Užijte si "penzi" ve zdra-
ví a pohodě se svými rodinami a vnoučaty. Tiše vám závidíme…

Vaše holky BABOVŘESKY

BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, A.S.
UZAVÍRÁ CENTRÁLNÍ

PARKOVIŠTĚ

Od pondělí 23. května 2022 bude
v Bílovecké nemocnici, a.s.

uzavřeno centrální parkoviště. 
 

Žádáme proto všechny pacienty
a návštěvníky, aby pokud možno

do areálu nejezdili osobními vozidly
a využili parkoviště vedle areálu

nemocnice směr Tísek.
 

Předpokládaný termín ukončení
rekonstrukce je 30. června 2022. 

 
Tímto se omlouváme za možné

komplikace. 

Děkujeme za pochopení.
Ing. Magda Otáhalová
tisková mluvčí 
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Vzpomínka na kolegu 
Ing. Milana Bzonka
V  úterý dne 12. dubna v  nedožitých 
86 letech navždy odešel pan inže-
nýr Milan Bzonek, rodák z  Výško-
vic u  Bílovce. Celé dětství, na které 
do poslední chvíle vzpomínal s  lás-
kou, prožil se svými rodiči především  
v Bílovci. Vystudoval České vysoké uče-
ní technické v Praze. Pracoval v ROMO 
Fulnek v několika funkcích, včetně šéf-
konstruktéra. Rodina pro něj byla na 
prvním místě. Miloval svou ženu a své 
syny, které vedl ke studiu, ke sportu 
a lásce k hudbě. Osud jej před 12 lety 
připravil o  zrak. To mu však nebrá-
nilo se nadále účastnit turistických,  

společenských a  kulturních akcí za 
obrovské pomoci a  podpory manžel-
ky Jany a své rodiny. Jeho láskou byla 
dechová hudba a pes Kazan, který se 
mu stal v jeho údělu věrným přítelem. 

Inženýr Milan Bzonek byl velice aktiv-
ní občansky. Léta byl předsedou Čes-
kého svazu včelařů, místní organizace 
Bílovec, a předsedou místní organizace 
ČSSD. Dvanáct let byl členem zastu-
pitelstva, z  toho 4 roky členem Rady 
města Bílovce.

My, kolegové z  rady a  ze zastupi-
telstva, jej známe jako pracovitého,  
zodpovědného a  tvůrčího člověka.  
Vážil si lidské práce a byl velice skrom-
ným člověkem. V diskuzích byl nekom-
promisním partnerem, uměl však svá 

stanoviska podložit pádnými argumen-
ty. Byl otevřeně kritický, což mnoho lidí 
neumí přijmout. Nebyli jsme vždy stej-
ného názoru, ale oba jsme měli stejný 
cíl, a to nejlepší výsledek. A tak jsme se 
obvykle na konci hledání optimálního 
řešení setkali jako přátelé, což velice 
oceňuji a vážím si toho. 

Dovoluji si touto formou poděko-
vat panu inženýru Bzonkovi za inspi-
rující spolupráci a za vše, co pro naše 
město a  pro jeho občany vykonal.  
K  poděkování se přidává Český svaz 
včelařů Bílovec za jeho dlouholetou 
a obětavou práci v místní organizaci. 

Sylva Kováčiková, 
členka zastupitelstva města

Další mimořádný školní rok jede do finále
V září 2021 všichni učitelé i rodiče doufali, že bude začí-
nající školní rok jednodušší než ten minulý, ale jejich přání 
se nevyplnilo. Všechna školská zařízení se opět potýkala 
s  mimořádně velkou nemocností dětí i  dospělých, s  ka-
ranténami, izolacemi, testováním a trasováním. 

A  sotva pandemie na jaře ustoupila, vypukla válka na 
Ukrajině a do škol přišly děti ukrajinských uprchlíků. Jejich 
začlenění probíhá v Bílovci naštěstí bez větších problémů, 
na ZŠ Komenského přijali 13 ukrajinských dětí a ZŠ T. G. 
Masaryka 8. Na Gymnáziu M. Koperníka bylo v dubnu uby-
továno 75 Ukrajinců. Také ZUŠ Bílovec se zapojila do péče 
o  ukrajinské děti – díky spolupráci s  gymnáziem vznikla 
na domově mládeže herní místnost. Nejrůznější aktivity 
obětavě zajištovali ve svém volném čase také pedagogo-
vé z Domu dětí a mládeže.

Bez ohledu na velice náročnou situaci zvládly obě zá-
kladní školy zorganizovat také dny otevřených dveří a zá-
pisy. A jaké jsou výsledky?

Do ZŠ Komenského bylo podáno 40 žádostí o  přijetí 
a 13 žádostí o odklad, do ZŠ Stará Ves 7 žádostí o přijetí 
a 1 žádost o odklad. Do ZŠ TGM bylo podáno 29 žádostí 
a 4 žádosti o odklad, do ZŠ Lubojaty 6 žádostí o přijetí 
a  1  žádost o  odklad. Celkem se dostavilo  k  zápisu do 
bíloveckých škol 101 dětí. Z toho 19 jich požádalo o od-
klad. 

V souvislosti se zápisy je třeba poděkovat školám také 
za to, že výrazně zmodernizovaly agendu kolem přihlašo-
vání dětí. Rodiče si mohli v pohodlí svého domova připravit 

všechny potřebné dokumenty, ZŠ TGM nabídla i možnost 
rezervace přesného času  zápisu. Pro děti ukrajinských 
uprchlíků proběhnou „zvláštní zápisy“ k  předškolnímu 
vzdělávání a do 1. ročníku ZŠ dne 7. června 2022.  

A co všechno nás ještě čeká do konce školního roku?
Na ZUŠ to budou dny otevřených dveří: 9. června pro 

hudební obor a  15. června pro výtvarný obor, talentové 
zkoušky a  zápis do školního roku 2022/2023 jsou plá-
novány na 13. června pro hudební obor a 17. června pro 
výtvarný obor.

8. června se uskuteční v kapli sv. Barbory akce Žák roku 
a 30. června se školy slavnostně rozloučí se svými deváťá-
ky. Na zajištění obou akcí spolupracuje se školami Sbor 
pro občanské záležitosti.

Akce gymnázia Unplugged 2022 je plánována na 2. 
a 3. června a od 27. do 29. června budou probíhat Valaš-
ské hry. 

Dům dětí a mládeže připravil na letní prázdniny 2 po-
bytové tábory a  6 příměstských táborů, přihlásilo se 
251 dětí. Pobyt na táboře byl nabídnut také ukrajinským 
dětem.

Letošní školní rok byl mimořádně náročný, ale peda-
gogové i  vedení škol se s  problémy statečně vyrovnali 
a  zaslouží si velké poděkování veřejnosti i  představitelů 
města.  

Renáta Fialová,  
předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání



ČERVEN 2022

14

ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského ulice

KALEIDOSKOP ZE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

REVOLUTION TRAIN 

Dne 25. 4. 2022 žáci osmých a devátých tříd navštívili protidro-
gový vlak − preventivní projekt založený na smyslovém prožitku 
a interaktivitě. Vlakovou soupravu tvoří šest vagónů v podobě 
multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává 
příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti.

Žáci příběhem procházeli, snažili se odhadnout, jak příběh 
skončí. Netradiční forma prevence naše žáky velice zaujala, 
máme v plánu využít také návazné programy. Vstup byl pro 
žáky bíloveckých základních škol hrazen z prostředků města 
Bílovce, dopravu nám hradila Rada rodičů. Děkujeme a moc 
si vážíme této možnosti. 

Mgr. Dagmar Šírová, školní metodik prevence

MUZEJNÍ LEKCE – MLYNÁŘ JERONÝM A NEPOSEDNÝ VÍTR
Žáci 4. B se v muzeu seznámili se skřítky Picmochy v expozici 
Kouzelného sklepení, a hlavně s mlynářem Jeronýmem. Ten 
jim ukázal proces výroby a zpracování mouky, pečení chleba 
a seznámil je s tématikou větrných mlýnů na Bílovecku.  

Mgr. Yvona Sajdová

ARO VE STAROVESKÉ ŠKOLE 
Jaro je v plném proudu a nám se s pomocí rodičů podařilo 
upravit školní zahradu. Vyčistili jsme plot, osekali náletové 
dřeviny, upravili terén. Děti ze školky se pečlivě starají o svou 
bylinkovou zahrádku a ani letos neopomenuly vysít semínka. 
Velcí školáci koncem dubna rostlinky přesadili a dělají vše pro 
to, abychom vás opět mohli pozvat na prodejní akci Zdravá 
zahrádka. Za loňský výtěžek 7 500 Kč jsme do školky zakou-
pili třímístnou pohovku a křesla do obývacího koutku. Letos 
pomýšlíme na skleník. Děkujeme.  

Učitelky ZŠ Stará Ves

VÝUKA PLAVÁNÍ

Blíží se léto a doba koupání. Aby si všichni mohli toto období 
v klidu užít a rodiče neměli strach o děti u vody, je součástí 
výuky jako každý rok i plavání, které naši žáci od dubna ab-
solvují na bazéně v Novém Jičíně. 1.−3. ročníky čeká deset 
lekcí do konce června, 4.−5. ročníky dokončily výcvik z pod-
zimu, kdy jej přerušil covid. 

Mgr. Irena Hudcová za 1. stupeň ZŠ 

VÝLETNÍ ODPOLEDNE

V úterý 26. dubna proběhl na naší škole zápis do 1. tříd, a to 
byla vítaná příležitost pro odpolední výlet školní družiny. 
Děti 1. a 2. oddělení vyrazily do Záchranné stanice v Barto-
šovicích, kde na ně čekalo plno zachráněných zvířat, poutavý 
výklad a zajímavá vnitřní expozice. Plyšová zvířátka děti vzaly 
doslova útokem, stejně tak nedaleké prolézačky. Starší děti 
z 3. a 4. oddělení už prahnou po náročnějším vědění, proto 
zavítaly do Malého světa techniky U6 v Ostravě Vítkovicích. 
Dozvěděly se spoustu informací, ale největším zážitkem pro 
všechny bylo zažít vědu a  techniku na vlastní kůži díky in-
teraktivitě exponátů. Oba výlety byly hodnoceny na jedničku 
s hvězdičkou! 

Vychovatelky ŠD

DĚKUJEME 
•  Václavu Lazeckému ze 7. B za výbornou reprezentaci 

školy v okresním kole Archimediády, kde se stal úspěš-
ným řešitelem s nejvyšším počtem bodů.

•  Bíloveckému divadelnímu souboru ODŘIVOUS za milé 
dopoledne strávené s  nově nastudovaným divadelním 
představením Čarodějnická pohádka.

•  Rodičům budoucích prvňáčků za projevenou důvěru. Do 
první třídy jsme přijali v Bílovci a Staré Vsi celkem 47 dětí.
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

Po dvou letech se konečně mohli 
26. dubna předškoláci dostavit k zápi-

su do 1. třídy osobně. Rodiče letos vy-
užili možnost rezervovat si termín do-
předu. Zapsáno bylo prozatím 29 dětí. 
Rodiče 4 žáků požádali o odklad školní 
docházky. Děti se do školy těší. Spo-
lečně mají budoucí prvňáčci možnost 
absolvovat adaptační kurz, který se 
uskuteční v červnu.    

