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Pár slov úvodem
Milí spoluobčané, s pomalu přicházejícím
jarem se Vám po více než deseti letech dostává
do rukou první vydání našeho Bílského
zpravodaje, který najdete ve Vašich
schránkách každé dva měsíce. Navazujeme
tímto na dřívější vydání zpravodaje obce
Bílsko.
Naším cílem je Vás informovat o důležitých
záležitostech, které se v naší obci udály nebo
se budou dít. Prostřednictvím zpravodaje
bychom Vás chtěli také seznámit a nastínit
plány obecního zastupitelstva pro další rozvoj
a vzhled naší obce. Mezi naše hlavní plány
patří výstavba nového veřejného osvětlení
směrem na Vilémov a Loučku, revitalizace

Vydání č. 1
parku uprostřed obce, rekonstrukce a výstavba
chodníků, dále pak rekonstrukce sociálního
zařízení na místním sokolském hřišti tak,
abychom se při pořádání akcí, jako např.
dětský den nebo myslivecké odpoledne,
nemuseli stydět a v neposlední řadě bychom
chtěli nejen pro naše malé spoluobčany (jen
letos by se nám mělo podle potvrzených
i nepotvrzených informací na vesnici narodit
šest dětí, ale počty se nám každým měsícem
mění -) vybudovat na místním sokolském
hřišti multifunkční sportoviště. Věřím,
že některé z výše uvedených akcí se podaří
realizovat již letos. Především se budeme
snažit využít různých dotačních titulů, které
se ale neobejdou bez finanční spoluúčasti obce
nebo i samotným financováním ze strany obce
s ohledem na její finanční možnosti. Tolik
k našim smělým plánům.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásný
příchod jara plný optimismu, hodně sil a zdraví
v průběhu roku 2015 a příjemné prožití
velikonočních svátků.
Jaroslav Žák, starosta obce Bílsko
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Obecní úřad Bílsko informuje
Biologický rozložitelný odpad
Koncem měsíce března, začátkem dubna
budou celoročně přistaveny kontejnery na sběr
biologicky rozložitelných odpadů. Tyto
kontejnery budou z důvodu lepší dosažitelnosti
umístěny na dvě stanoviště: místní sokolské
hřiště a asfaltové hřiště za Domovem se
zvláštním režimem Bílsko, o.p.s. Po naplnění
budou kontejnery odvezeny a přistaveny
prázdné. Našim spoluobčanům, kteří si
nemohou odpad odvést sami, nabízíme pomoc
při odvozu sběru po domluvě na obecním
úřadě.
Do nádob – kontejnerů na biologický odpad patří pouze tyto druhy odpadu: listí, tráva,
plevel, seno, sláma, zbytky rostlin, ovoce,
zeleniny, větve stromů a keřů, hobliny
a piliny. Odpad musí být v nádobách uložen
bez obalů, např. sáčků, pytlů, tašek apod.
V případě, že budou v kontejneru umístěny
i jiné druhy odpadu (stavební, aj.), budou
odvezeny na skládku a obec zaplatí za jejich
likvidaci. Prosíme tedy občany, aby
do kontejnerů vkládali pouze to, na co jsou
kontejnery určeny.

Sběr plastů
Dnem 31. 3. 2015 firma A.S.A. odpady
Litovel, s.r.o. končí sběr pytlů s plasty
v podobě, v jaké ho známe, tedy na třech
obvyklých
stanovištích
v obci
Bílsko.
Poslední svoz pytlů proběhl 23. 3. 2015. Tento
způsob sběru bude nově nahrazen sběrem
plastů do kontejnerů na jednom sběrném místě,
kontejnery budou k dispozici již v průběhu
měsíce března. Na tomto sběrném místě bude
připraveno 7 kontejnerů na plasty. Kontejnery
budou mít své stanoviště u budovy č. p. 12
známé jako „parlament“, z její levé strany pod
rampou. Svoz plastů bude probíhat 1x za 14
dní. Do těchto kontejnerů se mohou dávat
jednotlivé plasty zvlášť nebo i v nám
známých igelitových pytlích, které budou
k dostání na Obecním úřadě Bílsko nebo
v místním obchodě.

Sběr kovového odpadu
Obecní úřad v Bílsku informuje občany, že je
k dispozici sběrná nádoba na kovový odpad.
Nádoba je prozatím umístěna naproti
kontejnerům na sběr skla. V případě většího
množství kovového odpadu kontaktujte OÚ
Bílsko.
Do sběrné nádoby patří (plechovky od
potravin, nápojové plechovky, nádoby od
kosmetiky, ostatní kovové obaly, tuby).

