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Pár slov úvodem
Od našeho prvního vydání zpravodaje
uplynuly již dva měsíce a věřím, že jste se,
milí obyvatelé, již nemohli dočkat jeho
dalšího vydání . Počasí se nám konečně
umoudřilo a hned je vidět na vesnici větší
ruch: děti jezdící na kolech, občany
pracující na svých zahrádkách nebo
zvelebující své okolí. Zde bych Vám chtěl
poděkovat za využívání kontejnerů na BIO
odpad a především za to, že do nich dáváte
pouze to, co tam patří, což rozhodně není
samozřejmé, jak jsem se přesvědčil

Vydání č. 2
v rozhovorech
s ostatními
starosty
z okolních obcí. V některých z nich byla
tato
forma
sběru
BIO
odpadu
nerealizovatelná z důvodu neustále se
v kontejnerech nacházejících předmětů,
které
BIO
odpad
ani
vzdáleně
nepřipomínají. Doufám, že budeme
v nastoleném pořádku pokračovat a sami si
ho také hlídat. S přicházejícím létem se
nám také blíží velké prázdniny a většina
rodičů dětí školkou a školou povinných se
prázdnin trošku obává, protože vymyslet
program
a zajistit hlídání na dva měsíce
pro naše ratolesti vyžaduje mnohdy
spousty improvizace a horkých chvilek.
Myslím
si,
že
hlavně
babičky
a dědečky, bez jejich pomoci by se to
určitě neobešlo, čeká zvýšený nápor na
jejich nervovou soustavu a zřejmě
i peněženku .
Přeji Vám hodně trpělivosti a letní pohody.
Jaroslav Žák, starosta obce Bílsko
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Obecní úřad Bílsko informuje

Výstavba a doplnění veřejného osvětlení.
V obci Bílsko bude probíhat výstavba
veřejného osvětlení (dále jen VO) a to
směrem na Vilémov, zde bude umístěn
jeden nový sloup VO, a směrem na
Loučku, kde budou od křižovatky dále na
Loučku umístěny čtyři nové sloupy VO.
Další osvětlení na této větvi bude umístěno
na některý ze stávajících sloupů, které jsou
majetkem ČEZu. Doplněno bude také další
veřejné osvětlení v naší obci , v počtu
celkem
3ks,
v
těchto prostorech:
u autobusové zastávky, parkoviště před
DZR a směrem na „Zábraň“. Realizace této
akce bude probíhat v měsíci červnu nebo
červenci s ukončením nejpozději do
31.7. 2015. Cena akce je dle smlouvy
o dílo 151 225,- Kč s DPH. Vítězem
výběrového řízení se stala s nejnižší
nabídnutou cenou firma Energy Solutions
and Savings s.r.o. z Olomouce.
Oprava sociálního zařízení na hřišti TJ
sokol Bílsko
Tělovýchovná jednota sokol Bílsko, si
dovolila požádat zastupitelstvo obce Bílsko
o finanční prostředky na opravu sociálního
zařízení na místním sokolském hřišti parc.
č.71/1 k.ú. Bílsko.
Jedná se o opravu stávajícího sociálního
zařízení, které nevyhovuje požadavkům na
základní hygienu. V současné době je zde
tzv. „suché sociální zařízení“ bez možnosti
umytí rukou. Po opravě sociálního zařízení
zde budou umístěny splachovací toalety,
pisoáry – žlab, umyvadla. Prostor kolem
toalet bude vysypán „kačírkem“.
Opravu sociálního zařízení provedou
svépomocí členové TJ Sokol Bílsko,
odborné práce zednické provede pan Milan
Freml, instalatérské práce provede pan
Ladislav Hubáček, elektro práce pan Jan

Malínek. Výše rozpočtu na opravu je
47 086 Kč s DPH.
Bylo proto na zvážení zastupitelstva obce
Bílsko, zda uvolní z rozpočtu obce finanční
prostředky na opravu a pomůže tak zlepšit
prostředí na hřišti a v obci samotné. Na
místním hřišti probíhají například tyto
akce: dětský den, myslivecké odpoledne,
drakiáda,
fotbalové
utkání
ženatí
vs. svobodní, ale i akce větší rozsahu jako
bylo například zakončení Hanáckého
cestovatele. Děkuji, že zastupitelstvo obce
našlo pro tuto žádost pochopení
a jednohlasně ji schválilo.
Sběr skla
Prosíme občany, aby sklo, které se nevejde
otvorem do kontejnerů určených na sběr
skla,
neukládali
vedle
kontejnerů.
Společnost A.S.A. odpady Litovel, nám
sklo
z bezpečnostních
předpisů
stanovených při nakládce (řidič musí
skleněné předměty vyhazovat na kontejner
ve výšce cca 2m) neodebere a nechá ho na
místě. Tímto žádáme občany, aby sklo
rozbili na menší kusy, které se vejdou do
otvorů nebo tyto skleněné předměty
odevzdali
při
podzimním
sběru
velkoobjemového
a nebezpečného
odpadu. Děkujeme za pochopení.
Rozhovor s pracovnicí Domova se
zvláštním režimem Bílsko, o.p.s.
slečnou Jarmilou Strnadovou

