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Pár slov úvodem
Milí spoluobčané,
dostihl nás letní čas prázdnin, málokteré
z dětí si dnes dovede představit pomáhat v domácnosti přes období žní, které
jsou symbolem začátku léta. Dnes je to
období, které je pro školou povinné časem
oddechu. Po dobu dvou měsíců od nás
nebudou slyšet naše každodenní otázky, co
bylo ve škole a co jste měli na oběd? Na
tyto otázky existují po celé generace asi
stále stejné odpovědi, a to ve škole „dobré
nebo nic“ a na oběd „nevím“. O co více si
odpočinou děti, o to budou mít pestřejší
prázdniny babičky a dědečkové, kteří mají
mnohdy naše ratolesti na starosti, za což
jim děkujeme.
U nás na obci v průběhu jara a části léta
probíhaly práce na rekonstrukci hasičské
zbrojnice, výstavbě sestavy pro cvičení

na místním hřišti, dále jsme s pohybem
mysleli i na naše dříve narozené občany
a nainstalovali jsme cvičící stroje na začátku cesty do občin.
Proběhla oprava Božích muk, jež se
nacházejí na prostranství před „bývalou
skalou“.
V průběhu srpna bude otevřeno obecní
kadeřnictví, kde nás bude zkrášlovat paní
Andrea Beranová. Tyto prostory bychom
chtěli postupně využívat i pro jiné služby.
A co nás během léta a části podzimu čeká?
Od cca 30. 7. 2018 začne rekonstrukce
chodníků. Předmětem této rekonstrukce
je celý úsek chodníků po pravé straně ve
směru od Choliny. V průběhu těchto prací
Vás prosím o zvýšenou toleranci a vzájemnou domluvu, hlavně těch obyvatelů,
kterých se to bezprostředně bude dotýkat.

Název: Bílský zpravodaj č. 2/2018 – periodický tisk samosprávného územního celku,
čtvrtletník. Registrace evidenční číslo: MK ČR E 22029. Vydavatel: Obec Bílsko,
IČO: 005 76 239. Sídlo redakce a vydavatele: Bílsko 11, PSČ 783 22 Cholina.
Redakční rada: kolektiv Obecního úřadu Bílsko, e-mail: oubilsko@tiscali.cz,
tel.: +420 585 349 210, web: http://oubilsko.cz, náklad: 90 ks. Příspěvky nejsou redakčně ani jazykově upravovány. V Bílsku 2. 8. 2018. Příští číslo Bílského zpravodaje vyjde
ve 3. čtvrtletí 2018. Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.

Po dokončení poslední části chodníků,
přijde na řadu oprava obecní komunikace
u DZR Bílsko o.p.s. Na tyto akce byly podány celkem tři dotační žádosti z různých
fondů a ministerstev. Všechny podané žádosti dopadly kladně, což je určitě úspěch
a bez této finanční podpory by byly akce
nerealizovatelné. Podrobnější informace
včetně nákladů na jednotlivé etapy se
dočtete uvnitř zpravodaje v rubrice Obecní
úřad informuje – plánované akce.
Přeji Vám pěkné a klidné prožití léta.

   Jaroslav Žák
          starosta obce Bílsko
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Jak to vidí Bílští novousedlíci – p. Milena Laššáková
1. Co Vám dalo přistěhování do Bílska?
Nové přátele, sousedy, nové zvyklosti, nářečí, nový pohled na svět - očima zemědělců.

V porovnání s Olomoucí, kde jsem pár let
žila - městské vymoženosti. Ale ty mi až
tak nechybí.

2. Co Vám to vzalo?
V porovnání s rodným Valašskem - kopce.
Do těch se vždycky ráda vypravím, ať jsou
kdekoliv.

3. Co máte v Bílsku ráda, co byste změnila, nebo čím přispěla?
Mám ráda naše obecní akce. Jsem ráda
za všechny obětavé lidi, co dělají něco
pro ostatní - organizace nebo pomoc při

akcích. Ale taky jsem ráda za všechny
podnikavce - že si máme kde nakoupit
vše potřebné, máme tu čerstvé mléko,
domácí med, nemusíme nikam zajíždět,
když potřebujeme ostříhat, nebo si chceme
zacvičit... Máme tu toho spoustu a byla
bych ráda, kdybychom si toho víc vážili mnou počínaje :)
Mili Laššáková