Sběr velkoobjemového
odpadu

a

nebezpečného

Dne 28. 3. 2015 bude proveden sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Rozdíl oproti minulým letům je ten, že oba
tyto sběry budou pouze v jeden den. Je to
z důvodu finanční úspory, dále i z důvodu
požadavku na lepší organizaci sběru ze strany

odběratele, tj. .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o.,
a to i proto, aby nám na obci nevznikala mimo
věci uložené do kontejneru skládka, kterou
A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. odmítá nakládat a
vždy tam některé z takto uložených věcí
zůstanou.
Žádáme občany o větší trpělivost při
odevzdávání sběru a děkujeme za pochopení.

Rozhovor s ředitelem Domova se
zvláštním režimem Bílsko, o.p.s.
Mgr. Mirko Spurníkem
Vážení přátelé,
když mne pan starosta požádal, ať Vás na
stránkách nově zrozeného Bílského zpravodaje
informuji o životě a dění v našem Domově,
velice jsem to uvítal. Nejen proto, že naším
přáním je pravidelně zpravovat občany o dění
v Domově, který je nedílnou součástí obce.
Vítám to i proto, že jsme v lednu oslavili první
výročí naší existence a myslím si, že máme,
čím se chlubit. Když jsme si totiž před více jak
dvěma lety začali s představiteli obce
pohrávat s myšlenkou založení takového
specializovaného sociálního zařízení, příliš
jsme netušili, kolik úsilí bude třeba, aby se celý
projekt úspěšně realizoval. Ať už to bylo, na
úplném začátku, projednávání registrace
služby s Krajským úřadem, nebo samotná
realizace rekonstrukce Domova tak, aby
vyhovoval moderním trendům služeb sociální
péče. Všechny tyto základní věci byly úspěšně
realizovány a my mohli, přiznávám, že ve vší
pokoře, zahájit provoz. I tehdy nás čekala celá
řada úskalí v podobě výběru nových
pracovníků, postupného dovybavení Domova
speciálními pomůckami, nábytkem a dalšími
doplňky, které slouží ke zvyšování kvality
poskytované sociální služby. Samozřejmě
nejdůležitější věcí byl příjem a zabydlování
nových obyvatel v jejich novém domově. Při
jejich výběru sehrál důležitou roli celý tým
pracovníků v čele se sociální pracovnicí
a zdravotní sestrou. Zdůrazňuji, že při volbě
cílové skupiny klientů jsme se museli řídit
především
potřebností
z hlediska
sítě
sociálních služeb v našem kraji. Zde je třeba

ocenit úsilí a trvalý zájem o projekt
u Zastupitelstva obce Bílsko. Bez finančního
vkladu obce by nešla tato úžasná myšlenka
vůbec uskutečnit! Celý náš úvodní rok byl
naplněn usilovnou prací, abychom dokázali, že
naše služba je životaschopná a přinese užitek
nejen samotným klientům, ale i obci, v podobě
pracovních příležitostí, zvýšení počtu obyvatel
a rozvoje celé obecní infrastruktury.
V Domově pořádáme pro naše klienty hudební
vystoupení,
výstavy,
tematické
akce
k Vánocům,
Velikonocům
a
dalším
významným svátkům. Zapojujeme klienty do
nejrůznějších aktivizačních činností, jezdíme
na výlety, chodíme do divadla.
Rozvoji
Domova by určitě přispěla realizace přístavby,
protože zájem o naše zařízení je veliký.
Po roce existence můžeme říci, že jsme
se vydali správnou cestou, ale usnout
na vavřínech určitě nechceme. Práce,
co zlepšovat, je pořád dost! Já pevně věřím,
že s tak dobrým týmem všech pracovníků, jaký
máme, s podporou obce, ale především
s podporou všech obyvatel Bílska, jsme
schopni toho dlouhodobě dosahovat.
Mgr. Mirko Spurník,
ředitel

Pohledy občanů obce Bílsko
aneb na každého se dostane……

Ryby se sýrem, hranolky a šťáva.
Oblíbená pohádka?
Simpsonovi – Bart a Líza.

Pohled očima dospělého…
Dospělý pohled nám přinesl starosta hasičů
Tomáš Karásek.
Co Vám v naší obci chybí?
Rybník ke koupání a rybaření, to je moje
představa ideální vesnice.
Kam byste chtěl/a jet na dovolenou?
Procestovat Skandinávii – Norsko, Švédsko,
Finsko.
Jak nejraději trávíte svůj volný čas?
Jdu do lesa – houbařit.

Kdo Tě naposledy pochválil?
Maminka, že nezlobím.
Tvoje oblíbená hračka?
Bagr.
Čím bys chtěl být?
Zahradník, budu pěstovat zeleninu a ovoce.
Co by sis vzal na pustý ostrov (tři možnosti)?
Plavky, potápěčské brýle a ručník.

