OHLÉDNUTÍ ZA DVĚMA ÚSPĚŠNÝMI AKCEMI KULTURNÍHO VÝBORU
BĚH NA ROZHLEDNU – kulturní výbor uspořádal již 13.ročník, který se konal
8.května 2019. Letos se zúčastnilo rekordních 76 účastníků, všechny kategorie
byly hojně obsazené; je patrné, že změna původně podzimního termínu na jarní
dny byla dobrá volba. Krásné počasí přilákalo nejen hodně závodníků, ale také
diváků. V kategorii mužů byl o 0,14 sec. pokořen loňský rekord, kdy vítěz loňského
ročníku p. Šimon Honěk letos dosáhl času 21.00 sec. Pořádající kulturní výbor
děkuje všem zúčastněným soutěžícím, divákům i sponzorům a již nyní se těší na
příští ročník, který proběhne opět 8.května.
SPORTOVNÍ DEN pro děti i rodiče připravil kulturní výbor v areálu u tenisových
kurtů 1.6.2019 odpoledne. Všechny děti obdržely slosovatelnou soutěžní kartičku
a se svými rodiči (nebo sami) obcházeli 9 stanovišť, přičemž na každém plnily
nějaký úkol. Za absolvování celé trasy dostal každý majitel kartičky balíček
sladkostí. Vydaných 89 kartiček hovoří za vše – o sportovní den byl velký zájem
nejen místních rodin, ale i z okolí. Děti se mohly vyřádit také na obří nafukovací
skluzavce, svézt se na koních, nechat si pomalovat obličej, to vše zdarma. Bylo
připraveno bohaté občerstvení, tombola, kdo nevyhrál, mohl si hračku zakoupit u
stánku. Krásné letní počasí přispělo k hladkému průběhu celé akce. Kulturní výbor
děkuje všem, kteří se do organizace akce zapojili a aktivně se jí zúčastnili.

PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ aneb STANOVÁNÍ U KULTURNÍHO DOMU
Obec Bílov podpořila iniciativu několika maminek a umožní ve venkovním areálu
u kulturního domu uspořádat pro děti a rodiče STANOVÁNÍ.
 kdy ?
pátek 5.7.2019 od 17:00 hod. do sobotního rána
 s sebou ? hlavně stan a spacáky, špekáčky, chleba, pití, případně něco
k snídani, dobrou náladu
Předpoklad je takový, že si rodiče s dětmi postaví stany, několik se jich vydá s
dětma do lesa na dřevo na táborák, proběhne opékání, volná zábava a následovat
bude LETNÍ KINO pro děti !! WC a voda budou přístupné v kulturním domě.
Ranní rozcvička pro děti i rodiče bude !!

PŘIPRAVUJEME - Pohádkový les v závěru srpna – termín ještě bude upřesněn.

KRMÁŠ v Bílově
Letošní krmáš proběhne v sobotu 3.8.2019 od 10:00 hodin v areálu u kulturního
domu. Obec Bílov a Občanské sdružení rybářů Bílov připravují nejen pouťové
atrakce a soutěže pro děti, ale také bohaté občerstvení a čepované pivo. Jste
srdečně zváni. Více informací zveřejníme včas na plakátech a na FB a webu obce.

MOTOBAŇOK
Klub Motobaňok Bílov připravuje na sobotu 10.8.2019 od 10:00 hodin v areálu u
kulturního domu 12. MOTOBAŇOK SRAZ. Vstupné dobrovolné, připraveno je
bohaté občerstvení – jídlo, alko, nealko, na 13:00 hod. je naplánována "vyjížďka"
do okolí, proběhnou různé soutěže, večerní "rambajs", hrát bude živá hudba. Klub
Motobaňok Bílov zve všechny příznivce na tuto akci. Plakáty budou včas vyvěšeny,
info bude také na FB Obce Bílov.
Motobaňok pro zajímavost informuje občany, že v době vydání tohoto Zpravodaje
je právě na motorkách na cestách po České republice a mimo jiné navštíví také
obec Bílov v Plzeňském kraji, kde na Obecní úřad předají drobné upomínkové
předměty z naší obce.