Dětský den
S koncem školního roku, se tak jako
každý rok, konal v půlce června na
Sokolském hřišti v Bílsku Dětský den.
Každoročně jsou pro děti připraveny hry
a soutěže, při kterých si můžou vyzkoušet jaké to je hrát golf i disgolf, střílet
ze vzduchovky, slaňovat se ze stromu,
rozpoznávat po hmatu předměty, chodit
na chůdách atd. Pro ty nejmenší tady sice
byl nafukovací skákací hrad a nafukovací
balónky, ale největší zájem byl u stánku
s tetováním, a tak si všechny děti nechali
nalepit nějakou tu „kérku“.
Po celé odpoledne bylo připraveno bohaté
občerstvení pro všechny občany místní
i přespolní. Pro dobrou pohodu nám hrál
DJ Kuža z Homole a na večer zahrála
skupina Otazníky z Vilémova.
Renata Patáková

Discgolfový turnaj
V neděli, 1. července 2018, se uskutečnil
již druhý ročník discgolfového turnaje,
který se pořádal na hřišti TJ Sokol Bílsko.
Soutěžilo se opět ve třech kategoriích:
muži, ženy a děti.
Oproti loňsku, kdy se turnaje zúčastnilo 46
hráčů, byla letošní účast ještě hojnější a to
i díky účasti „přespolních“ zájemců.
Letos si turnaj zahrálo 52 hráčů.
Nejsilněji byla zastoupena opět kategorie
dětí (21 účastníků), a určité posílení bylo
viditelné u dospělých kategorií: muži (17),
ženy (14).
Po seznámení s pravidly a po informaci o rozvoji tohoto nového sportovního
vyžití, si všichni účastníci mohli odehrát
nejprve jedno tréninkové kolo, aby dostali
do ruky ten správný cit pro házení originálním discgolfovým talířem.
Hráči se tak mohli seznámit s tím, že se
ke hře nepoužívá jen klasické frisbí, ale
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i pro hru přímo určené disky s rozlišením
na driver (pro dlouhé hody), mid (střední
vzdálenosti) a putter (pro krátkou dohru
poblíž košů).
Koš je cílovým terčem pro odehrání jednotlivé jamky.
Na hřišti byly vytvořeny jamky tři, tj.
vymezené prostory začínající odhodištěm
a ukončené discgolfovým košem, do kterého na konci každé jamky musí disk, na co
nejnižší počet hodů, přistát.
Všichni si tak mohli vyzkoušet všechny
možné typy jamek: přímá – tj. rovná jamka bez překážek, jde tak „jen“ o překonání
vzdálenosti, přírodní – kdy se využívá
příroda jako je les, keře, vzrostlé stromy či
vodní prvky, a pak umělé – kdy se schválně jamka ztíží povinností obletět diskem
nějaké vytýčené území, či jsou stavěny do
cesty překážky, které dále mohou ztížit
dosažení koše.

A pak již byly sestaveny flajty (dvojice,
trojice hráčů), které se postupně vydaly
k odehrání úvodního kola.
Výsledky – počty hodů na jednotlivých
jamkách si hráči zapisovali do tzv. score
karty.
Na konci kola pak soutěžní výsledek
předali rozhodčímu turnaje, který všechny
výsledky zaznamenal.
V každé kategorii byla následně vybrána
šestice nejlepších, tj. hráči s nejnižším počtem hodů, se kterým obešli v prvním kole
všechny 3 jamky. Pokud prošlo do finále
více hráčů, následoval rozhoz, aby finále
každé kategorie hrálo 6 nejlepších hráčů.
A pak již nastal finálový boj, který rozhodl
o vítězích v jednotlivých kategoriích.
Pokud se vyskytl stejný nához (stejný
počet hodů ve finálovém kole), následně
rozhodl o umístění výsledek z úvodního
kola.

www.oubilsko.cz
Kategorie děti
1.
Viola Skalická
2.
Gabriel Procházka
3.
Jaroslav Vrána jun.
4.
Matěj Škurek
5.
Kamila Zatloukalová
6.
Valerie Skalická

V závěru odpoledne ještě zájemci a to
hlavně z řad dětí využili výzvu k doplňkové soutěži – Hole In One – neboli v hodu
na koš a docílení koše jedním hodem
z odpaliště.
Letošním vítězem se stal Jaroslav Vrána
jun.
Mnozí pak ještě poseděli do večerních
hodin.