Mgr. Ivana Řeháčková   

MALÍ A VELCÍ TVOŘILI SPOLEČNĚ  

Dne 5. května se uskutečnilo tvoření 
dětí, kteří navštěvují ve školní družině 
kroužek Dovedné ruce, a  bíloveckých 
seniorů. Podařilo se tak po dlouhé 
době opět navázat na spolupráci školy 
a Klubu seniorů. Děti a seniorky se sešly 
v  knihovně a  společně vyrobily skleně-
nou vázičku. Akce byla zdařilá s příjem-
nou atmosférou. Na podzim se opět se-
jdeme, ale tentokrát budeme soutěžit 
v deskových hrách. Již teď se těšíme na 
společná setkání.   

Martina Šťastná 

Více informací: www.tgmbilovec.cz

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 
Bílovec
Jsme škola, kde to žije!
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CVIČENÍ PRO DOBROU VĚC

V sobotu 7. 5. se na GMK konalo již tradiční charitativní Cvi-
čení pro dobrou věc. Tentokrát výtěžek věnujeme na podporu 
Ukrajiny. Účastníci si vybírali z nabídky: dance aerobic, foam vál-
ce, čchi kung, bosu, kruhový trénink, indoor cycling, jóga, SM  
systém, body work.  Počet zájemců nás velmi příjemně pře-
kvapil, takže stokorunové vstupné vyneslo rekordní částku 
12 700 Kč. Děkujeme za pomoc našim studentům, kteří se po-
díleli na organizaci akce.

Mgr. Magdalena Miláková

JDEME DO CELOSTÁTNÍHO KOLA ČEŠTINÁŘSKÉ OLYMPIÁDY
Ani v  krajském kole češtinářské olympiády, které se usku-
tečnilo 25. 4. v  Ostravě, naši studenti nezklamali.  Tomáš 
Lev ze 4. C obsadil stříbrnou příčku a vybojoval si tak účast 
v celostátním kole. Soňa Šrubařová z kvinty, benjamínek ve 
starší kategorii, si také nevedla vůbec špatně a umístila se 
na 12. místě. Oběma soutěžícím děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy a  Tomášovi přejeme, aby úspěch z krajského 
kola v tom celostátním minimálně zopakoval.

Mgr. Jindřich Foltas,  
vedoucí předmětové komise jazyka českého

RISKUJEME V BIOLOGII

Jedinečná soutěž ve znalostech pojmů maturantů z biologie. 
Celou soutěž provázela krásná atmosféra, kterou vytvořili stu-
denti čtvrtých a třetích ročníků, kteří zároveň byli i nápovědou 
pro soutěžící.

Z prvního kola soutěže zvaného „Riskuj“ postoupili: Tomáš 
Lev, Vilma Bzonková, Veronika Chromíková – všichni žáci 4. C. 
Celkovou vítězkou „Milionáře“ se nakonec stala Veronika.

Mgr. Sylva Roháčková

BENEFIČNÍ KONCERT

230 000 korun ve prospěch ukrajinských žen a dětí! Takový 
je výtěžek benefičního koncertu Jaromíra Nohavici, který ve 
čtvrtek 5. května uspořádalo Gymnázium Mikuláše Koperní-
ka v Bílovci.
Jaromír Nohavica vystoupil na vyprodaném dvouhodinovém 
koncertu bez jakéhokoliv nároku na honorář. Výtěžek ze 
vstupného a darů posluchačů v celkové výši 200 000 korun 
bude použit na vybudování a vybavení místnosti pro nefor-
mální dětskou skupinu ukrajinských dětí v předškolním věku, 
aby jejich rodiče nemuseli být závislí na sociálních dávkách. 
Více než polovinu ze 70 utečenců ubytovaných v  domově 
mládeže školy tvoří děti. Dalších 30 000 korun pak vynesla 
dražba portrétu Jaromíra Nohavici, jehož autorem je akade-
mický malíř Stanislav Lubojacký. Olejomalbu o  rozměrech 
přibližně 50 x 40 cm, jejíž podobu v průběhu prací konzul-
toval i s  Jaromírem Nohavicou, Stanislav Lubojacký vytvořil 
rovněž bez nároku na honorář.
Asi největším překvapením bylo společné vystoupení Jaro-
míra Nohavici s  pěveckým sborem gymnázia pod vedením 
Jindřicha Foltase. V závěrečné části si společně zazpívali pět 
písní. 
„Přístupem pana Nohavici jsme byly velmi potěšeny. Poté, 
co slyšel naši zkoušku, se rozhodl zařadit nás přímo do své-
ho koncertu. Měly jsme občas pocit, jako bychom byly u něj 
doma v obývacím pokoji. Užily jsme si to nejen my, ale snad 
i ostatní členové sboru a publikum,“ dodaly dvě sboristky.

Připravili:  
Pavlína Andreeová, Magdalena Miláková, Jindřich Foltas

Z Gymnázia Mikuláše Koperníka
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DDM – ohlédnutí za školním rokem 

Letošní školní rok náš dům dětí znovu naplnily usměvavé 
tváře dětí. Velice nás potěšilo, že i přes delší pauzu způ-
sobenou pandemií se k nám děti, rodiče a naši příznivci 
vrátili. Důkazem toho je, že se nám podařilo otevřít přes 
50 kroužků pro děti i dospělé. Velkou novinkou letošního 
školního roku bylo přihlašování na všechny naše aktivity 
on-line díky informačnímu systému Domeček. 

Mezi naše nejaktivnější či nejúspěšnější patří například 
kroužek Prima hlas, který připravil na podzim krásnou pě-
veckou show Na hlas. Zpěváci si také poprvé vyzkoušeli pě-
veckou soutěž Hlas Česka. Úspěchy a vystoupení si užívají 
také mažoretky, které se probojovaly až na Mistrovství Čes-
ké republiky v mažoretkovém sportu v Hradci Králové a do-
vezly si 2x zlatou medaili a 1x bronzovou. Za jejich úspěchy 
stojí píle, a hlavně výborné vedení jejich vedoucích a lekto-
rek. Jsme pyšní na to, že máme takové lidi ve svém týmu.

Děti z  kroužků vystupují na akcích pro veřejnost 
a  v  červnu se chystá poprvé hudební a  taneční festival 
pod širým nebem Hlas fest, kde děti předvedou svůj umě-
lecký talent a  vše, co se za rok naučily. Tímto všechny 
zveme 18.  6. od 17 hodin do areálu letního kina, které 
tentokrát oživí umělecké hvězdy z DDM a hosté.

Letos poprvé jsme také uspořádali několik kreativních 
setkání nejen pro seniory, kde se tvořilo z vlny, keramiky 

či pedigu. Celkově jsme uspořádali nebo jsme se podíleli 
na 55 akcích pro veřejnost z Bílovce a okolí. Zapojili jsme 
se také do pomoci pro děti z  ukrajinských rodin, které 
v  Bílovci našly své zázemí v  nepříznivé situaci. Děti do-
cházely na DDM a my jsme se jim snažili zpříjemnit tráve-
ní volného času či naučit je pár českých slovíček, než se 
zařadily do školních kolektivů. 

V  červnu pro DDM školní rok nekončí, již v  tuto chví-
li intenzivně připravujeme 2 pobytové a  6 příměstských 
táborů, které jsou z 90 % naplněny, což nám dělá velkou 
radost. Celkem s námi bude trávit léto asi 270 dětí.

Také už nyní chystáme kroužky a  zájmové činnosti na 
nový školní rok, přihlásit se bude možné již od srpna opět 
on-line, vše potřebné ještě zveřejníme na našem Face-
booku a internetových stránkách. 

Z pohledu ředitelky DDM jsem velice ráda, že se školní 
rok tak skvěle povedl a daří se nám také malými krůčky 
rozvíjet a  vylepšovat naše služby. Velké díky za skvělou 
práci patří všem interním i externím zaměstnancům DDM. 

Mgr. Pavla Grodová, 
ředitelka

K V Ě T Y

PET lahve různých barev s sebou. 
Ostatní komponenty a pomůcky zajištěny

Přihlašte se do  6. 6.  na info@ddmbilovec.cz nebo 777 567 311.

CENA: 150,- 
(za materiál a pomůcky)

            Těšíme se na vás v DDM, Tovární 188/6.

Tvoření (NEJEN) pro seniory

Teplem tvarované květy z PET lahví

PÁTEK 10. 6. 2022 
9:00 -12:00
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KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA BÍLOVCE NA MĚSÍC ČERVEN 2022
Připravuje Turistické informační centrum Bílovec, tel.: 556 412 266

Den Druh programu Název akce Místo konání Čas Vstupné

do 5. 6. výstava Okoklamy Muzeum Bílovec Dle otevírací doby 
muzea Dle ceníku muzea

do 11. 6. výstava Výstava In memoriam Karel 
Žaluda – kresba, malba, grafika

Knihkupectví, kavárna 
a galerie MonAmi Bílovec

Dle otevírací doby 
knihkupectví X

od 1. 6. 
do 30. 10. výstava Po stopách Karla Maye Zámek Bílovec Dle otevírací doby 

zámku Dle ceníku zámku

1. 6. setkání Setkání podnikatelů 2022 Kulturní dům Bílovec, 
malý sál 15:00 X

2. 6. přednáška Čti Jeseníky! Muzeum Bílovec 17:00 30 Kč dospělí/ 15 
Kč snížené

4. 6. turistický pochod 49. Bílovecká padesátka Budova chovatelů, 
Bezručova ulice Bílovec 6:30 – 17:00 40 Kč – 60 Kč

4. 6. zážitková prohlídka Mlýn, který putoval krajinou – 
zahájení sezóny

Větrný mlýn na Nových 
Dvorech

10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00 

a 16:00

100 Kč dospělí/ 
50 Kč snížené/ do 

6 let zdarma
4. 6. oslava Den dětí a Den obce Stará Ves Hřiště ve Staré Vsi 14:00 X

9. 6. den otevřených dveří Den otevřených dveří ZUŠ 
Hudebka ZUŠ Bílovec 13:00 – 18:00 X

9. 6. smaženice Svatodušní smaženice na Požaze 
– Klub seniorů Požaha – Věžičky 12:59 X

10. 6. tvoření Květy – tvoření s DDM Dům dětí a mládeže 
Bílovec 9:00 – 12:00 150 Kč

10. 6. noční program Muzejní noc, Noc kostelů Muzeum Bílovec, Kostel 
sv. Mikuláše Bílovec 18:00 – 22:00 X

11. 6. slavnost Vítání novorozeňat, 
Blahopřejeme jubilantům Kaple sv. Barbory Bílovec 14:00, 15:00 X

11. 6. odpoledne s dětmi Literární a výtvarné odpoledne 
s dětmi

Knihkupectví, kavárna 
a galerie MonAmi Bílovec 14:00 – 17:00 X

11. 6. dětský den Mořská slavnost Fotbalové hřiště ve 
Výškovicích 15:00 70 Kč

13. 6. talentové zkoušky Talentové zkoušky ZUŠ Hudebka ZUŠ Bílovec 14:00 – 18:00 X