Co se v obci Bílsko dělo
Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 v obci
Bílsko

Vaše oblíbené jídlo a pití?
Grilovaný pstruh a pivo.
Oblíbený film?
Marečku, podejte mi pero!
Kdo Vás naposledy pochválil?
Táta, když jsme vykopali základy na chodník.
Vaše oblíbené zvíře?
Pes.
Čeho byste chtěl dosáhnout?
Uběhnout maraton.
Co byste si vzal na pustý ostrov (tři možnosti)?
Nůž, Evu Samkovou a fotku rodiny.
Pohled očima dítěte…
Dětský pohled nám přinesl Románek Freml,
věk 6 let.
Co Ti v naší obci chybí?
Čerti, protože chytají zlobivé děti.
Kam by si chtěl/a jet na dovolenou?
Na hory, protože rád lyžuji.
Jak nejraději trávíš svůj volný čas?
Převleču se, jdu ven a pracuji s dědou.
Tvoje oblíbené jídlo a pití?

Bílsko

5 765,- Kč

Rádi bychom také touto cestou poděkovali
všem, kteří svým darem přispěli na pomoc
lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj
charitních projektů. Stejně děkujeme všem
koledníkům a vedoucím skupinek, kteří nám
s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.

VI. hasičský ples
Sboru dobrovolných hasičů Bílsko
V sobotu 14. února 2015 se mohli všichni
slavnostně oblečení přijít pobavit na
VI. hasičský ples. Samozřejmě si mohli dle
libosti zatancovat, pochutnat si na dobrotách,
nápojích anebo pokoušet své štěstí v bohaté
tombole. Hudební skupina Motors ani letos
nezklamala a odvedla dobrou práci.
Návštěvnost předčila naše očekávání. Ač se to
možná někomu nebude zdát, je tato akce
jednou z nejnáročnějších na přípravu. Finanční
přínos do sborové pokladny, ale není
zanedbatelným hlediskem při hodnocení
úspěšnosti jakékoli akce. Ples se zkrátka
vydařil, tentokrát bez nečekaných ztrát (loni

jsme přišli o hasicí přístroj a pytel obilí). Příští
sedmý hasičský ples se bude konat v sobotu
13. února 2015, k tanci a poslechu hraje
skupina Motors.

Svážecí vůz v uvedené době projede obcí

Michaela Ulrichová,

připravili před své domy. Na těžší předměty,

jednatelka SDH Bílsko

nebo šrot uložený na jiném, než obvyklém

a železo bude kompletně nakládáno a sváženo
členy sboru. Prosíme občany, aby kovový šrot

místě, upozorněte a hasiči Vám rádi pomohou.
Věříme, že využijete úklidu k likvidaci starého
železa a podpoříte tuto akci, ze které bude
výtěžek použit na činnost sboru. Za pomoc
našemu sboru Vám touto formou děkujeme.
SDH Bílsko

Pozvánka
Bohatá tombola

SDH Bílsko Vás srdečně zve na taneční
zábavu se skupinou MOTORS ROCK,

Poděkování

která se bude konat v pátek 8. května 2015

Obec Bílsko tímto děkuje firmě Martin Horák -

od 20:00 hodin na hřišti v Bílsku.

kovoobráběčství, za bezplatné provedení prací

Bohaté občerstvení zajištěno.

v obci.
SDH Bílsko
Jaroslav Žák, starosta obce Bílsko

Co se v obci Bílsko chystá
Obec Bílsko pořádá autobusový zájezd
na 39. ročník tradiční celostátní prodejní
zahradní výstavu

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Termín:

pátek 8. května 2015

Cena:

100,- Kč na osobu

Sbor dobrovolných hasičů Bílsko organizuje

v sobotu 11. dubna 2015
SBĚR STARÉHO ŽELEZA

(děti do 15 let zdarma)
Odjezd:

8:00 hodin Bílsko u obchodu

Závazné přihlášky podávejte na Obecním
úřadě v Bílsku do 7. 5. 2015.

Stránka nejen pro bystré hlavy aneb jak zůstat v kondici
Když chce blondýnka zabít papouška, co udělá? …Tajenka má 13 písmen.
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ACETON, ALPAKA, BINGO, BURŽOAZIE, JEANS, NAPRAVIT, OLOVO, PÁJKA, PIANINO,
PROPAST, PSINA, RUINA, ŘVOUN, STAŘECKOST, ŠPION, ŠVORC, TISKOPIS, TOPŮRKO,
ULITA, ÚPLNĚ, VÁNEK.

Pokud máte zájem rozšířit Bílský zpravodaj o nějakou rubriku, článek nebo i jiné nápady jste
samozřejmě vítáni v naší „redakci“ na Obecním úřadě Bílsko.