Kategorie ženy
1.
Andrea Beranová
2.
Iveta Škůrková
3.
Marie Říhová
4.-5.
Miroslava Novotná
4.-5.
Andrea Škurková
6.
Kateřina Žáková

Všichni finalisté ve všech třech kategorií
byli oceněni a k umístění na medailových
pozicích byly předány i hodnotnější ceny.
Akce se opět vydařila a tak rozhodnutí za
rok uskutečnit již třetí ročník je pevné.
Luboš Kotouč

Kategorie muži
1.
Martin Slouka
2.
Dušan Škurek
3.
Pavel Kaksa
4.
Daniel Hynek
5.
Roman Novotný
6.
Jiří Kaksa
Při akci bylo zajištěno občerstvení i hudba.
Rád bych tímto poděkoval všem, kdo pomáhal s přípravou a organizací této akce,
včetně dobrovolníků, kteří se pak v průběhu akce starali o občerstvení.

Co je nového v DZR Bílsko, o.p.s.
Vážení čtenáři, vážení přátelé,
čas plyne jako voda a my tu máme polovinu roku a prázdninové období.
Jarní měsíce pro nás znamenaly rozjezd
stavby Komunitního centra, které vzniká
v realizaci stavební firmy Vymětal. Myslím, že byla vybrána velice kvalitní firma
a je radost sledovat, jak rychle jim jde práce
od ruky. Jak jsem již uváděl, výsledkem
bude společenská místnost pro klienty,
kanceláře, kuchyňka, sklad a zázemí v hodnotě téměř 5 milionů korun. Budeme zde
pořádat výstavy, přednášky a kulturní akce
nejen pro naše klienty.
Jak práce pokročily a pokračují, můžete pravidelně sledovat ve fotogalerii na
webových stránkách Domova, ale i obce.
Po dokončení, které je plánováno na konec
roku, bude završen proces postupné rekonstrukce a modernizace celé budovy a věřím,
že slavnostní otevření bude stát za to.
Rok 2018 je pro nás hodně důležitý, vybudujeme nové prostory, zkvalitní se podmínky v celém Domově, včetně pokojů klientů
a zázemí zaměstnanců.

Další významným počinem
poloviny roku je změna
dodavatele stravy. Pí Lakomá z Vilémova, která nám
vařila od začátku, již chce
jít na odpočinek a my jsme
tedy zajistili nového dodavatele – p. Kryla ze Sobáčova. Abychom zkvalitnili
přípravu pokrmů, podařilo
se nám pořídit nový konvektomat s příslušenstvím
a průmyslovou lednici. Je
potěšitelné, že jsme na tato
zařízení dostali finanční
dotaci z Výboru Dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové ve
výši 30 tis. Kč.
Ani v letních měsících nezahálíme a pořádáme pro klienty kulturní
vystoupení, přednášky, výlety do obchodů,
mužská část byla na fotbalovém utkání
Sigmy Olomouc.
Co se týká zaměstnanců, podařilo se nám
stabilizovat kádr, nikdo neodešel, nikdo
nepřišel. Na konci srpna se ale rozloučíme

s pí Jiřinou Grézlovou, která odchází do
důchodu. Její pracovní nasazení a především pozitivní zájem o klienty nám opravdu budou chybět. Přejme jí mnoho zdraví
a pohody do další etapy života a věřím, že
cestu na Domov nezapomene!
Mgr. Mirko Spurník    
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Obecní úřad informuje

Obecní úřad informuje – plánované akce na rok 2018
Chodníky v rozsahu „celá pravá strana
směrem od Choliny“
Chodník etapa I. - část I.
Toto je největší a také nejnákladnější
část. Na tuto etapu byla podána s kladným výsledkem dotační žádost na
Ministerstvo dopravy program SFDI
- opatření ke zvýšení bezpečnosti, kde
z dotací obdržíme 80% z ceny díla.
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.
Nejnižší nabízená cena za tento úsek je
2 529 598,- Kč včetně DPH od firmy –
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Obec Bílsko se bude podílet částkou
ve výši 505 919,- Kč vč. DPH.
Chodník etapa I. - část II.
Na tuto druhou navazující etapu byla
s kladným výsledkem podána dotační
žádost z programu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
Bezpečnost dopravy IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj, kde z dotací
obdržíme maximální částku 600 000 Kč.
Jedná se o úsek chodníku od kostela po
místní komunikaci k DZR Bílsko o.p.s.
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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.
Nejnižší nabízená cena za tento úsek
je 750 581,- Kč včetně DPH od firmy
– SWIETELSKY stavební s.r.o. Obec
Bílsko se bude podílet částkou ve výši
150 581,- Kč vč. DPH.
Chodník etapa I. - část III.
Tuto část hradí obec Bílsko ze svých
prostředků.
Jedná se o úsek chodníku od začátku
obecní místní komunikace k DZR Bílsko o.p.s. po bytový dům.
Nabízená cena za tento úsek je
193 932,- Kč včetně DPH od firmy –
SWIETELSKY stavební s.r.o. Obec
Bílsko se bude podílet částkou ve výši
193 932,- Kč vč. DPH.
Místní komunikace
Obecní místní komunikace u DZR