13. 6. kroužek Kroužek německého jazyka – 
Klub seniorů

Klubovna Městské 
knihovny Bílovec 15:30 X

13. 6. vernisáž Bílovec tradiční netradičně Muzeum Bílovec 17:00 X
od 13. 6. 
do 12. 7. výstava Absolventi ZUŠ Heleny Salichové Knihkupectví, kavárna 

a galerie MonAmi Bílovec
Dle otevírací doby 

knihkupectví X

od 14. 6. 
do 24. 7. výstava Bílovec tradiční netradičně Muzeum Bílovec Dle otevírací doby 

muzea Dle ceníku muzea

15. 6. den otevřených dveří Den otevřených dveří ZUŠ 
Výtvarka

ZUŠ Bílovec,  
Ostravská 484 16:00 – 19:00 X

16. 6. setkání Zábavné hry – Klub seniorů Klubovna Městské 
knihovny Bílovec 15:00 X

16. 6. beseda Spisovatelé do knihoven: Dora 
Čechová Městská knihovna Bílovec 18:00 X

17. 6. talentové zkoušky Talentové zkoušky ZUŠ Výtvarka ZUŠ Bílovec,  
Ostravská 484 15:00 X

18. 6. zážitková prohlídka Mlýn, který putoval krajinou Větrný mlýn na Nových 
Dvorech 14:00, 15:30

100 Kč dospělí/ 
50 Kč snížené/ do 

6 let zdarma

18. 6. degustace Degustační podvečer s vinařem 
panem Grmolcem a cimbálovkou Medvědí bouda Bílovec 16:00 470 Kč

18. 6. festival Hlas fest pod širým nebem Areál letního kina Bílovec 17:00 – 22:00 Vstupné dobrovolné
22. 6. jednání Zastupitelstvo města Bílovec Kulturní dům Bílovec 13:00 X

23. 6. setkání Prezentace uskutečněných akcí – 
Klub seniorů

Klubovna Městské 
knihovny Bílovec 15:00 X

23. 6. beseda Spisovatelé do knihoven: Zuzana 
Dostálová Městská knihovna Bílovec 18:00 X

25. 6. oslava DEN MĚSTA Slezské náměstí Bílovec 14:00 X

25. 6. promítání filmu Promítání filmu pro seniory – 
Pánský klub – Klub seniorů Kino Radost Bílovec 14:00 Zvýhodněné 

vstupné pro seniory

27. 6. kroužek Kroužek německého jazyka – 
Klub seniorů

Klubovna Městské 
knihovny Bílovec 15:30 X

2. 7. komentovaná 
prohlídka 

Komentovaná prohlídka kaple  
sv. Barbory Kaple sv. Barbory Bílovec 14:00

30 Kč dospělí/ 
15 Kč snížené/děti 

do 6 let zdarma
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Den detí a den obce 
Stará Ves

SOBOTA 4. 6. 2022 OD 14:00 

HŘIŠTĚ VE STARÉ VSI

Ukázka zemědělské techniky včera a dnes
Dovednosti mladých hasičů / střelba

Skákací hrad 

Zábavný program pro děti s DDM Bílovec:  
Soutěže / kreativní koutek 

Malování na obličej

 Hraje Rozmarýnka / od 20:00 DJ Sajmon

Občerstvení zajišťuje myslivecký spolek a Hospůdka na Gruntě

ˇ
                                        

 

Panská služba, těžká služba 
 

 

Netradiční prohlídky zámku přes běžně návštěvníkům nepřístupné prostory  

Kde se na zámku nacházela kuchyně se spižírnou, mandlovna prádla, 

„Zelný sklep“, ledárna nebo přípravna jídla? 

Jaké mělo služebnictvo povinnosti, kdy začínal a končil jejich pracovní den, jak se dříve 

bělilo prádlo, drhla kamenná podlaha, či jak sluha vymetl komín, aniž by se zašpinil. 
 

 

 

 

Středa 29. června 2022 v 18´00 

Středa 20. července 2022 v 18´00 
 

Vstupné dobrovolné 

 

                                                                                                                                                  

 

Sponzoři akce: Město Bílovec, MT Golem, Pekařství Illík 
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PROGRAM KINA RADOST NA MĚSÍC ČERVEN 2022
Čtvrtek 2. 6. v 19.00
Pátek 3. 6. v 19.00
TŘI TYGŘI: JACKPOT

Komedie ČR, 110 min.

Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do 
filmových pláten! Ve zběsilé akční ko-
medii se na dobrodružnou cestu za 
nečekanou výhrou vydá předposlední 
český akční hrdina a  strážce Terito-
ria Milan (Albert Čuba), citlivá duše, 
prokletý básník a  řidič tramvaje Da-
vid Votrubek (Štěpán Kozub), orgán 
městské policie Robert (Robin Ferro) 
a  snaživý, leč průměrný herec oblast-
ního divadla Herbert (Vladimír Polák). 
Stanou se z nich přátelé, nebo rivalo-
vé?
Vstupné 120 Kč

 
Sobota 4. 6. v 19.00
Neděle 5. 6. v 19.00
ŽHÁŘKA

Horor USA, 94 min.

Desetiletá Charlie se od narození s rodi-
či (Zac Efron a Sydney Lemmon) neustá-
le stěhuje z místa na místo. Nomádský 
způsob života ji neskutečně rozčiluje, 
ale rodiče netuší, jak jinak ji ochránit. 
Charlie je totiž „jiná“. K zapalování věcí 
nepotřebuje sirky ani zapalovač, stačí, 
když se rozhodne, že mají hořet.
Vstupné 120 Kč

Čtvrtek 9. 6. v 17.00
Pátek 10. 6. v 17.00
ZAKLETÁ JESKYNĚ

Pohádka Česko/Slovensko/Maďarsko, 
98 min.

Zázračná jeskyně obsahuje vzácné 
poklady, sůl a  drahé rubíny. Horníci si 
z ní můžou vzít tolik soli, kolik potře-
bují, ale z rubínové síně v samém stře-
du jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, 
kdo si rubíny vezme, postihne kletba. 
Rychtářova dcera Lena přesto po tom-
to vzácném drahokamu z hlubin jesky-
ně zatouží a i přes varování sestry Ady 
nedokáže svou touhu překonat. Hraje 
M.Igonda, T.Pauhofová, K. Dobrý, J. Do-
lanský aj.
Vstupné 120 Kč

Sobota 11. 6. v 17.00 
2D vstupné 140 Kč
Neděle 12. 6. v 17.00 
3D vstupné 150 Kč
JURSKÝ SVĚT NADVLÁDA

Sci-fi USA, 146 min. v českém znění

Už to jsou 4 roky, když byl ostrov Isla 
Nublar zničen a  nyní po minulém inci-
dentu žijí dinosauři společně s  lidmi, 
z čehož se stává ekologická katastrofa. 
Owen Grady (Chris Pratt) a Claire Dea-
ringová (Bryce Dallas Howard) musí spo-
lečně se starou partou – Ellie Sattlerová 
(Laura Dern), Dr. Ian Malcolm (Jeff Gold-
blum) a  Alan Grant (Sam Neill) – čelit 
této nadvládě, která provždy určí, jestli 
mají přežít lidské bytosti a být nejvyšší-
mi predátory na Zemi, která je nyní i do-
movem nejděsivějších tvorů historie.

Čtvrtek 16. 6. v 19.00
Pátek 17. 6. v 19.00
KDYBY RADŠI HOŘELO

Komedie ČR, 84 min.

Trochu nešikovný dobrovolný hasič 
Standa se připravuje na příchod potom-
ka a  vše konzultuje se svým vzorem, 
náčelníkem Bróňou. Když podezřelá 
automobilová nehoda na velikonočním 
jarmarku způsobí ve vsi iracionální pani-
ku plynoucí ze strachu před domnělým 
terorismem, Bróňa se stane vůdčím hla-
sem nově ustavené domobrany. Hrají M. 
Krobot, M. Isteník, A. Polívková aj.
Vstupné 120 Kč

Sobota 18. 6. v 17.00
Neděle 19. 6. v 17.00
RAKEŤÁK

Animovaný, rodinný USA

Film studia Disney a Pixar přináší příběh 
Buzze Rakeťáka a  jeho dobrodružství 
do nekonečna a ještě dál.
Vstupné 110 Kč

Čtvrtek 23. 6. v 19.00
Pátek 24. 6. v 19.00
PREZIDENTKA

Komedie ČR
Kateřina Čechová, historicky první česká 

prezidentka, má za sebou rok v úřadu. 
Je zahlcená prací: její program je každý 
den nabitý k prasknutí. Občas by si chtě-
la v  klidu odpočinout bez pozornosti 
celé republiky. Jednoho dne se odhodlá 
k riskantnímu kousku. Vezme si paruku 
a v dokonalém převleku se v noci potají 
vytratí z Hradu. Hrají A. Geislerová a O. 
Vetchý.
Vstupné 140 Kč

Sobota 25. 6. v 19.00
Neděle 26. 6. v 19.00
PÁNSKÝ KLUB

Komedie ČR, 90 min.

Terapie pro „eroticky závislé“ svede do-
hromady naprosto nesourodou pětici. 
Sympatický a  nesmělý učitel Cyril (Jiří 
Mádl) se obává svých lechtivých před-
stav o  studentkách. Neomalený ero-
toman a  notorický záletník Eda (Milan 
Šteindler) si stále dokazuje svoji muž-
nost. Mladý ajťák Martin (Martin Leták) 
se prezentuje jako velký milovník. Po-
starší scenárista Přemek (Bolek Polívka) 
by se rád ubránil svodům své dlouhole-
té múzy, zatímco vyhořelý rocker Gigi 
(Zdeněk Žák) už má to nejlepší očividně 
dávno za sebou… 
Vstupné 130 Kč

Čtvrtek 30. 6. v 17.00
Pátek 1. 7. v 17.00
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ

Animovaný, rodinný USA

V neutuchající touze najít toho největší-
ho padoucha všech dob, aby mu mohli 
věrně sloužit, narazí Mimoni na malého 
nosatého černovlasého chlapce, který 
vyrůstá jen se svou německou matkou. 
Jmenuje se Gru a aniž to tuší, tohle se-
tkání mu zásadně změní život.
Vstupné 140 Kč
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Benefiční koncert ZUŠ na pomoc 
ukrajinským uprchlíkům

Stejně jako další obce České republiky – také Bílovec nabídl 
pomoc a zázemí uprchlíkům z Ukrajiny, kteří čelí ruské agresi. 
 Jednou z akcí pořádaných na jejich podporu byl benefiční 
koncert bílovecké Základní umělecké školy. Ten se uskuteč-
nil v úterý 26. dubna v kostele sv. Mikuláše.

Úvodní vřelé lidské slovo obstaral ředitel ZUŠ p. Ondřej 
Langr, jehož projev byl také překládán do ukrajinštiny pro 
přítomné uprchlíky, kteří si také přišli koncert poslechnout.

Koncert nám připravil hodinu a půl úžasného uměleckého 
zážitku, při kterém se představily různé hudební nástroje, 
zahráli nám žáci věkově  od těch nejmenších až po ty starší. 
Každá skladba rozezněla náš kostel pro dobrou věc.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě koncertu podíle-
li, žákům ZUŠ a  jejich učitelům. A  hlavně děkujeme vám 
všem, kteří jste na benefiční koncert ZUŠ přišli. Svou účastí  

i  nemalými částkami jste přispěli na podporu ukrajinských 
uprchlíků, kteří se stali součástí našeho města. 

