Bílský

ZPRAVODAJ
ZDARMA

Vydání č. 1 / Leden 2018

Pár slov úvodem
Milí spoluobčané,
vánoční svátky jsou za námi a první letošní vydání Bílského zpravodaje si našlo
cestu do Vašich domácností. V úvodníku
tohoto čísla bych Vás rád krátce informoval o plánovaných akcích na rok 2018,
podrobnější informace najdete dále uvnitř
tohoto čísla.
Co nás tedy v roce 2018 čeká a co máme
v plánu?
Jako první proběhne rekonstrukce hasičské zbrojnice, kde jsme byli úspěšní při
žádosti o dotaci ve výši 70 % z ceny. Také
jsme obdrželi stavební povolení na přestavbu obecních prostor, které budou nově
sloužit jako kadeřnictví. Opravu zahájíme
v nejbližší době.
Dále by v letošním roce měla proběhnout
rekonstrukce části chodníků. Na rekonstrukci byly podány dvě dotační žádosti.
První žádost je z programu SFDI Ministerstva dopravy – zde se jedná o úsek
chodníku od rodinného domu Kvapilových až po kostel. Druhá dotační žádost je

z programu IROP a navazuje na první úsek
od kostela a končí napojením na místní
komunikaci k DZR Bílsko o.p.s. V tomto
úseku je plánovaná i úprava křižovatky na
Loučku, která musí odpovídat novým normám a přísným požadavkům na bezpečnost. Současně jsme také podali dotační
žádost z programu Ministerstva pro místní
rozvoj na opravu obecní komunikace
u DZR Bílsko o.p.s.
Každé z těchto podaných žádostí předcházelo zpracování projektové dokumentace,
vyřízení stavebního povolení aj., přičemž
hlavně křižovatka směrem na Loučku dala
projektantům, a i všem ostatním zainteresovaným „zabrat“. Bylo totiž potřeba
skloubit současné přísné požadavky na
bezpečnost a finanční stránku akce.
Další dotační žádost, kterou chystáme,
je na zpracování územního plánu obce
Bílsko, jež se nyní realizuje.
Bez úspěšného výsledku dotačních žádostí
jsou opravy chodníků z finančních důvodů

neproveditelné, a proto si držme palce
a věřme, že značné úsilí, které tomu předcházelo, bude i odměněno.
V průběhu roku uděláme také něco pro
naše děti a mládež, ať nemá zbytečné „roupy“. Na místním hřišti postavíme sestavu
pro cvičení tzv. „workoutové hřiště“.
S pohybem myslíme i na naše dříve narozené občany. Budou nainstalovány cvičící
stroje na začátku cesty do občin.
Dále probíhá oprava Božích muk, jež se
nacházejí na prostranství před „bývalou skalou“. Součástí opravy bude také
vysazení břízek a instalace lavičky. Malá
úprava zeleně také proběhne u kostela
v prostranství u nástěnky, která si najde
svoje nové místo v rámci obce.
Závěrem si Vám dovolím popřát, aby nový
rok 2018 byl po Vás úspěšný, užívejte pevného zdraví a štěstí ať se Vám lepí na paty.
Jaroslav Žák
starosta obce Bílsko

Jak to vidí Bílští novousedlíci – p. Petra Spáčilová
1. Co Vám dalo přistěhování do Bílska?
Určitě na prvním místě novou rodinu
a skvělé přátele. A i když jsem „holka
z města“, tak mi život na vesnici není cizí
a vždycky jsem si přála bydlet na „dědině“. Moc se mi líbí to, že mé děti můžou
spát venku v kočárku, že si můžou hrát
u domu a mít blízko své kamarády, takže
z pohledu matky s malými dětmi je Bílsko
výborné místo pro život.

2. Co Vám to vzalo?
To je taky docela jednoduché, jelikož pocházím z Olomouce, tak jsem byla zvyklá,
že mám jakoukoliv službu nebo obchod
hned po ruce, nemusím nikam jezdit autem. Tohle všechno samozřejmě na vesnici
zajistit nejde, ale podle mě je Bílsko velice
dobře situovaná vesnice a autem je to chvilička na dojezd kam chci, popřípadě to, co
potřebuji, najdu přímo tady.
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3. Co máte v Bílsku ráda, co byste změnila, nebo čím přispěla?
Moc se mi tu líbí, jak je více méně dědina
semknutá a lidé se snaží účastnit pořádaných akcí, kterých není málo. Hlavně si
vážím akcí pro děti, do kterých bych se
ráda více organizačně zapojila. Taky jsem
vděčná za zdejší obchod, kam téměř denně
chodím a sportovní hřiště, kde nejen děti
mohou trávit svůj volný čas.
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Burčákový pochod
V loňském roce jsme se rozhodli zúčastnit pro nás dosud poněkud neznámé akce
„Burčákový pochod“.
Tato akce, kterou pořádají místní vinaři
probíhá vždy druhou říjnovou sobotu,
a tak letos 7. října jsme i my vyrazili směrem Milotice.
Už v Miloticích u zámku nás překvapil
velký počet turistů, který tak předčil naše
očekávání.