PŘEJEME VŠEM DĚTEM KRÁSNÉ SLUNEČNÉ PRÁZDNINY, NAPLNĚNÉ
NOVÝMI ZÁŽITKY, KOUPÁNÍM A HROU.
VŠEM PRACUJÍCÍM PŘEJEME, ABY DOVOLENOU
STRÁVILI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV

FOTBALOVÝ KLUB BÍLOV
FK Bílov má za sebou jedenáctou sezonu. Ze začátku nikdo nevěřil, že tu fotbal
vydrží tak dlouho, ale stalo se. Navíc si na domácí zápasy našli pravidelně cestu
místní fanoušci, bez kterých by fotbal nebyl fotbalem. Tímto jim děkujeme za
podporu. V soutěžním ročníku 2018/19 jsme si dali za cíl postup do III.třídy, ze
které jsme před rokem sestoupili. Ač nebyl cíl splněn, hodnotíme sezonu jako
úspěšnou. Nejvíce nastřílených branek a získaných bodů v jednom ročníku z těch
jedenácti odehraných mluví za vše. Druhým nejlepším střelcem soutěže se stal
Honza Schmied s 22 zásahy, v první desítce se umístili i Jaroslav Nábělek s 16
brankami a Dalibor Nový, který se trefil 15x. Konečné čtvrté místo, kdy jsme
proháněli čelo tabulky, je zavazující do nadcházející sezony 2019/20.
TABULKA 2018/2019
TÝM

Z

V

P

SKÓRE

B

1. Sokol Hostašovice

22

16

2

78 : 28

54

2. Spartak Lubina

22

16

4

85 : 29

52

3. Sokol Vražné

22

15

4

74 : 54

49

4. FK Bílov

22

14

6

84 : 46

45

5. SK Straník

22

10

9

71 : 54

35

6. Sokol Kujavy

22

9

10

45 : 55

32

7. Sokol Žilina B

22

7

11

53 : 62

27

8. SK Nová Horka

22

8

11

40 : 54

27

9. TJ Jistebník B

22

7

12

52 : 71

25

10. TJ Rozkvět Heřmanice

22

5

14

36 : 84

20

11. FK Pustějov B

22

5

16

31 : 69

17

12. FK Lubojaty

22

3

16

27 : 70

13

PROJEKT RODINNÉ PASY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Milí rodiče, dovolte mi představit Vám projekt Rodinné pasy, který představuje
systém slev a výhod na zboží, služby a aktivity, které můžete čerpat. Je určen
rodinám z Moravskoslezského kraje s dětmi do 18ti let, a to včetně rodin
neúplných, náhradních či rodin tvořených partnerským svazkem bez složení
manželského slibu. Jedním z palčivých problémů mnoha rodin je finanční
náročnost kulturních, sportovních a jiných volnočasových aktivit. Proto se
Moravskoslezský kraj připojil k projektu Rodinné pasy, který v rámci České
republiky funguje od roku 2006 v Jihomoravském kraji a v krajích Olomoucký,
Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a Vysočina. Samotná myšlenka však
navazuje na obdobný systém Familienpass v Dolním Rakousku.
K výhodám plynoucím z projektu získáte přístup po provedení registrace, která je
díky podpoře Moravskoslezského kraje pro Vás zcela zdarma. Registrovat se je
možné on-line na webových stránkách www.rodinnepasy.cz, e–mailem na
msk@rodinnepasy.cz či zasláním formuláře na adresu kontaktního centra
Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno. Podmínkou bezplatné registrace
je trvalé bydliště žadatele v Moravskoslezském kraji a alespoň jedno dítě v rodině
mladší 18 let. Po registraci obdržíte kartu Rodinné pasy, kterou se budete při
čerpání slev prokazovat. Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok
na slevu ve výši 5 - 50%. Projekt využívá nejen slev na volnočasové aktivity
(kulturní a sportovní akce, zámky, sportoviště, muzea…), ale i široké spektrum
oborů a služeb. Poskytovatelé slev jsou zveřejněni formou inzerce na
www.rodinnepasy.cz a v rozesílaných e–aktualitách.
Moravskoslezský kraj si je vědom náročné pozice, kterou rodina v dnešní hektické
době zaujímá i nároků, které jsou s rodinným životem spojeny. Zároveň jsme však
hluboce přesvědčeni o tom, že rodina je tím jediným a nejlepším místem pro život
každého z nás. Podporou projektu Rodinné pasy tyto aktivity rozšiřujeme a
posouváme k bezprostředním výhodám, které mohou přispět k rodinnému životu
a umožnit účast celé Vaší rodiny na kulturních, sportovních a zábavních aktivitách.
Přejeme Vám krásné chvíle s Vaší rodinou a Rodinnými pasy!
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