Mediální komise

Po stopách Karla Maye

Na letošní hlavní zámeckou sezónu (od června do října) 
jsme pro návštěvníky našeho zámku připravili ve spolupráci  
s Národním muzeem v Praze a panem Radkem Poláchem, ku-
rátorem Muzea Novojičínska, výstavu: Po stopách Karla Maye.

Před několika lety se nám ozval pan hrabě Peter Sedlnitz-
ky-Odrowas z Choltic, vnuk posledního šlechtického majite-
le zámku, který při pročítání deníků svého strýce a dědečka 
našel zprávy o tom, že v zámecké knihovně byly uloženy ru-
kopisy některých děl Karla Maye. Slavný spisovatel byl dob-
rým přítelem jeho dědečka Sigmunda hraběte Sedlnitzkého-
-Odrowas z Choltic.

Karel May  se stal legendou již za svého života. Příběhy   
Vinnetoua, Old Shatterhanda, Kara ben Nemsího  a  dalších  
hrdinů fascinovaly jeho současníky už od konce 19. století.  
Spisovatel prohlašoval, že příběhy v jeho knihách se mu skuteč-
ně udály. V dobách stoupající slávy objížděl Evropu a na setká-
ních se čtenáři barvitě líčil dobrodružné události, které se mu 
na jeho cestách staly. Byl velmi dobrým řečníkem a vypravěčem.

Faktem ovšem bylo, že Karel May v době, kdy začaly vy-
cházet jeho velké romány z  prostředí  Orientu  a  Divokého 
Západu, tato místa nikdy nenavštívil. Čtenáři mayovek vděčí  

za desítky knih jen a pouze jeho bohaté fantazii. V dobro-
družných příbězích, které si May vysnil o svém životě, vystu-
poval pochopitelně jako hlavní postava. Díky nesmírné píli 
a talentu se mu podařilo svoje představy přenést na papír 
tak věrně, že mu je široké masy čtenářů uvěřily. Spisovatel 
později neváhal tento obraz sebe coby neohroženého dob-
rodruha posilovat na setkáních se čtenáři po celém světě.

Ke konci života upadl ale v nemilost veřejnosti, když vyšlo 
najevo, že nejenže si své romány vysnil, ale i to, že je mužem 
s kriminální minulostí. Jeho raná literární díla, kterými se po-
koušel uživit, patřily mezi literaturu nevhodnou pro mládež. 
Léta bojoval Karel May za to, aby dokázal, že tyto jeho rané 
romány, (které psal navíc anonymně), byly do "mravy ohro-
žující" podoby upraveny až bezskrupulózním vydavatelem. 
Posledních třináct let svého života strávil Karel May u soudů 
bojem za očištění svého jména. Z  této doby pochází také 
jeho nejtemnější romány.

Avšak nejznámější díla Karla Maye pocházejí z jeho šťast-
nějšího období. Romány jako  Karavana otroků, Syn lovce 
medvědů, Divokým Kurdistánem, Vinnetou a další znají ge-
nerace čtenářů, kteří už přes sto let podléhají znovu a znovu 
volání dálek a romantiky. Mayovy příběhy se od dvacátých 
let začaly i filmovat, ale doba před druhou světovou válkou 
spisovateli nepřála. Obnovený zájem o jeho dílo přinesl od 
konce padesátých sérii filmových zpracování, z nichž nejzná-
mější jsou v Česku filmy Poklad na stříbrném jezeře a Vinne-
tou I. – III. z  let 1962–1965. Tyto německé filmy s Pierrem 
Bricem (Vinnetou) a Lexem Barkerem (Old Shatterhand) se 
staly v tehdejším Československu doslova kultem.

„Výstava spojuje Mayovy romány v  knihách i  filmových 
zpracováních s  reálnými předměty ze zemí, kde se jeho  
příběhy odehrávaly. Vtáhne návštěvníka do světa neohrože-
ných hrdinů i podlých padouchů, učiní z něj stopaře, umožní 
mu stvořit si své indiánské jméno a  v neposlední řadě ho 
i pobaví,“ poznamenává autor výstavy Dr. Petr Mašek.

Eduard Valeš,  kronikář města a kastelán zámku
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Další krásné předměty do 
zámeckých sbírek

V  sobotu 16. dubna přivezl pan Milan Warzocha velice 
zachovalé textilie: ubrusy, prostírání, ubrousky, dámské 
košilky, zástěry, sukně z druhé poloviny 19. století, které 
našemu zámku věnovala paní Mgr. Hana Bárová z Prahy 
8. Paní učitelka věnovala do zámeckých sbírek také velké 
množství různých knih. Některé předměty už jsme insta-
lovali do prohlídkové trasy. 

Eduard Valeš, 
kronikář města a kastelán zámku

Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín  
70 let70 let

a ve spolupráci se sbory:

• Pěvecké sdružení moravských učitelů
• Moravský komorní sbor

• Pěvecký sbor Bílovec
• Chrámový sbor Hustopeče n. B.

Pátek 3. června v 18 hodin
v Beskydském divadle Nový Jičín

Předprodej od 26. 4. 2022, možno i na www.beskydskedivadlo.cz
Vstupné:  250 Kč

SSLAVNOSTNÍ KONCERT LAVNOSTNÍ KONCERT 
za doprovodu 

JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA
A SÓLISTŮ

30 let Pěveckého sboru Bílovec

Dne 19. března uplynulo třicet let od historického se-
tkání novodobých zpěváků a zpěvaček v rámci Bílovecka. 
Pod taktovkou pana Karla Kostery se sbor rychle rozvíjel 
a  jeho repertoár zahrnoval krásné sborové zpěvy nejzná-
mějších mistrů. V  posledním desetiletí už sbor funguje 
pod dirigentem Jiřím Šikulou, který dál prohloubil sborový 
repertoár i  o  náročnější skladby. Celkový počet skladeb 
v evidenci sboru se letos vyšplhal k číslu 179. Zajímavé je 
také, že za celou třicetiletou historii se ve sboru vystřídalo 
téměř 120 zpěváků a zpěvaček. V současné době disponu-
jeme 30 aktivními sboristy.

Třicetileté trvání Pěveckého sboru Bílovec jsme se roz-
hodli oslavit – jak jinak než zpěvem, a to v několika kon-
certech tak, abychom předvedli to nejkrásnější a nejzají-
mavější z našeho repertoáru. 

První vystoupení sboru bude v  rámci společného pro-
jektu s Ondrášem, který letos oslavuje sedmdesáté výročí 
svého založení. V  pátek 3. června 2022 se Beskydském  
divadle v Novém Jičíně uskuteční Slavnostní koncert pěti 
pěveckých sborů za doprovodu Janáčkovy filharmonie  
Ostrava. Kromě nás a  Ondráše budou zpívat i  Pěvecké 
sdružení moravských učitelů, Moravský komorní sbor 

a Chrámový sbor z Hustopečí. Koncert začíná v 18 hodin. 
Na programu jsou nádherné skladby, zejména Te Deum 
od Antonína Dvořáka, Česká píseň od Bedřicha Smetany, 
Beethovenova Óda na radost, Händlova Alleluja a další.

Druhé vystoupení uskutečníme v  rámci Dne města  
Bílovce, a  to 25. června 2022 od 16 hodin v  kostele  
sv. Mikuláše za doprovodu Komorního orchestru Kopřivnice.  
Předvedeme ty nejkrásnější skladby našeho repertoáru, 
např. Credo od Vivaldiho, Biblické písně od Antonína Dvo-
řáka, Händlovu Halleluia, Mozartovo Ave Verum. K nim sa-
mozřejmě přidáme i „menší“ chrámové skladby. Dovoluji si 
touto cestou na tento koncert pozvat nejen všechny naše 
příznivce a spoluobčany, ale i všechny bývalé členy našeho 
Pěveckého sboru Bílovec. Ať je oslava sboru úplná.

V  druhé polovině roku bude oslava našeho jubilea  
pokračovat v  říjnu koncertem ve Vrbně pod Pradědem. 
Slavnostní koncert k našemu jubileu plánujeme na listo-
pad letošního roku. A závěr roku s naší třicítkou v záhlaví 
bude v tradičním Vánočním koncertě v našem bíloveckém 
kostele.

Upřímně se těšíme na setkání u sborového zpěvu, který 
pohladí duši i srdce vám i nám. 

Za Pěvecký sbor Bílovec Ing. Miloš Stanovský
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Čarodějnice ve Výškovicích

Ve Výškovicích bylo na Filipojakubskou noc po dvou letech 
opět rušno. Na místním hřišti se to hemžilo čarodějnicemi 
a  čaroději všech věkových kategorií. Čarodějnická droboti-
na byla řádně prozkoušena ve spoustě dovedností. A  dle 
zkoušejících čarodějnic se jim zkoušky v chovu drobné ha-
věti, přípravě elixíru, manipulaci s  koštětem či prováděním 
kouzel moc dařilo a nikdo u  zkoušky nepropadl. Dále byla  
na programu volba miss a tradiční kulturní vložka v podobě 
tance místních čarodějnických dobrovolnic. 

Všem návštěvníkům a dobrovolníkům, kteří pomáhali, moc 
děkujeme a těšíme se na vás opět příští rok. 

EvRa Team

Zhodnocení Medvědí stezky 2022 

Tato už tradiční akce se konala po dvouleté covidové přestáv-
ce. Výsledky se nehodnotí, většina zúčastněných to pojala jako 
rodinný výlet, dle vyjádření některých rodičů „adrenalínový“.

Zúčastnilo se 72 dětí ve věku od 2 do 12 let v doprovo-
du rodičů, a přitom velký počet dalších se omluvil z dů-
vodu nemoci nebo jiných souběžně probíhajících akcí.  
Děkujeme za propagaci ve zpravodaji, městském rozhlase, 
ve školkách, školách a sportovních oddílech.

Na rekordním počtu 24 stanovišť a  organizaci akce se 
díky spolupracujícím organizacím podílelo celkem 53 nad-
šenců. Byli to zástupci oddílů TOM Vlk a  TOM Nezmaři, 
zástupci Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených, stu-
dentky Gymnázia MK, ženy oddílu Rekreačních sportů,  
rodiče a prarodiče dětí, starší a bývalí žáci a žákyně oddílů 
SPV a Rekreačních sportů a další, kteří fandí dětem a pohybu.  
Tímto všem moc děkujeme!

Odměnou všem zúčastněným byla radost a nadšení dětí. 
A taky nečekaně teplé sluníčko.

Tak doufám na shledanou zase příští rok nebo u pravi-
delných cvičení dětí.

Za pořadatele Jiří Tisovský
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Milí spoluobčané, 
v  rámci projektu Otevřené 
chrámy jsme v  letošním roce 
pro vás poprvé otevřeli (mimo 
časy, kdy se konají bohosluž-
by) kostel svatého Mikuláše 
v Bílovci. Tato církevní památka 
bude zpřístupněna bezplatně 

od května do konce října vždy v pátek a v sobotu od 10 do 
15 hodin. V této době vám budou k dispozici také průvodci.

Noc kostelů
V pátek 10. června vás opět po roce zveme na Noc kostelů,  
kterou letos uvádí verš: "Za dne ať Hospodin dává svou  
milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho." 