Burčákového pochodu se každoročně
z účastní tisíce lačnících turistů po ochutnávce burčáku, vína a několika druhů
slivovice. Místní vinaři měli připraveno
i občerstvení jako chléb se škvarkovou pomazánkou, domácí klobásy, pečená selata,
různé koláče atd. Jižní Morava je opravdu
pohostinná.
V davu jsme prošli jihomoravskou krajinou. První velká zastávka byla u vinných

sklepů Šidleny, u sklípků Pod Dubňanskou
horou bylo již mnoho turistů znaveno, ale
do Mutěnic, kde byl závěrečný program se
dostavili všichni.
Největší radost ze všech měl pan řidič,
kterému jsme se všichni včas dostavili do
autobusu a mohli tak odcestovat domů.
Renata Patáková

Předvánoční posezení pro seniory
Tak jsme se opět setkali. Kdo? No přece
my, senioři. Naše milovaná obec Bílsko
nás pozvala jako každoročně na přátelské
posezení, které se uskutečnilo v polovině
listopadu, přesně ve středu 15. 11. 2017.
Posezení bylo skutečně přátelské, nikdo
se tam ani nepopral, ba dokonce snad ani
nepohádal (pokud vím). Atmosféra byla
milá, pečlivě se o nás starali starosta Jarek
Žák, naše účetní Mirka Novotná a v neposlední řadě paní Dvořáková. Neustále
nám nabízeli pohoštění, roznášeli sladkou
i nesladkou krmi a lahodné moky. Takže
díky jim za tu péči. Na začátku posezení
nás cestovatel p.Arnoš zavedl slovem

Rozsvěcení
vánočního stromku
V sobotu 2. prosince 2017 proběhla v parku poslední akce letošního roku rozsvícení
Vánočního stromku. Na rozdíl od minulých
let nám napadlo trochu sněhu a mírně mrzlo,
takže atmosféra byla opravdu vánoční.
Tak jako v minulých letech i letos nás navštívil Mikuláš s andělem, kteří dětem po jejich
vystoupení rozdali dárky. Také jsme si mohli
zakoupit výrobky od žáků ze ZŠ ve Vilémově, které během roku vytvářejí ve školní
družině.
Vzhledem k chladnému počasí nás to lákalo
ke stánku se svařeným vínem a punčem, kde
se i děti mohli zahřát horkým čajem.
Všem nám chutnalo i občerstvení v podobě
jitrnice, tlačenky, klobás a bylo i něco sladkého k zakousnutí.
Renata Patáková
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i obrazem do Kambodže a potom ještě do
Vietnamu. Ukázal nám krásy těchto zemí
a rovněž pohovořil o hrůzách a zvěrstvech,
které potkaly obyvatele těchto zemí. Pak
už došlo na volnou zábavu, takže Míla
Koupil nám začal hrát na klávesy a doprovázel zpěvem. I někteří senioři, či spíše
seniorky se přidaly.
Nejlépe nám zazpívala bílská pěnice Slávka Demjanovičová. Ta zpívá ráda, s chutí
a hlavně to výborně umí. Zpěv jí jde přímo
ze srdce. A nakonec ještě nastoupil Senior
klub Slatinice. Z počátku vše vypadalo
poklidně, potom však seniorky začaly
řádit při kankánu a šlo jim to dobře. Byl

na nich vidět velký elán, radost ze života
a sršely optimizmem. Ta jiskra veselí nakonec přeskočila i na místní seniory, kteří
všechno radostně sledovali. Ale i místní
seniorky, abych jim nekřivdil. Slatinické
seniorky atmosféru „přátelského posezení“
bezvadně uvolnily, a tak všichni ještě rádi
poseděli za zvuků muziky Míly Koupila.
Nakonec se , ani nevím v kolik hodin
v klidu rozešli a byli potěšeni z posezení, které nám připravila obec. Děkujeme
všem, kteří se o to zasloužili a těšíme se
na příští rok. Jistě přijdou i ti, kteří se letos
nezúčastnili.
Vladimír Zlámal