OBČANSKÁ PORADNA NOVÝ JIČÍN
Dlouho očekávaná novela insolvence, která má otevřít cestu k oddlužení
maximálnímu počtu dlužníků, vstoupila 1.června 2019 v účinnost. Nová pravidla
mají usnadnit vstup do oddlužení a umožnit řešit své dluhy co největšímu
počtu
dlužníků.
Řízení
má
být
jednodušší
a
rychlejší.
Tou
nejpodstatnější úpravou je však zrušení minimální hranice úhrady dluhu.
Podle novely insolvenčního zákona bude dlužník od dluhů osvobozen i
tehdy, uhradí-li méně jak dříve povinných 30%, pokud prokáže, že se v
průběhu pětiletého období snažil dle svých možností o co největší plnění
dluhu. Pro seniory a osoby se zdravotním postižením může oddlužení
skončit již po 3 letech bez jakékoliv hranice plnění a ostatní dlužníci
mohou také úspěšně ukončit proces oddlužení po 3 letech, pokud uhradí
alespoň 60% dluhů. V případě různých životních událostí dovoluje zákon
oddlužení až na 1 rok přerušit, případně až o 6 měsíců prodloužit. Velmi
přínosné je tzv. zastropování dluhu. Úroky a sankce za prodlení se
splácením závazku budou započítány vždy jen do výše původního dluhu. Tím
by se mělo zamezit nekonečnému růstu dlužné částky. Některá ustanovení
už tak vstřícná k dlužníkům nejsou. Výraznou změnou je forma plnění
oddlužení. Oddlužení se bude nově realizovat jen formou splátkového
kalendáře spolu s prodejem majetku nebo jen prodejem majetku. To
znamená, že nyní bude vždy prodáván majetek, bude-li to ekonomické.
Současně je stanovena jakási minimální splátka do oddlužení, která musí
být alespoň ve stejné výši jako odměna insolvenčního správce, tedy 900
Kč při oddlužení jednotlivce a 1350 Kč při oddlužení manželů.
Nad některými výklady nových a upravených paragrafů visí ještě otazníky
a až první realizovaná řízení ujasní aplikaci všech nových pravidel.
Zároveň čekáme na vydání další doprovodných podzákonných norem, přesto
však do nového procesu skáčeme rovnýma nohama a věříme, že budeme moci
prostřednictvím naší občanské poradny bezplatně pomoci přípravou návrhu
oddlužení všem, kteří se dostali do dluhové pasti.
Navštívit nás můžete na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín, budova za
čekárnou autobusového nádraží, tel. 556 709 403, a to v úterý od 9:00 do 12:00
hod. a od 13:00 do 16:00 hod. (celý den jen pro objednané), ve středu od 9:00 do
12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod. (bez nutnosti objednání) a ve čtvrtek od 9:00
do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. (celý den jen pro objednané).
vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín
koordinátor osobní asistence/sociální pracovník