Program v kostele svatého Mikuláše v Bílovci: 
19:00 – mše svatá
20:00 a 21:00 – komentovaná prohlídka, 
20:30 – večer chval v podání místní schóly,
21:30 – individuální prohlídka doplněná hudbou,
19:30 – 22:00 – výstava starých bohoslužebných předmětů,
19:30 – 22:00 – možnost zapálení svíce a  napsání osobní 
prosby,
22:00 – společná modlitba za vyslyšení proseb.

Více na www.nockostelu.cz nebo www.farnostbilovec.cz.

Římskokatolická farnost Bílovec

Svaz tělesně 
postižených  
místní organizace 
v Bílovci
www.stpbilovec.cz

V úterý 10. 5. 2022 se konala výroční členská schůze STP 
MO Bílovec. Před zahájením schůze vystoupili s kulturním 
programem žáci pana učitele Zdeňka Drholeckého a pana 
učitele Alexandra Vovka ze ZUŠ v  Bílovci. Svou hudbou 
a  zpěvem vytvořili příjemnou pohodu všem přítomným.  
ěkujeme učitelům a žákům za jejich hezké vystoupení a pře-
jeme hodně úspěchů v  další umělecké práci. Hodnotící 
zprávu za rok 2021 přednesla předsedkyně paní Římanová.  
Ve výroční zprávě kladně hodnotila kulturní, sportovní akce 
a  činnost klubu. Seznámila členy s  plánem na rok 2022.  
Členové klubu byli také seznámeni hospodařením za rok 2021.

14. 6. 2022 (úterý)  
sál městské knihovny 14:00 hod Na slovíčko s  paní  
starostkou
21. 6. 2022 (úterý) 
BOWLING – sportovní středisko Bílov 15:00 hod.; odjezd 
autobusové linky 14:45 hod. z nádraží
26. 6. 2022 (neděle) 
Rekondiční pobyt Prostřední Bečva RETASO, odjezd auto-
busu 15:00 hod. od benzinky a v 15:10 hod. od Besedy
Připravujeme:
13. 9. 2022 Sportovní hry – III. ročník Bílovecký víceboj
20. 9. 2022 – návštěva automobilky HYUNDAI
Přejeme všem hezké léto, hodně slunce a  pohody.  
Po prázdninách se sejdeme 6. 9. 2022 v  sále městské 
knihovny ve 14:00 hod.

Za MO STP Bílovec Ilja Banar

Plavecký úspěch

Člen Slezského plaveckého klubu Jakub 
Jan Krischke ve dnech 9.–10. 4. 2022 
reprezentoval ČR na juniorských mezi-
národních závodech v plavání – Multina-
tion Youth Swimming Meet – Limassol, 
Kypr. Jednalo se o utkání výběrů junior-
ských reprezentací z 15 států. V nabité 
konkurenci byl jediným českým závod-
níkem, který získal individuální medai-
li vítězstvím v  závodě na 100 m znak.  
Byl také součástí stříbrné štafety v disci-
plíně 4x100 m volný způsob. 

V  dubnu také proběhlo juniorské 
mistrovství ČR ve Zlíně, kde vybojoval 
tři zlaté medaile ve všech znakových 

disciplínách a  k  tomu získal ještě dvě 
stříbrné medaile na 50 m motýlek  
a 50 m kraul. Na tomto mistrovství se 
mu také podařilo splnit limit na Evrop-
ský olympijský festival mládeže (EYOF 
2022) na trati 100 m znak. Tento limit 
znovu potvrdil na mezinárodních závo-
dech ORCA CUP Bratislava (30. 4–1. 5.), 
kde ve své kategorii získal pět zlatých 
medailí, a  stal se absolutním vítězem 
v bodovém hodnocení na 100 m volný 
způsob. 

Kuba se nyní připravuje na EYOF 
2022, který se bude konat koncem  
července v Banské Bystrici. Držíme palce.

Slezský plavecký klub
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KLUB SENIORŮ 
BÍLOVEC – plán akcí  
na červen
V  úvodu bychom se chtěli vrátit  
ke květnovému Dni matek. Děkuje-
me dětem z mateřské školy na Za-
hradní ulici v  Bílovci, které nám do 
klubu přišly popřát k  svátku matek 
– babiček. Děkujeme paní učitelce  
Veronice Kleinové, která s  dětmi  
program nacvičila a děti k nám při-
vedla. Bylo to velmi milé a  pěkné 
setkání.

2. 6. 2022, čtvrtek, vycházka po  
naučné stezce HUBLESKA. Sraz zá-
jemců v  9.50 hod. na autobusové  
zastávce u BČS na Opavské ulici.

9. 6. 2022, čtvrtek, 14 hod.,  
svatodušní smaženice na Požaze –  
Věžičky, odjezd autobusu je ve 12.59 
hod. z autobusového nádraží, návrat 
do Bílovce mikrobusem nebo „po 
vlastní ose“, jak kdo uzná za vhodné.

13. 6. a 27. 6. 2022, pondělky, 15.30 
hod., klubovna KS v  MK, kroužek  
německého jazyka.

16. 6. 2022, čtvrtek, 15 hod.,  
klubovna KS v  suterénu MK, PŘI-
HLÁŠKY NA ZÁJEZD do Lázní Jeseník, 
zábavné hry.

23. 6. 2022, čtvrtek, ukončení po-
loletí, prezentace našich uskutečně-
ných akcí, červen – měsíc myslivosti, 
zajímavosti z přírody.

25. 6. 2022, sobota, 14 hod., kino 
Radost, promítání filmu pro seniory 
PÁNSKÝ KLUB. Zvýhodněné vstupné 
pouze pro seniory.

30. 6. 2022, čtvrtek, ZÁJEZD do Lázní  
JESENÍK a  návštěva zajímavostí 
v  okolí. Přesný program obdržíte 
u  přihlášek. Předpokládaná cena  
zájezdu je 250  Kč. Odjezd v  8 ho-
din od benzínové čerpací stanice na 
Opavské ulici a 8.05 hod.  z autobus. 
zast. na Ostravské ulici. Přihlášky 
16. 6. 2022 v klubovně KS.

Za Klub seniorů Bílovec  
Marie Kavalová

Máme titul Mistra České republiky v kuželkách

O víkendu 30. 4.–1. 5. 2022 se na ku-
želně v  Přerově uskutečnilo Mistrov-
ství České republiky dorostenců. Za 
náš oddíl kuželek TJ Spartaku Bílovec 
se jej zúčastnil náš nejmladší hráč 
– Jakub Fabík. Nominaci získal díky 
účasti v  turnajích Českého poháru 
dorostu, které probíhaly na různých 
kuželnách během celého půlroku. 
Z  celkového počtu 149 účastníků se 
umístil na 8. místě.

V  sobotu 30. 4. byla na programu 
disciplína 120 hodů sdružených (HS). 
Kuba předvedl kvalitní výkon a  s  ná-
hozem 574 kuželek se umístil na 5. 
místě z  celkového počtu 34 hráčů. 
Tímto se nominoval do nedělního zá-
vodu, kterého se účastnilo již jen 16 
nejlepších hráčů ze soboty.

V  neděli 1. 5. byl na programu 
sprint. Sprint je v kuželkách rychlou 
disciplínou, která s  sebou přináší 
mnoho adrenalinu a  napětí. Hráč se 
musí maximálně soustředit, jelikož 
o  výsledku mnohdy rozhodne jedi-
ná poražená kuželka. Hraje se na 2 
x 20 HS, systémem „pavouka“, vítěz 
postupuje do dalšího zápasu, pora-
žený v soutěži končí. Po třech vítěz-
stvích se Kuba probojoval do finá-
le, ve kterém se potkal s  Martinem  
Vološčukem z KK Zábřehu na Moravě. 
Ve finále Kuba svým soustředěným 

bezchybným výkonem soupeře pora-
zil 2:0 a získal zlatou medaili a  titul 
Mistr České republiky ve sprintu pro 
rok 2022.

Pro Jakuba je toto vítězství o  to 
cennější, že jej získal na závěr své-
ho dorosteneckého působení, jelikož  
od příští sezony už bude bojovat  
v juniorské kategorii. 

Je i  nadále členem reprezentační-
ho kádru juniorů, účastní se pravi-
delných soustředění a dalších aktivit 
pořádaných Českou kuželkářskou 
asociací. Po celou uplynulou sezonu 
byl (a bude i nadále) oporou „A“ týmu 
Spartaku Přerov, ve kterém bude na 
hostování již čtvrtým rokem. S týmem 
Přerova si v  uplynulé sezoně zajistili 
postup do 1. kuželkářské ligy mužů. 
V  ostatních individuálních soutěžích 
vystupuje i  nadále pod hlavičkou  
domovského oddílu – TJ Spartaku  
Bílovec. 

Děkujeme Kubovi za vzornou re-
prezentaci našeho kuželkářského  
oddílu na republikové úrovni. Přejeme 
mu, ať se mu i  nadále daří jak v  ku-
želkářském, tak i  soukromém životě.  
Po tolika letech svých úspěchů už ni-
komu nemusí vysvětlovat, kde vlast-
ně ten Bílovec je, soupeři už vědí své.

Marcela Fabíková 
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Nezmaři – závodní sezóna v plném 
proudu
Období od dubna do června je pro nás obvykle časem, který 
je hlavně naplněn závody a  tréninky na ně. Po dvou ome-
zených sezónách kvůli covidu, kdy závodů bylo méně, je le-
tošní rok zase plně v závodním režimu. Už minule jsme vás 
informovali o prvním letošním závodu, dnes se pochlubíme 
úspěchy v dalších třech.

Poslední dubnovou sobotu se konalo v  Karviné Mistrov-
ství Moravskoslezského kraje, kde jsme posbírali 6 medailí, 
z nichž tři byly zlaté. Mistry MS kraje se stali Honza Vorlický, 
Nela Valášková a Šárka Pokludová. Co nás potěšilo ale snad 
ještě více bylo, že vlastně všichni závodníci si svými výko-
ny vybojovali postup na závody Českého poháru. Tam už je 
konkurence větší, protože se účastní oddíly z celé republiky. 
Postup na ně si zasloužilo 18 Nezmarů.

Nyní máme za sebou 2 závody Českého poháru, a  to 
v Hostíně u Vojkovic a  v Brně. Výjezd do Čech se nám vy-
dařil náramně. Přivezli jsme do Bílovce 8 medailí – 3 zlaté, 
3 stříbrné a 2 bronzové. V Brně o týden později se nám tolik 
nedařilo, ale i  4 medaile jsou v  celorepublikové konkuren-
ci úspěchem. V  Hostíně se kromě klasického závodu také 
běžel supersprint, což je závod, kde z kvalifikace postupu-
je 10 nejlepších a finále se pak běží formou tzv. stíhacího 
závodu (znáte např. z biatlonu). Ve finále žákyň jsme měli 
hned 3 Nezmarky. Naše Nela Valášková si nakonec doběhla  
pro zlato a titul mistryně ČR.     

Na závodech Českého poháru se také bojuje o  postup  
na Mistrovství ČR, které se letos poběží v  Kralovicích  
na Plzeňsku, a kam už si po 2 závodech zajistila postup vět-
šina našich závodníků. Poslední Český pohár se konal v Dět-
marovicích po uzávěrce tohoto čísla. 

Pro aktuální informace o  naší činnosti sledujte naše  
so ciální sítě.

Michal Krchňák, TOM Nezmaři Bílovec

Z Tanečního oddílu eM DANCE crew
Školní rok 2021/2022 se nám pomalu uchyluje ke konci 
a nám zbývá několik posledních chvil pohromadě. 