www.oubilsko.cz
Rok v Domově se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s.
Vážení čtenáři, vážení přátelé,
na začátku roku 2018 bych Vám jménem
svým i jménem všech kolegyň chtěl popřát
klidný a spokojený vstup do nového roku
a v něm mnoho zdraví, pohody a pracovního elánu. Rok 2017, právě uplynulý,
byl pro naše zařízení rokem stabilizace,
rozvoje a úspěchu.
Na počátku roku díky opravám ožila
budova bývalé sauny a tím se výrazně
zlepšily prostorové podmínky pro klienty
i zaměstnance.
Z dotace MPSV jsme získali nový automobil Dacia Dokker a na konci roku nám
bylo slavnostně předáno ve společném
projektu firmy Globus a Nadace Charty
77 - Konta Bariéry nové vozidlo Ford Tourane Courier. V průběhu celého roku tak
klienti mohli jezdit k odborným lékařům,
ale i na výlety po pamětihodnostech nebo

do přírody pod vedením pracovnic aktivizační a sociálně terapeutické péče.
Velmi příznivou a naprosto klíčovou událostí je, že se nám podařilo získat dotaci
z integrovaného regionálního operačního
programu Ministerstva pro místní rozvoj
na výstavbu Komunitního centra. Zde
bude společenská místnost pro klienty,
kanceláře, sklad a zázemí v hodnotě téměř
5 milionů korun. Budou to víceúčelové
prostory, kde budeme pořádat výstavy,
přednášky a kulturní akce nejen pro naše
klienty, ale i pro bílské občany. Stavbou,
kterou vybuduje stavební firma Vymětal
– vítěz výběrového řízení - bude završen
proces postupné rekonstrukce a modernizace celé budovy. Již v minulých letech
se nám podařilo vyměnit všechna okna,
generálně opravit výtah, zvelebit interiéry
a především naplnit materiálně-technické

zabezpečení, jako jsou speciální polohovací postele, zdravotnické pomůcky apod.
Všichni si uvědomujeme, že bez kvalitní
péče a všestranné nabídky aktivit by
nebyli spokojení klienti a bez spokojených
klientů by nebylo možné zařízení provozovat. K tomu přispívá i stabilizovaný
kolektiv zaměstnanců, snažíme se i pro
ně zlepšit materiální i finanční podmínky
a jsme velice rádi, že toto pochopil i stát
a Kraj a jejich dotační politika se výrazně
zlepšila.
Rok 2018 bude pro nás hodně důležitý,
vybudujeme nové prostory, obec opraví vozovku před budovou, budeme moci upravit
a ještě více zkrášlit okolí Domova. Jen
kvalitní sociální služba totiž může mít do
budoucna šanci obstát v neustále se zvyšující konkurenci dalších poskytovatelů.
Mgr. Mirko Spurník

Kalendář
Kalendář
tradiční
tradiční
čínskéčínské
medicíny
medicíny
Každé roční období je spojeno s některým
s orgánů. Měsíc leden a únor jsou přiřazované k elementu vody. Nejcitlivějšími orgány, které v tomto období potřebují větší
pozornost jsou močový měchýř a ledviny.
Leden - Močový měchýř nejvíce pracuje
mezi 15. – 17. hodinou, proto je vhodné
v tomto čase jeho aktivitu podporovat
a doplňovat tekutiny, jako vodu a bylinkové čaje, např. z těchto bylin: černý
bez, přeslička, jitrocel a bříza. Tekutiny
propláchnou močový měchýř, aby se zde
nezadržovaly nečistoty a bakterie. Není
vhodné pít naráz velké množství, aby se
zase nezatěžovaly ledviny, doporučuje
se max. po třech deci. V zimě je potřeba
doplňovat jang, prohřívat organizmus, zahřívací zelenina je zelí, kadeřavá kapusta,
pórek a karotka. Doporučuje se hodně
konzumovat luštěniny, jako červená fazole
Adzuki, z obilovin je to pohanka, oves.
Preventivně také působí brusinky (šťáva,
sušené plody). Jednou z nejlepších bylin
na močový měchýř je Lichořeřišnice větší,
která působí, jako přírodní antibiotikum.
Citrusové plody a mléčné výrobky je potřeba úplně vypustit, jelikož do našeho těla
přinášejí chlad a zahleňují. Citrusy se hodí
na léto k ochlazení a osvěžení, proto tam
také v teplých krajích rostou :-). Výborné
jsou masáže reflexních bodů, které leží na