V každém vydání Zpravodaje bychom Vás
chtěli informovat o novinkách a životě
Domova v Bílsku. Ať už z pohledu klientů,
nebo z pohledu jednotlivých zaměstnanců.

Dnes tedy dostává slovo slečna Jarmila
Strnadová, která pracuje jako pracovník
v sociálních službách na pozici instruktora
pracovní terapie. Něco z jejího života a co
vše tato práce obnáší, se dozvíte z jejího
vyprávění.
„V Domově se zvláštním režimem
Bílsko jsem začala pracovat na pozici
„pracovník v sociálních službách“ v říjnu
2014. Na danou profesi jsem nastupovala
jako absolvent vysoké školy. V roce 2012
jsem vystudovala obor Sociálně zdravotní
práce se zaměřením na vzdělávání. Dále
jsem navázala magisterským studijním
programem obor Učitelství sociálních
a zdravovědných předmětů pro střední
a vyšší odborné školy, které jsem ukončila
státní závěrečnou zkouškou v roce 2014.
V únoru jsem se začala zcela
věnovat aktivizačním činnostem jako
instruktor pracovní terapie. Posláním této
práce je klienty v zařízení co nejvíce
podporovat v rozvoji a naplňovat jejich
přirozené potřeby.
Nejdříve
jsme
společně
se
zaměstnanci zařízení vybavili prostory, kde
probíhají aktivizační programy. Naším
záměrem bylo vytvořit příjemné prostředí,
ve kterém budou mít klienti možnost
naplno se věnovat činnostem. Pro tyto
účely jsme vyhradili místnost v budově za
domovem. V této dílně probíhají aktivizace
klientů každý den, snažíme se je vytvářet
dle jejich potřeb a přání.
Velmi
důležitá
je
především
rozmanitost aktivizačních programů, aby si
každý klient mohl vybrat činnost, která ho
baví a je zajímavá. Při aplikaci metod se
snažíme především o celkový rozvoj
člověka
po
stránce
biologické,
psychologické i sociální. Na výběr mají
klienti pohybové aktivity, zejména
procházky
a cvičení, které probíhají

každý den. Největší zájem ze strany klientů
je o tvůrčí aktivity, kde se řadí např.
ergoterapie tj. smysluplné zaměstnávání
osob, například práce se dřevem a
keramika dále arteterapie, při které se
zaměřují
na
výtvarné
aktivity,
muzikoterapie, léčebná metoda pomocí
hudby a biblioterapie, čtení z knih, které
jsou pro klienty poutavé. Další důležitou
skupinou
činností
jsou
smyslové
aktivizace, při kterých dochází k cvičení
dlouhodobé
a
krátkodobé
paměti.
V neposlední
řadě
pro
klienty
organizujeme výlety, kterých rádi účastní.
Do budoucna plánujeme rozšířit
pracovní činnosti. V červnu budeme
pořádat sportovní a kulturní akci pro
klienty zařízení DZR a okolní sociální
zařízení.
Práce mne baví a naplňuje, oceňuji
především dobrý pracovní kolektiv a
možnost osobního rozvoje. Jsem na
počátku své profesní kariéry a věřím, že
tato práce mne může posunout dál.“
My děkujeme slečně Strnadové za její
pěkná slova a příště se můžeme těšit na
vyprávění dalšího pracovníka.
Mgr. Mirko Spurník, ředitel

Anketa: Chtěli byste, aby Domov se
zvláštním režimem změnil svůj název?
Zařízení sociálních služeb se jmenují
různě: podle zakladatele, svatého patrona,
místního názvu. Například Domov
František, Horizont, U Milosrdných bratří,
Jitro ad. Kdo bude mít dobrý nápad,
napište prosím návrh možného názvu
Domova na adresu: reditel@domovbilsko.cz

Pohledy občanů obce Bílsko
aneb na každého se dostane……

Čemu jsi se naposledy zasmála?
Pangalaktickému Megacloumáku.
Čím bys chtěla být?