Všechny kategorie Baby I, Baby II, MINI, Děti i  Junioři  
dokončují své choreografie, kdy někteří z nich se připravují 
na řadu vystoupení. 

V úterý 10. května vystoupily Juniorky ve spolupráci s Len-
kou Švorcovou na pěvecko-hudebně taneční show Nahlas 
v Kopřivnici, kde se předvedly s doprovodnými choreografií 
Run, This is me a Unstoppable a s vlastní choreografii That 
good ship. Za doprovodu bouřlivého potlesku zněla chvála 
ze všech stran. 

Další vystoupení nás čekají:
Ne 22. května, Ostrava – Dance for people CUP 
So 28. května, Bílovec – Den dětí a rodin 
So 18. června, Bílovec – Hlasfest pod širým nebem
So 25. června, Bílovec – Den města 

Už nyní jsme na všechny naše děti moc pyšné za to, kolik 
se toho zvládly naučit, jak poctivě a pilně trénují a zdokona-
lují se, jak pěkně reprezentují nejen nás, ale i celou organiza-
ci  TJ Spartak Bílovec.

Děkujeme vám, děti, a děkujeme i vám, rodiče našich dětí, 
za vaši podporu a vedení dětí k tanci. 

Za celý tým eM DANCE crew,  
Michaela Mrázová, hlavní trenérka

Staroveské šlápoty
Dlouho očekávaný déšť přišel v nevhodnou chvíli a ovliv-
nil účast na šlápotách. Stálí příznivci se nedali počasím 
odradit. Celkem dorazilo 247 účastníků. Poděkování patří 
všem, kteří se o hladký průběh akce postarali. 

Za Klub přátel Staroveských šlápot Marie Kudělová
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Pětapadesátiletý kulturista Zbyněk Bulava z Bílovce se stal druhým vicemistrem Evropy!

Když se Zbyňka Bulavy ptali před odle-
tem do španělské Santa Susanny, kde se 
začátkem května uskutečnilo mistrovství 
Evropy v kulturistice, s jakým výsledkem 
z  tohoto šampionátu by byl spokojený, 
prohlásil, že jeho snem je přivézt medai-
li. A  to se mu splnilo! Pětapadesátiletý 
kulturista Zbyněk Bulava získal ve své 
kategorii masters nádherné 3. místo  
na evropském šampionátu! 

„Je to můj životní úspěch!“ říká.
Rodák ze Studénky, který již dvacet 

let žije v Bílovci a poslední léta trénuje 
v ostravském Kubík Fitness, odjížděl na 
tuto největší reprezentační akci jarní se-
zony ve velmi dobré formě. Na mistrov-
ství České republiky, které se uskutečnilo 
před mistrostvím Evropy, získal stříbrnou 
medaili. „Cvičím pravidelně už 38 let. 
Začínal jsem trénovat s  tatínkem v  15   
letech u nás na půdě a už jsem u toho 
zůstal. Jen jsem půdu vyměnil za fitcen-
trum,“ vzpomíná na své začátky pan  
Zbyněk, který se však k závodění rozhodl 
až ve 40 letech. 

„V  osmatřiceti letech jsme uspořádali 
v  Bílovci neregistrovanou kulturistickou 
soutěž, kterou nám za láhev slivovice 
moderoval Zdeněk Srstka. Ten byl mimo-
chodem mým dlouholetým kamarádem 
a díky vzájemné podobě mi dodnes přá-
telé a známí přezdívají ostravský Srstka. 
K profesionálnímu závodění jsem se však 
dostal až o dva roky později. Na oslavách 
kulatin jsem se obveselen alkoholem ne-
chal vyhecovat, a  ještě v tom roce jsem 
startoval na prvním mistrovství České re-
publiky. Skončil jsem předposlední a chtěl 
jsem toho nechat. Pokračoval jsem však, 
o  rok později jsem už byl vicemistrem 
České republiky. Cvičím dál. Je to můj ži-
votní styl,“ pokračuje úspěšný kulturista. 

Kulturistika patří podle Zbyňka Bulavy 
k nejhorším sportům, co se týká přípravy. 
„Je to dřina, dřina a musíte mít obrovskou 
vůli. Několik měsíců pravidelně trénujete, 
posilujete a k tomu vaříte stále dokola ta 
stejná jídla. Denně musíte spořádat tře-
ba i kilo masa a několik balíčků rýže, aby 
svaly rostly. Tři měsíce před soutěží pak 
přijde tvrdá dieta, kde se odvažuje kaž-
dý gram jídla. Nejhorší vás však čeká po-
sledních 14 dnů, kdy každého závodníka 
čeká doslova alchymie s  vodou. Stačí 
jeden špatný krok a máte po závodech. 
Tělo se správně neodvodní, svaly nevyle-
zou a můžete zůstat navzdory několika-
měsíčnímu tréninku doma,“ popisuje ná-
ročné přípravy na každou soutěž Zbyněk, 
který má velkou oporu nejen ve své ženě 
a rodině, ale podporuje ho psychicky, ale 
i finančně také řada známých. Na mist-

rovství Evropy ve Španělsku získal finanč-
ní příspěvek rovněž od města Bílovce. 

„Jsme vděčni za všechny sportující, tvo-
řící nebo organizačně zdatné občany, kteří 
nejen pomáhají oživit ulice a parky v Bílov-
ci a okolních obcích, ale jejich úspěchy čas-
to sahají za hranice našeho okresu nebo 
dokonce státu. Přála jsem panu Zbyňkovi 
už před soutěží sílu a odvahu jít za svým 
snem a jsem ráda, že se mu to podařilo. 
Jeho bronzové umístění na  evropském 
šampionátu je nádherné! A když si před-
stavím, kolik energie a vůle musel tento 
muž ve svém věku do toho dát, klobouk 
dolů. Moc gratulujeme a přejeme Zbyňko-
vi do dalších let hlavně zdraví, aby se mohl 
i nadále sportu věnovat,“ blahopřeje sta-
rostka města Bílovce Renata Mikolašová. 

Zbyněk Bulava nezahálí ani po závo-
dech, denně je od pěti hodin ve fitku 
a cvičí. „Není to tím, že bych chtěl být ve 
fitcentru první, ale je to věkem, nemůžu 
spát, a tak cvičím od brzkého rána,“ smě-
je se pan Zbyněk, který sedm let působí 
také jako osobní trenér. Trénuje mimo jiné 
i mladé kulturisty a kulturistky. „Vždycky ří-
kám, že trénuji jen ty vítězné typy. Nevím, 
zda je to mým výběrem nebo tréninkovým 
plánem, ale každý rok někdo z mých žáků 
přiveze z MČR medaili, což mě velmi těší,“ 
uzavírá naše povídání čerstvý druhý vice-
mistr Evropy Zbyněk Bulava, který se celý 
život řídí mottem: Cesta k cíli je mnohdy 
důležitější než cíl samotný.

Lenka Hatlapatková,  
nezávislá redaktorka

Setkání napříč 
generacemi
Vystoupení, které sice Růženku mělo 
uspat na dlouhých sto let, naštěstí 
všechny přítomné probudilo a  potěši-
lo. Po dvou letech restrikcí, spojených 

s omezenou možností veřejně se setká-
vat, dostali babičky a  dědečkové zase 
možnost usednout do školních lavic. 
V  rámci projektu Napříč generacemi, 
který se již několik let koná ve staro-
veské škole, si připravily děti ze školky 
spolu s žáky ze školy pásmo vystoupe-
ní. Napříč generacemi mohly děti znovu 
okusit chuť své trémy při vystoupení 
před dospělými a naopak přátelé z řad 
dospělých se mohli zakousnout do dob-
rého pohoštění a  vychutnat si potřeb-
nou dávku radosti. 
Jsem moc rád, že nám doba vrátila opět 
tu možnost vidět lesknoucí se oči babi-
ček, tak také pyšné pohupování nohou 
dědečků, kteří se radují, jak to jejich 

vnoučata perfektně zvládly. A také slyšet 
spadnout ten tíživý „kámen“ na konci vy-
stoupení a vnitřní slova typu: „Jo, mám to 
za sebou.“ Tohle mi už opravdu chybělo. 
Radost z  maličkostí a  možnost setká-
vání se jsou pro nás, díky zkušenostem 
poslední doby, nesmírně důležité. Pevně 
věřím, že jsme se mnozí ponaučili a bu-
deme si teď ještě více než v  minulosti 
vážit společných setkání.
Děkuji všem, kteří nám k  tomu dávají 
příležitost, ať už pedagogickým pracov-
níkům školy, tak dětem, které předvedly, 
že svět je ještě v pořádku, pokud ho bu-
deme vnímat tím správným pohledem.

Richard Ocásek
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Zlatá pivní pečeť opět putuje do Bílovce a přibylo i ocenění z Jarní ceny 
českých sládků

Ve dnech 26. 4.–30. 4. proběhl v Čes-
kých Budějovicích již XXXII. Internati-
onal Beer Festival Budweis, na kterém 
soutěžilo 200 pivovarů o ocenění Zla-
tá pivní pečeť, která je nejprestižnější  
pivovarnickou cenou v České republice.

Tento pětidenní mezinárodní pivní 
festival probíhal po půl roce, jelikož 
loňský každoroční dubnový termín co-
vid přesunul výjimečně až na podzim. 
Po loňském úspěchu, kdy náš pivovar 
Zobak získal Zlatou pivní pečeť za pivo 

Tropický kyseláč, byl pro nás letošní 
ročník ještě o  mnoho úspěšnější. Do-
vezli jsme si z  Českých Budějovic tři 
ceny a hned čtyřikrát se naše piva do-
stala v  této obrovské konkurenci do 
finále, což nás strašně moc potěšilo 
a  bereme to jako velké uznání, že se 
v Bílovci vaří opravdu dobré pivo.
Kategorie American Pale Ale: 1. místo 
Zobak Mosaic SMASH ALE 13
Kategorie India Pale Ale: 2. místo 
Zobak IPA 14

Kategorie Sour: 3. místo Zobak Tropic-
ký kyseláč 
Kategorie Nealko pivo: 4. místo Zobak 
Nealko IPA – velká škoda, ze semifinále 
postupovala IPA z prvního místa

*pozn. red. Výsledkovou tabulku soutěží 
najdete na webových stránkách. Pivovar 
Zobak porazil i mnohem větší pivovary.

V březnu, a to o víkendu 18. 3. a 19. 3., 
probíhala další velká pivovarnická sou-
těž s názvem Jarní cena českých sladků.  
Z této soutěže si pivovar Zobak odvezl 
3. místo za pivo Zobak Eclipse Smash 
Ale 13, tedy další z piv ze série Poznej 
pivní svět se Zobakem, což nás taky 
moc potěšilo. Tato soutěž je největší 
soutěž v  České republice, která je ur-
čena pouze pro pivovary s výstavem do 
10  000 hl. Bohužel kategorie nealko 
pivo a sour tam vůbec nejsou.

11. 6. slavíme 10 let pivovaru Zobak. 
Od 14 hod. přijďte na malý Beerfest 
pivovaru ve venkovních prostorách 
restaurace. 
Živá hudba, speciality na grilu a 12 
druhů piva Zobak.