vnitřní straně obou chodidel (pod vnitřním
kotníkem).
Meridiánová dráha močového měchýře je
nejdelší dráhou v organizmu a je potřeba jí
rozhýbávat, ať voda nezačne v organizmu
stagnovat. Proto se i v zimě doporučuje
cvičit, chodit na procházky, užívat zimní
sporty. Pohyblivost kloubů a ohebnost těla
zajišťuje dobrý stav vody v těle.
Únor - Ledviny jsou jedním z nejdůležitějších orgánů v těle, kořenem jin-jangu
a pramenem života. Ledviny řídí vodu,
přeměňování a pohyb tekutin v těle. Nejvíce pracují v době mezi 17. - 19. hodinou.
Nejvhodnějšími potravinami je kvašená
zelenina a potraviny bohaté na bílkoviny,
zejména luštěniny (fazole má tvar ledviny),
vývary, případně masitá strava, vařené
obiloviny, koření, jako anýz, hřebíček,
skořice, vanilka. Je důležité se vyhnout
nadměrnému solení, pití kávy a alkoholu.
Podle knihy od pana Hrabici – „Co nám
tělo říká“ se na zdraví ledvin odrážejí
partnerské vztahy, ale i vztah sami k sobě,
nezájem, studený nevstřícný postoj. Mají
rády teplo, tedy laskavost ze srdce. Vadí
jim ostrá jídla a tvrdé přímé vystupování.
Potěší je klidná a rodinná pohoda a pohlazení. Nebudu popisovat všechny příznaky
oslabených ledvin, ale k častým projevům
patří ochablost končetin, oteklá horní

víčka, hučení v uších,
tlak a bolest v kříži
a bederní oblasti, proto je zde tip na velmi
příjemnou záležitost v podobě teplých
zázvorových obkladů:
Udělejte svému partnerovi radost a trochu
se o něj postarejte. Nechte uvařit cca 3
l vody a následně vylouhujte (nesmí se
vařit) čerstvý nastrouhaný zázvor zabalený
v plátěném nebo bavlněném kapesníku
do velikosti golfového míčku. Nechte
louhovat asi 15 min, důkladně vyždímejte.
Připravte si dva ručníky nebo dvě bavlněné pleny. Ručník nebo plenu namočte
do vylouhované zázvorové vody a vyždímejte, následně přiložte do oblasti beder
co nejteplejší a zakryjte dekou. Po 2-3
minutách obklad vyměňte za čerstvý, opět
co nejteplejší. Záda nesmí vychladnout.
Obklady přikládejte 20-30 minut. Pokožka
beder by měla být zbarvena do červena. Po
tomto ošetření se uvolní „zamrzlá“ energie
a rozproudí se do celého těla, budete se
cítit nabití energií, nebudete mít pocit, že
máte stále zmrzlé ruce a nohy
Přeji Vám v novém roce 2018 pevné zdraví a k tomu je potřeba mnoho lásky, rodinné i pracovní spokojenosti, smysl pro
humor a krásné konstruktivní myšlenky.
S pokorou, Ivana Kotouč Jeřábková
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Obecní úřad informuje