MATEŘSKÁ ŠKOLA ..... KONČÍ DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK ….. HURÁ NA PRÁZDNINY
Končí další školní rok a naši čtyři předškoláci se už těší na nové kamarády ve
velké škole v Bílovci. Spolu jsme prožili ve školce spoustu nových a zajímavých
věcí. Také my přivítáme ve školce v novém školním roce 6 nových dětí. Budeme
mít 19 zapsaných dětí, z toho 6 předškoláků.
V dubnu proběhla v naší školce Komplexní inspekční činnost ze strany České
školní inspekce Ostrava. Kladně byly hodnoceny akce MŠ pro rodiče i veřejnost a
také EVVO výchova – spolupráce s Mgr.Bakalovou a využití jejich ekologických
programů při práci s dětmi, zařazování pokusů pro děti, využívání zahrady pro
poznávání života zvířat – broukoviště, domeček pro hmyz. Zaujaly je
grafomotorické desky, které máme na chodbě MŠ, i výtvarné činnosti dětí. Během
tří dnů sledovaly inspektorky práci s dětmi. Nepotvrdily se indicie, které se řešily
na veřejné schůzi svolané starostou obce Bílov. My oceňujeme velmi dobrou
spolupráci s obcí Bílov – s panem starostou i místostarostou, kteří se mimo jiné
zasloužili také o dobrý výsledek nejen této inspekce, ale i kontroly ze strany
Inspektorátu práce.
 Opět jsme „šmigrustovali“ a výslužka byla opravdu bohatá – velikonoční
beránek, čokoládoví zajíčci, čokoládky, dobroty. Pašijový týden byl barevný
a my si podle toho oblékali barevná trička. Zasadili jsme osení a vyrobili do
něj ozdoby. Divadélko Krajánek přijelo s programem Velikonoce na vsi.
 Nacvičili jsme besídku pro maminky a potěšili s ní i babičky a dědečky v
Domě s pečovatelskou službou v Bílově. Tentokrát jsme letěli s raketou do
vesmíru a kolem světa.
 Předškoláci absolvovali předplavecký výcvik v Laguně v Bílovci a byli se také
podívat v 1.třídě v ZŠ Bílovec, Komenského.
 Pan Taraba zahrál dětem pohádku Skřítek Vítek a mlsné autíčko. Divadélko
Koloběžka pohádku „Šel zahradník…“
 Školkový výlet se povedl. Tatínek od Aničky nás provedl hasičským areálem.
Děti si zaběhaly v tělocvičně, posilovaly v posilovně, prohlédly si techniku,
jídelnu, ložnice, velín, shlédly i ukázku práce hasičů. Počasí nám přálo, tak si
i zaběhaly na venkovní běžecké dráze.
 Větší děti byly v Ostravě ve Světě techniky. Program byl hrazen z MAP II.,
Bílovec. Vyzkoušely si techniku v přízemí a potom při Putování za medem
se dověděly spoustu zajímavých věcí o včelkách a samy si některé pokusy
vyzkoušely.
 Do naší školky přijel opravdový policista v uniformě. Děti se dověděly, jak se
k sobě mají chovat, aby se jim nejen ve školce líbilo. Prohlédly si i výstroj
policisty a seděly v policejním autě. Děkujeme Bc. Nprapor. Lukáši Smudovi
za čas, který našim dětem věnoval.

 Mgr. Lenka Bakalová přijela s EVVO programem „Narozeniny veverky
Zrzečky“.
 Na letové ukázky dravců a sov se přišli 21.6. podívat i rodiče a děti, které do
MŠ nastoupí v září 2019.
 25.6. se s předškoláky rozloučil pan starosta Zdeněk Fusik. Děti dostaly
drobné dárky.
My si ještě zasoutěžíme na zahradě a rozloučíme se s předškoláky ve školce.
Všechny fotky z akcí naší mateřské školy najdete na www.rajce.net, heslo: skolka
bilov
Chceme poděkovat všem rodičům za ochotu a pomoc, kterou školce a dětem
během celého školního roku věnovali.
Všem přejeme pohodovou dovolenou a dětem krásné prázdniny plné nových
zážitků.
Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ Bílov
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