Pohled očima dospělého…
Dospělý pohled nám přinesla paní Ludmila
Patáková.
Co Vám v naší obci chybí?
Co může důchodci chybět? Mám vše co
potřebuji, v obci je obchod, hospoda, a když mi
něco chybí, zajedu do města.
Kam byste chtěl/a jet na výlet?
Líbí se mi Jižní Morava.
Vaše oblíbené jídlo a pití?
Klasická česká jídla a ovocné pivo.
Oblíbený film?
V poslední době sleduju turecké seriály a český
seriál Policie Modrava.
Vaše oblíbené zvíře?
Naše Bobina.
Oblíbená květina?
Růže.
Co byste si vzal na pustý ostrov (tři možnosti)?
Karolínu, Kamilu a psa Bobinu.
Pohled očima mladé slečny …
Pohled mladé slečny nám přinesla Silvie
Květoňová
Co Ti v naší obci chybí?
Aktivity pro mladé.
Kam bys chtěla jet na dovolenou?
Paříž, Londýn, Řím nebo nějaká severská
země.
Jak nejraději trávíš svůj volný čas?
Sledováním různých seriálů.
Jaké je Tvoje oblíbené jídlo a pití?
Mé oblíbené jídlo jsou špagety, ale ráda si
zajdu na sushi. A oblíbený nápoj je čaj.

Chtěla bych být učitelkou v mateřské školce.
Co by sis vzala na pustý ostrov?
Lehátko, slunečník, sluneční brýle, opalovací
krém, plavky, nafukovací lehátko, abych se
dostala domů, až mě to tam bude nudit.

Co se v obci Bílsko dělo
Bílské véšlap
Když jednoho dne vznikl v místní hospodě
(kde jinde také) moudrý nápad jít na
„véšlap“ a něco dobrého si opéct, nikdo
z nás „myslitelů“ asi nečekal tak hojnou
účast, která se sešla. Vyrazili jsme od
místního obchodu směrem k hájovně a dále
na „Pánovu louku“, kde byl náš cíl. Délku
trasy a tempo jsme zvolili s ohledem na
účast dětí a také s ohledem na to, že někteří
turisté, byli již v pokročilém stupni
těhotenství . Během cesty jsme
uskutečnili
několik
občerstvovacích
zastávek, kde si děti mezi sebou rozdělily
„bonbony“ a u dospělých proběhla
nezbytná ochutnávka nápojů všeho druhu.
Po dosažení cíle, kde proběhlo opékání,
jsme vyrazili na cestu zpět. Myslím, že se
„véšlap“ povedl a nastolená tradice bude
pokračovat a těšíme se na hojnou účast
všech občanů bez rozdílu věku.

Zájezd Floria JARO 2015

Co se v obci Bílsko chystá
SDH Bílsko Vás srdečně zve na taneční
zábavu se skupinou MOTORS ROCK,
Sváteční den, 8. května 2015, někteří z nás

která se bude konat v pátek 12. června 2015

využili k návštěvě celostátní výstavy květin

od 20:00 hodin na hřišti v Bílsku.

Floria JARO 2015 v Kroměříži. Vzhledem

Bohaté občerstvení zajištěno.

k tomu, že kapacita autobusu nebyla naplněna,

SDH Bílsko

přidali se k nám i občané z Loučky a ze
Seničky. Autobusem jsme pohodlně dojeli až
před výstaviště, které má vlastní parkoviště.
Výstaviště tvoří dvě kryté haly a více než
20 000m2 krytých venkovních ploch. Jeho
součástí je šest tematicky odlišných zahrad,
které vytváří klidové zóny, v areálu se nachází
restaurace

a

zázemí

pro

vystavovatele

i návštěvníky. Hlavní květinová expozice nesla
romantický název „Májová zahrada“ a byla
doplněna floristickou soutěží v aranžování
květin na téma Svatební vazba.
Po

prohlédnutí

expozice

jsme

navštívili

prodejní stánky a žasli nad jejich velkou
nabídkou.
Když jsme se po poledni sešli u autobusu,
nenašel se snad nikdo, kdo by si nevezl domů
nějakou rostlinu pro zvelebení své zahrady
nebo balkonu.
Miroslava Novotná

Poděkování
Obec Bílsko tímto děkuje paní Heleně
Spáčilové

za

opravu

trampolíny.

Jaroslav Žák, starosta obce Bílsko

SDH Bílsko Vás srdečně zve na IX. ročník
pohárové soutěže v požárním sportu
“O pohár starosty SDH”, která se bude
konat v sobotu 11.7.2015 od 13:00 hodin
v parku na návsi.
Těšíme se na účast jak soutěžících, tak
i příznivců a fanoušků hasičského sportu.
SDH Bílsko

Stránka nejen pro bystré hlavy aneb jak zůstat v kondici

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