Petr Holub

FLORBAL – Muži Bílovce postupují do Regionální ligy
Mužské áčko vybojovalo po spanilé jízdě Moravskoslezskou li-
gou postup do regionální ligy. Sezónou 21/22 prošli s pouhým 
jedním zaváháním a s výslednými 51 body ukořistili 1. místo 
v MS lize. Mužské áčko tak v příští sezóně nastoupí v regionální 
lize, ve které bude usilovat o vytoužený postup do divize!

Sestava mužů „A“ v sezóně 2021/2022
Gólmani: Martinek, Mikunda; Obránci: Melecký, Moj, Hradský, 
Urbánek, Juchelka; Útočníci: Mück, Richtár, Kouba, Šoltés, 
Vavrečka, Klemens, Makový; Trenéři: Zbořil, Hradský

A  jak se dařilo ostatním družstvům v  uplynulé sezóně? 
Ženy skončily ve 2. lize na 7. místě, muži B obsadili v  MS 
přeboru 10. místo a muži C v MS třídě 5. příčku. Dorostenci 
zakončili sezónu na 7. místě v MS lize a starší žáci na 8. příč-
ce MS přeboru. Mladší žáci a  elévové hrají celou sezónu  
turnajovým způsobem a celková tabulka se u nich nevede.

Za FBC Spartak Bílovec Tomáš Zbořil
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Náš oddíl TOM VLK Bílovec i v dubnu pořádal zajímavé akce a schůzky
Během schůzek nás čekala některá zají-
mavá témata týkající se České republiky 
nebo přírody. Jedna ze schůzek se týka-
la právě Českých státních znaků. Děti si 
mohly prohlédnout na fotkách, jak jed-
notlivé státní znaky či symboly vypadají, 
ať už to byl velký státní znak nebo pečeť. 
Na závěr si k  tomu doplnili poznávačku 
a přiřazovaly obrázky k názvům předmětu. 

Velikonoční schůzka proběhla výjimeč-
ně ve středu z  důvodu velikonočních 
svátků. Naši vedoucí si vytvořili různá 
stanoviště s velikonoční tematikou, ať už 
šlo o pletení pomlázek, malování vajec či 
vyrábění jarních origami. Na závěr jsme 
si z vyfoukaných vajec usmažili výbornou 
vaječinu. Už třetí měsíc se každé z  na-
šich pátečních schůzek účastní i přátelé 
z  Ukrajiny, ubytovaní zde na internátu, 
i této naší prodloužené Velikonoční.

Po dvou letech covidové pauzy 
jsme obnovili akci Den Země, letos již 
14.  ročník. Je to akce, při které spo-
lečnými silami uklízíme Bílovec od od-
padků. Po příchodu z  terénu jsme si 
ještě zahráli tradiční hry Dne Země, 
například Eko poselství, Berušky nebo 
Krakonošova zahrádka, a večer už nás 

čekalo zpívání u  táboráku a  opékání 
špekáčků. S některými účastníky jsme 
se po táboráku rozloučili a s některými 
jsme ještě navštívili naši klubovnu, kde 
si pro účastníky instruktoři nachystali 
krátké a zajímavé prezentace na téma 
Dne Země, zejména třídění odpadků. 
Potom se někteří členové odebrali ke 
spánku v budově školy. Ráno jsme už 
jenom obešli areál školy a posbírali růz-
né malé odpadky, které třeba odfoukl 
vítr z pytlů, roztřídili je do jednotlivých 
kontejnerů a děti šly domů. 

Vedení oddílu pomohlo i s přípravou 
a  realizací akce Medvědí stezka, které 
se pak i  naší menší členové účastnili. 
Konala se na přehradě u Medvědí bou-
dy v Bílovci. Připravili jsme několik sta-
novišť – střelba z luku, třídění odpadků 
či hlavolamy ze sirek. To byly akce le-
tošního měsíce.

A  protože se blíží prázdniny, nabízíme 
ještě pár volných míst na našich dvou od-
dílových turnusech letního tábora! Více na 
jiném místě tohoto zpravodaje a na našem 
webu https://vlci-bilovec.webnode.cz.

Ema Růčková

Bude Den pro školu 
i v Bílovci?
Před nějakým časem jsem se zapojil 
jako dobrovolník do projektu Den pro 
školu. A je to „bomba“, jsem tím nadše-
ný. O co v projektu jde? Přitáhnout lidi 
z praxe do škol (základních, středních), 
aby vyprávěli o  své práci a  inspirovali 
žáky, sdíleli své zkušenosti a  pomohli 
žákům a  studentům s  rozhodováním, 
jak budou pokračovat dál. 

Nedávno mne oslovil pan ředitel z ode-
rské základní školy s tím, abych se také 
zapojil do jejich projektového dne. Zau-
jalo ho, že jsem „multioborový“, tedy že 
pracuji ve více oborech, a  to by mohlo 
být pro děti zajímavé. Více než 25 let pra-
cuji jako lektor vzdělávání dospělých – 
učím dospělé prezentovat, komunikovat, 
spolupracovat, ale také pracovat s počí-
tačem, využívat interaktivní technologie 
apod. Zároveň mám účetní firmu a  živí 
mě účetnictví. A  celý život se pohybuji 
v oblasti IT jako IT manažer, tvůrce webo-
vých stránek nebo programátor. Mohlo 

by to být inspirující pro děti, které si ne-
umí vybrat, mají více různorodých zájmů 
nebo zatím nenašly nic, co by je chytlo.

Všichni dobrovolníci jsme se sešli ve 
sborovně. Byli tam vojáci v  kompletní 
výstroji v neprůstřelných vestách a příl-
bách (pan ředitel říkal, že je posílá mezi 
osmáky, kde by to bez neprůstřelných 
vest nezvládli), policisté, specialistka na 
blízký východ, geolog, chiruržka ... a já. 

Byl jsem odveden do 6. B mezi 20 zvě-
davých žáků. Musím říct, že konkurovat 
vojákům v  plné polní s  účetnictvím, je 
těžké. Ale bylo to dobrodružství. Nejpr-
ve jsem žáky uvedl do tématu pomocí 
několika interaktivních aktivit, pak si 
mohli vyzkoušet, jaké to je být lekto-
rem, programátorem a  účetním. V  zá-
věru pak už volnou formou mohly děti 
klást otázky. A překvapivě se na účetnic-
tví vůbec nikdo neptal. Místo toho žáky 
zajímalo, jestli si hraji s Arduinem (ano), 
zda programuji ve Scratchi (ne), co jsem 
naprogramoval (aplikaci do tabletů v bí-
loveckém muzeu), zda používám Tinker-
cad (ano), zkrátka samé IT věci.  

Po hodině jsme se opět sešli ve sbo-
rovně, kde se zjistilo, že jeden z vojáků 
chybí, nebere telefon a nastala velká pá-
trací akce. Když už pan ředitel začal mít 
obavy, zda snad omylem nezabloudil 
k deváťákům, kde by ani ta neprůstřel-
ná vesta nemusela stačit, rychlý dětský 
průzkumník nás informoval, že je sku-
tečně u deváťáků, kde se trošku zapo-
mněl, ale že je v pořádku. 

A  co dál? Čekají mne Bohuslavice  
a  Kunín. A  doufám, že třeba i  nějaká 
škola v  Bílovci. Zapojit se do projektu 
může kterákoliv škola a  jakýkoliv dob-
rovolník. Určitě je v  Bílovci celá řada 
lidí, kteří by mohli svým pracovním pří-
během inspirovat spoustu dětí. A  jistě 
jsou v  Bílovci školy a  učitelé, kteří by 
takovou pomoc dobrovolníků uvítali.  
Den pro školu je projekt s  velkým po-
tenciálem a bylo by škoda ho nevyužít. 
Pojďte se také přidat.  

Více informací naleznete na webu: 
www.denproskolu.cz. 

 
Jan Halász

 

Přesuneme se do magického světa plného 
bájných stvoření, hrdinských skutků, 

epických bitev a nečekaných zvratů. To vše 
a mnohem více nabízí svět stvořený na 

motivy legendární stolní hry „dračí doupě“. 

Více informací na: 
https://vlci-bilovec.webnode.cz/ke-

stazeni/ 

Psí tlapky z Adventure Bay a vlčí 
tlapky z Bílovce si pro vás 
připravili 5denní porci toho 

nejchlupatějšího dobrodružství! 

Těšíme se na Vás! 

Tlapku na to 

Víc informací zde: 
https://vlci-bilovec.webnode.cz/ke-stazeni/  

 

 č ř
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Vlaštovky a jiřičky se 
vrátily
Důkazem vrcholícího jara je skutečnost, 
že se na mnoha místech začalo ozývat 
veselé švitoření jiřiček a vlaštovek, které 
se vrátily ze svých zimovišť. 

Zajímavostí je, že vlaštovky, a  zejmé-
na jiřičky, se stále vracejí na místa, kde 
se narodily. Není vzácností, že mnoho 
generací obývá jeden objekt. Oba dru-
hy si svá hnízda staví na lidských stav-
bách. Vlaštovky uvnitř stodol, průjezdů 
či zemědělských objektů, jiřičky naopak 
na vnějších zdech budov, nejčastěji pod 
římsami, v  okenních nikách nebo v  za-
puštěných lodžiích. Bohužel se často 
setkáváme s případy, kdy se někteří lidé 
snaží jiřičkám a  vlaštovkám v  hnízdění 

zabránit. A časté jsou i případy, kdy lidé 
shazují hnízda s vejci i mláďaty.

Pokud mají lidé obavy z  trusu, který 
se bude hromadit pod hnízdem, stačí 
pod něj umístit podložku 20 až 30 cm 
širokou, která trus zachytí. Tuto umisťu-
jeme alespoň 30 cm pod hnízdem, aby 
nesloužila jako posed pro predátory. 
Vlaštovky a  jiřičky jsou nejen krásnou  
ozdobou a  oživením našich obydlí, ale 
zejména ekologickým prvkem „biologic-
ké“ ochrany. Jediná hnízdící jiřička denně 
uloví stovky much, mšic muchniček, ko-
márů a  dalšího drobného dvoukřídlého 
hmyzu. Abychom se i nadále mohli těšit 
pohledem na elegantní a užitečné akro-
baty, můžeme je pozvat do našich zahrad 
tím, že jim vytvoříme hnízdní příležitosti, 
zajistíme dostatek čisté vody a  v  par-

ných dnech i  materiál na stavbu hnízd.  
Vlaštovky a  jiřičky se nám odvděčí tím, 
že nás budou těšit svým zpěvem a zbaví 
nás obtížného hmyzu.

Mgr. Pavel Mrva, člen ČSO 

Kynologický spolek Velké Albrechtice 
2022 
Od prosincové Vánoční nadílky, kdy jsme cvičiště velkoryse 
přenechali krtkům, uběhlo několik týdnů. Jejich nikým neru-
šený život v  areálu ale skončil začátkem března, kdy jsme 
nekompromisně zahájili pravidelný výcvik, potažmo výchovu 
psů, kteří navazují na rok předchozí, ale přivítali jsme i něko-
lik nových zájemců, kteří k nám našli strastiplnou příchodo-
vou cestu.