Plánované akce na rok 2018
Jak jsem Vám v úvodu zpravodaje slíbil,
pokusím se zde větší akce podrobněji
popsat.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Využili jsme vypsání dotačního titulu
a po zpracování potřebných dokumentů
jsme podali žádost na Ministerstvo zemědělství o dotaci, která činí max. 70%
ceny. Na kladný výsledek jsme čekali
dlouhých 7 měsíců od podání žádosti,
ale dočkali jsme se.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice, obsahuje výměnu vstupních vrat, obnovení
zadních vrat, elektroinstalaci včetně
osvětlení, omítky a podlahy. Nejnižší nabízená cena za rekonstrukci je
194 800,- Kč, z této částky obec hradí
58 440,- Kč.
Rekonstrukce obecních prostor pro
zřízení kadeřnictví
Rozhodli jsme se obecní prostory, které
se nacházejí v zadní části přízemí objektu,
zrekonstruovat a vytvořit zde kadeřnictví.
Vyřídili jsme stavební povolení a práce
budou zahájeny v nejbližší době. Bude se
jednat především o zednické, instalatérské a elektro práce. Cena za rekonstrukci
se pohybuje kolem částky 100 000,- Kč
a bude hrazena z obecních peněz.
Oprava místní komunikace u DZR
Bílsko o.p.s.
Podali jsme také dotační žádost z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
místní komunikace u DZR Bílsko o.p.s.
Maximální obdržená částka je ve výši
50% z ceny díla.
V dotační žádosti bude navržena varianta opravy asfaltové komunikace v kvalitě tzv. „balená“, která je již provedena
v „uličce“. Tato oprava má delší výdrž,
než její různé alternativy např. asfaltový
nástřik aj.
Pokud podání dotační žádosti nebude
úspěšné, zastupitelstvo již v minulém
roce schválilo opravu levnější variantou.
Územní plán
Další dotační žádost, kterou chystáme,
je na zpracování územního plánu obce
Bílsko, jež se nyní realizuje. Žádost
bude podána na Olomoucký kraj program POV. Maximální dotační částka je
ve výši 200 000,- Kč.
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Chodníky
Plánované stavební úpravy chodníků
byly rozděleny na dvě části a to:
Etapa I.-část I.
Na tuto etapu byla podána dotační
žádost z programu SFDI - Ministerstvo
dopravy, kde je možné obdržet max.
80% ceny.
Jedná se o úsek chodníku od rodinného
domu Kvapilových až po kostel. Tento
chodník musí být zrekonstruován podle
nynějších přísných norem na bezpečnost. Součástí rekonstrukce chodníků
je i oprava asfaltové komunikace do
vzdálenosti 70 cm od obruby chodníku,
toto je požadavek Správy silnic, které
hlavní komunikace přes Bílsko patří.
Při vyřizování stavebního povolení se
zjistilo, že obec vlastní jen malou část
z celkové plochy chodníků. Největší
plocha patří Správě silnic, poté obci
a majitelům přilehlých rodinných domů.
Po rekonstrukci bude našim zájmem
uvést pozemky do pořádku a snažit se
je po domluvě s majiteli převést na obec
Bílsko.
Etapa I.-část II.
Na tuto druhou navazující etapu byla
podána dotační žádost z programu IROP
- Ministerstvo pro místní rozvoj, kde
je možné z dotací obdržet maximální
částku 600 000 Kč.
Jedná se o úsek chodníku od kostela po
místní komunikaci k DZR Bílsko o.p.s.
Také tento chodník musí být zrekonstruován podle nynějších přísných norem
na bezpečnost. Proto musí být nově
postaven chodník s dvěma vjezdy i před
„budovou parlamentu“ a to z důvodu,
že navazující úseky chodníků nesmí
být přerušeny délkou více než 5 metrů.
Součástí tohoto úseku je i úprava křižovatky směrem na Loučku, kde se jen
těžce hledalo nějaké řešení, jak splnit
současné přísné normy a zároveň udržet
v mezích finanční náročnost. Majetkové
poměry jsou i v tomto úseku obdobné
jako v části I.
Možná se ptáte, proč je rekonstrukce
rozdělena na dvě části. Je to z důvodu
maximální snahy využít co nejvíce
finančních prostředků z dotačních
programů. Dále Vás možná napadá, proč
s rekonstrukcí chodníků končíme u místní komunikace k DZR Bílsko o.p.s.? Je

to z důvodu finanční nákladnosti akce,
přičemž naše představa je taková, že
chodník, který končí u bytovky doděláme až po rekonstrukci místní komunikace u DZR Bílsko o.p.s., ale uvidíme dle
finančních možností.
V případě dalších dotazů se na mne neváhejte obrátit, co budu vědět, odpovím.
Výkresová dokumentace je k nahlédnutí
na Obecním úřadě v Bílsku.
Jaroslav Žák
starosta obce Bílsko

Poděkování
Zde na tomto místě bych chtěl
poděkovat těm, kteří se podíleli na
akci rozsvícení vánočního stromu.
Díky patří všem, od přípravy akce, po
obsluhu stánků a také Anně a Borisovi Mettlerovým, kteří si vzali pod svá
„křídla“ nacvičování s dětmi, jež nám
zazpívaly a přednesly svoje přání.
Velké díky také patří Honzovi Malinkovi za instalaci vánoční výzdoby
a další zkrášlení vánočního stromu.
Líbil se určitě bez výjimky všem.
Děkujeme!
Jaroslav Žák
starosta obce Bílsko