Poněvadž nás již koncem dubna čekaly zkoušky podle 
Národního i  Mezinárodního zkušebního řádu, zaměřovali 
jsme se při výcviku hlavně na ty, kteří se rozhodli s parťá-
kem jakékoli zkoušky splnit a  prověřovali a  zdokonalovali 

jejich dovednosti, aby si hrdě mohli do výkonnostní knížky 
danou zkoušku rozhodčím nechat zapsat. Tyto zkoušky se 
uskutečnily 30. 4. 2022 v několika kategoriích, spravedlivě 
a přísně je posuzoval pan Barát, a všichni naši členové je 
úspěšně splnili. To těší jak samotné majitele psů, tak i nás, 
výcvikáře, kteří takto zúročí svou práci, kterou bezplatně 
výcviku věnují. 

Neméně ale věnujeme čas a energii začátečníkům. Letos 
jsme např. přivítali plemena boxer, thajský ridgeback, výmar-
ský ohař, chodský pes, australský ovčák a klasika německý 
ovčák a border kolie, několik kříženců.

Nepravidelně a  na pozvání k  nám zajíždí figurant Karel  
Šištík, který naše psíky učí pravidlům obrany a nácvik kousání 
do rukávu – opravdu u psů nerozvíjí kousání do lidí – je to jen 
další nácvik ovladatelnosti a vybití přebytečné energie psa.

A teď tak trochu ze života. Mám krásnou rodinku, dvě děti, 
ideálně chlapeček a holčička, domeček se zahrádkou a něco 
mi chybí. Že by pejsek? Vybereme něco líbivého, to je jedno, 
že to je pracovní nebo lovecké plemeno. A roztomilý plyšá-
ček je doma. Je to miláček, občas udělá loužičku, ale to je 
normální a rozkošné. Miluje nás, následuje, vzhlíží k nám jako 
k bohům. Tato idylka ale končí kolem 6. měsíce. Situace se 
začíná přiostřovat. Že by ten náš miloušek začal hůře sly-
šet? Napíná vodítko více než kdy jindy? Dává přednost ko-
munikaci s  jinými psy před vaší pozorností? Zapomněl vše, 
co jsme ho zatím naučili? Směr a rychlost vašich procházek 
určuje váš němý přítel? Nepolevujte ve výchově. Důsledně, 
ale laskavě trvejte na svých požadavcích. Skáče vám po hla-
vě i nadále? Tak v zájmu vlastním i svých bližních vyhledejte 
rady zkušených. A  to třeba i  nezávazně na našem cvičišti. 
Ideální čas první návštěvy je od 3.–4. měsíce věku štěněte.  
Těšíme se na vás. 

Za kynologický klub Alena Kanková
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Pro tuto restauraci přijmeme 

pomocnou
sílu do kuchyně

číšníka / číšnici
dále přijmeme 

( vhodné i pro studenty)

Pro tuto restauraci přijmeme 

pomocnou
sílu do kuchyně

číšníka / číšnici
dále přijmeme 

( vhodné i pro studenty)

bližší informace
na tel.: 608 883 378

Pro tuto restauraci přijmeme 
pomocnou sílu do kuchyně

číšníka / číšnici
dále přijmeme 

( vhodné i pro studenty)

bližší informace na tel.: 608 883 378

bližší informace
na tel.: 608 883 378

2PRODÁM GARÁŽ

více informací:
tel. 602 504 633

Nabízím k prodeji garáž
v lokalitě u Bílovecké přehrady.

 
CENA DOHODOU 

 

Od května je naše kancelář přestěhována
na Slezské náměstí 24/29 v Bílovci (bývalá Pohřební
služba).

Pokud potřebujete řešit cokoliv ohledně Vašich smluv
na elektřinu nebo plyn (nižší ceny energií, přepis
smlouvy apod.), domluvte si s námi schůzku. 

Telefon: 777 344 341, e-mail: energie@marandis.cz

KANCELÁŘ PRO VAŠE ENERGIE
NA NOVÉ ADRESE!

Koupím byt jakékoliv velikosti
jako investici, nejlépe v Bílovci,  

popřípadě v okolí.

tel. 737 190 613

Prosím nabídněte.
Peníze mám.

 

OBECNÍ  HOSPŮDKA

V  T ÍSKU  HLEDÁ  OBSLUHU

 

J E D N Á  S E  O  P R Á C I  N A  H L A V N Í

P R A C O V N Í  P O M Ě R ,  P Ř Í P A D N Ě

B R I G Á D U  –  V H O D N É  P R O  S T U D E N T Y ,

M A M I N K Y  N A  M A T E Ř S K É  D O V O L E N É ,

K T E R É  S I  C H T Ě J Í  P Ř I V Y D Ě L A T .

 

N A B Í Z Í M E  P R Á C I  V  M L A D É M ,

P Ř Í J E M N É M  K O L E K T I V U .

P R A X E  V  O B L A S T I  G A S T R O N O M I E

V Í T A N Á ,  A L E  N E N Í  P O D M Í N K O U ,

P R U Ž N Á  P R A C O V N Í  D O B A .

P O Ž A D U J E M E :  K O M U N I K A T I V N O S T ,

S P O L E H L I V O S T .

 

Z A J Í M A V É  F I N A N Č N Í  O H O D N O C E N Í .  

 

B L I Ž Š Í  I N F O R M A C E  U  P .  K L O U D O V É

N A  T E L .  7 7 4  4 5 4  5 4 1
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Nabírá ihned do pracovního poměru

SVÁŘEČE HLINÍKU
LAKÝRNÍKY KOVŮ
BRUSIČE KOVŮ 
MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY
OBRÁBĚČE KOVŮ CNC

Nabízíme
20 dní dovolené + až 8 dní Free days
Příspěvek na stravování
Měsíční odměny a odměny za docházku
Roční odměny
Náborový příspěvek

Dobrá dopravní dostupnost
z celého kraje

personalni@parskomponenty.cz
nebo volejte na tel.: +420 702 153 883

www.parskomponenty.cz/kariera

Bez názvu-4   1 05.05.22   10:33

STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
V BÍLOVCI?

SAMOZŘEJMĚ.
Otevřeli jsme pro vás

novou kancelář Raiffeisen 
stavební spořitelny v Bílovci, 

v ulici Čs. Armády 20. 

Kontaktujte Pavlínu Zelenou, mobil: 732 497 525
e-mail: PZelena@obchod.rsts.cz

nebo Janu Vrágovou, mobil: 725 940 008
e-mail: JVragova@obchod.rsts.cz 

Inzerce ZelenaVragova Bilovec 200x140 4_2022 4.indd   1Inzerce ZelenaVragova Bilovec 200x140 4_2022 4.indd   1 25.04.2022   16:2425.04.2022   16:24
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá
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Půjčovna
nářadí
v Bílovci
Dukelská 240/16

Otevírací doba
Po - Pá  7:00 - 17:00

pujcovna.hobynaradi.cz
pujcovna@hobynaradi.cz
+420 555 441 445

v Bílovci
Dukelská 240/16Dukelská 240/16

Půjčujeme
• vrtací, sekací a bourací kladiva, lešení
• vibrační desky, vibrační pěch, ponorný vibrátor, bagr
• stavební vysavač, vysokotlaký čistič, čistič koberců
• drážkovací stroje, stolová pila na dlažbu
• křovinořez, motorová pila, štěpkovače, el. nůžky na živý plot
• půdní jamkovače, vertikutátor, rotavátor
• topidla, čerpadla, kompresor
• elektrocentrály, hořák na izolaci, svářečky na plasty, invertory
• stavební vrátky, míchačka, míchadla
• přívěsné vozíky, střešní box, nosiče kol
• ostatní nářadí a příslušenství



ČERVEN 2022

34

INZERCE

TIRÁŽ: 

Bílovecký zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku Bílovec
měsíčník, číslo 6/2022, vyšlo: 1. 6. 2022 
vychází v nákladu 3 200 ks, neprodejný
vydává: Kulturní centrum Bílovec, p. o., (kcbilovec.cz) pro město Bílovec a jeho 
místní části
adresa: Zámecká 691/5, Bílovec, IČ 02235412, evidováno Min. kultury ČR
pod ev. číslem MK ČR E 10182

redakční rada: Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová, Mgr. Renata Mikolašová,
Ing. Tomáš Melecký, Mgr. Michal Krchňák, Mgr. Eva Ševčíková
vedoucí redakce: Jana Klazarová (red) | e–mail: zpravodaj@bilovec.cz
adresa redakce: Městská knihovna Bílovec, Slezské náměstí 63, 743 01 Bílovec
inzerce: zpravodaj@bilovec.cz | klazarova@kcbilovec.cz
jazyková úprava: Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová

Redakční rada zveřejňuje příspěvky v  souladu se Zásadami pro vydávání 
Bíloveckého zpravodaje. Příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě.
další číslo vyjde: 1. 7. 2022

distribuci do domácností provádí Kulturní centrum Bílovec, p. o.
grafika a tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., Brno
fotografie na titulní straně: mediální komise

Vážení přispěvatelé, termín uzávěrky příspěvků 
a inzerce pro letní dvojčíslo zpravodaje je stanoven 
na středu 15. 6. 2022 ve 12:00 hodin.
Příspěvky posílejte výhradně na adresu  
zpravodaj@bilovec.cz. Po přijetí příspěvku obdržíte 
od redakce potvrzení o příjmu.
Doporučená délka příspěvku je do 2000 znaků 
včetně mezer.
Do zpravodaje se tak vejde více příspěvků, bude 
pro čtenáře pestřejší, zajímavější a čtivější. Děkujeme 
za pochopení, neboť většina z vás doporučenou 
délku respektuje. V opačném případě jste vedoucí 
redaktorkou požádáni o zkrácení svého článku.
Posílejte jen ostré fotografie v originální velikosti (ne 
zmenšené pro posílání e–mailem či stažené z webu 
a FB). Redakční rada není zodpovědná za kvalitu 
zaslaných fotografií. Upoutávky či pozvánky na akce 
posílejte graficky zpracované (formát PDF, barevnost 
CMYK, rozlišení 300 DPI, formát 1:1). Pokud pošlete 
pouze text a obrázek, redakce ve spolupráci 
s grafikem zpracuje podklady dle svého uvážení. 
Příspěvky škol a předem zpracované dokumenty 
(inzerce, upoutávky, pozvánky apod.) neprochází 
jazykovou korekturou zpravodaje.  (red)

UZÁVĚRKY DALŠÍCH ČÍSEL:
letní dvojčíslo: středa 15. 6. 2022, 12 hodin
zářijové číslo: pondělí 15. 8. 2022, 12 hodin
říjnové číslo: čtvrtek 15. 9. 2022, 12 hodin 
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INZERCE

HL AS  FES T
18/6/2022/17:00
l e tn í  k i no  B í l ove c

pod širým nebem

PĚVECKO  HUDEBNĚ  TANEČN Í  FES T I VAL
V s tupné  dob rovo lné



DEN MĚSTA 
BÍLOVCE
14:00 Slavnostní zahájení    
	 			s	průvodem	
15:00 Rozmarýnka
16:00 Pěvecký	sbor	Bílovec   
      s	doprovodem	Komorního	orchestru	Kopřivnice

17:00 NO NAME 
18:30 Cirkus	jinak
20:00 Public	Relations
22:00 Kámo 
Slezské náměstí, knihovna, muzeum, zámek a další místa

30 let Městské policie Bílovec 

25. 
června
 2022
DOPROVODNÉ 

AKTIVITY
PESTRÝ	

ODPOLEDNÍ 
PROGRAM
ZÁMEK	
BÍLOVEC