www.oubilsko.cz
Ohlédnutí za volbou prezidenta 2018 – volební okénko Bílského zpravodaje
Vážení a milí spoluobčané, přidávám do našeho zpravodaje malé volební okénko, ve kterém bych Vám chtěl především poděkovat
za volební účast, která v naší obci dosáhla 73,41% a překonala celorepublikový průměr, jež byl 66,60%. Pro zajímavost uvádím, jak
dopadly volby v nejbližších obcích.
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Jaroslav Žák
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www.oubilsko.cz
„Oprava místní komunikace na parcele č. 507 v obci Bílsko“
Dále bych Vás chtěl informovat o opravě asfaltového
povrchu místní komunikace,
která se nachází naproti hřišti,
parcela č. 507 a je nám známá
pod názvem „ulička“.
Tato rekonstrukce úspěšně
proběhla v letních měsících
roku 2017.
Tento projekt byl realizován za
finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje
2017 a to částkou 160 000 Kč.
Celkové náklady na rekonstrukci komunikace byly 388
333,- Kč.

Zveme širokou veřejnost, přátele a podporovatele na

CHARITATIVNÍ BAZAR

v sobotu 24.2.2018 od 14.00 hodin
na sále OÚ Bílsko

Pořádáme již 2. ročník dobročinného bazaru, kde si můžete pořídit
hračky, oblečení pro malé i velké a další skvělé kousky.

Loni se nám podařilo vybrat 3 830 Kč.
Vybereme letos víc? Přijďte a pomozte!

Drobné občerstvení zajištěno!
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Pohledy občanů
obce Bílsko aneb
na každého
se dostane…
Pohled očima dospělého…
Dospělý pohled nám přinesla
p. Andrea Beranová
Co Vám v naší obci chybí?
Sice to pro mě není aktuální, ale
chtělo by to nějakou hospůdku.
Jinak si myslím, že na to, jak
jsme malá obec, nemáme si na
co stěžovat.
Jak nejraději trávíte volný čas?
Téměř všechen volný čas mi vyplňuje můj půl roční syn Davídek.
A když ne syn, tak moje povolání,
které se stalo i koníčkem. Občas
nějaká kniha nebo film.
Vaše oblíbené jídlo a pití?
Moje slabost je sladkost. Dobrou
domácí buchtu nikdy neodmítnu,
bohužel.  Momentálně převažují nealkoholické nápoje, ale
když už něco málo z alkoholu,
tak rozhodně černé pivo nebo
dvoječka bílého vína.
Sledujete Tv, a co Vás v ní
naposledy zaujalo?
Jako správná žena na mateřské dovolené si samozřejmě
nenechám ujít seriál plný zvratů
a nečekaných osudů ULICE.
A nedávno jsem sledovala
dokument Manželské etudy od
Heleny Třeštíkové. Jinak u nás
běží většinou hudební kanály.
Vaše oblíbené zvíře?
Nevadí mi žádné zvíře, ale co
fakt nesnáším, jsou pavouci.
A nejlepší je nutrie na pekáči. 

Obec Bílsko pořádá zájezd do Moravského divadla
Olomouc na divadelní představení

Carlo Goldoni

Sluha dvou pánů
Skoro bleší cirkus

dne 22. března 2018

(začátek představení 19,00 hodin, odjezd cca 17.45)
Oblíbená a známá komedie slavného italského dramatika
(kterou Národní divadlo v Praze s Miroslavem Donutilem
v hlavní roli uvádí už téměř dvacet let) vychází z tradičních
námětů a masek komedie dell´arte, které zároveň reformuje ve smyslu pravdivosti a nadčasovosti, takže vás možná
překvapí, jak je aktuální i dnes. Na olomouckém jevišti se
Sluha dvou pánů objevil naposledy v roce 1989; tentokrát
v roli Truffaldina uvidíte Romana Vencla.
Délka představení: cca 2 hod. 50 min., 1 přestávka
Cena vstupenky + doprava: 200,- Kč
Závazné přihlášky se přijímají na Obecním úřadě v Bílsku do 22.2.2018 nebo do
vyprodání vstupenek (tel. 585 349 210).

Pohled očima dítěte…
Pohled dítěte nám přinesla Karolína Zatloukalová
Co Ti v naší obci chybí?
Nechybí mi nic.
Jak nejraději trávíš volný čas?
U televize.
Jaké je Tvoje oblíbené jídlo a pití?
Špagety a jablečný džus.
Sleduješ TV, a co se Ti v ní naposledy
líbilo?
Film Discopříběh.
Tvoje oblíbené zvíře?
Pes.
Co by sis vzal na pustý ostrov?
Jídlo a pití.

Co byste si vzal na pustý
ostrov?
Davídka, něco na zub a nůžky .

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