Bílsko o.p.s.
Po rekonstrukce bude následovat oprava
obecní místní komunikace kolem DZR
Bílsko o.p.s.
Také na tuto rekonstrukci byla s kladným výsledkem podána dotační žádost
z Ministerstva pro místní rozvoj na
opravu obecní místní komunikace
u DZR Bílsko o.p.s. Maximální obdržená částka je ve výši 50% z ceny díla.
Oprava asfaltové komunikace ve variantě tzv. „balená“, která je již provedena
v „uličce“.
Nejnižší nabízená cena za tento úsek
je 1 292 343,- Kč včetně DPH od firmy
– SWIETELSKY stavební s.r.o. Obec
Bílsko se bude podílet částkou ve výši
646 171,- Kč vč. DPH.
Celkové finanční náklady obce Bílsko
na výše uvedené rekonstrukce dosáhnou 1 496 604,- Kč vč. DPH.
Na všechny výše uvedené akce nám
výběrové řízení organizovala RARSM
(Regionální agentura pro rozvoj Střední
Moravy). Celkový přehled všech nabídek s cenami jsem pro Vás připravil
v tabulce.
Jaroslav Žák, starosta obce Bílsko

www.oubilsko.cz
Upozornění pro majitele psů
V poslední době obecní úřad zaznamenává přibývající stížnosti na
volné pobíhání psů po obci.
Apelujeme proto na občany, aby své psy nenechávali volně pobíhat
po veřejných prostranstvích. Majitel psa je povinen zamezit jeho
volnému pobíhání a na veřejných místech ho mít neustále pod kontrolou či dohledem.
Je třeba si uvědomit, že volně pobíhající pes může být nebezpečný
pro své okolí. Pes může napadnout děti, chodce, cyklisty a také
zavinit dopravní nehodu. Následky útoku psa na člověka, především
jedná-li se o psa větší rasy, mohou být velmi závažné.

Chuť léta podle tradiční čínské medicíny
Kalendář čínské medicíny zná na rozdíl od
našeho kalendáře pět ročních období:
Jaro, léto, pozdní léto, podzim a zimu.
Léto začíná již 16. května a končí
27. července.
Od této doby až do podzimu, který podle
TČM začíná 17. srpna, trvá pozdní léto.
Chuť léta je dvojí, nejprve vládne hořká
chuť, kterou s nástupem pozdního léta
vystřídá chuť sladká.
Léto je ve znamení ohně. Element ohně
symbolizuje aktivitu a vrcholnou činnost.
Z orgánů řadíme k ohni srdce a tenké
střevo, barva červená a hořká chuť.

V době vlády elementu ohně bychom se
měli vyhnout tučným a těžce stravitelným
jídlům, která podporují horko organismu
a zařadit spíše ochlazující potraviny.
Ledové nápoje nejsou moc vhodné. Sice
nám na chvíli přinesou osvěžení, ale oslabují slezinu, žaludek a ledviny.
Hořká chuť ochlazuje, osvěžuje, zpevňuje,
vysušuje vlhko, podporuje odtékání, chuť
k jídlu a čistí tělo.
V přiměřeném množství je výživou pro
srdce. Mezi hořké potraviny patří mák,
listové saláty, rajčata, okurky, ředkvičky,
bobulovité ovoce, grep, čerstvá bazalka,

majoránka, kopřiva, pampeliška, rukola,
oregano, rozmarýn, tymián, třezalka, pelyněk, z masa je to jehněčí, skopové, ryby.
Srdce – řídí krev, cévy, tepny a žíly. Pokud
srdce funguje správně, krev v těle proudí
plynule.
Pokud je srdce oslabené, proud krve je
zpomalen a nastávají blokády, které zadržují energii v našem těle. Největší aktivita
srdce je mezi 11-13 hod. V tuto dobu je
vhodné mít klidnější režim.
Vhodný je krátký spánek, nebo klidná
procházka – domluvte si se svým zaměstnavatelem.
Posilujte srdce radostí a každý den se od
srdce zasmějte.
Tenké střevo – je tvořeno dvanáctníkem,
lačníkem a kyčelníkem. Poruchy těchto
částí mají druhotně vliv i na páteř, slinivku
i na sliznice. Největší aktivita je mezi 1315 hod.
Bolesti žaludku, nadýmání a průjmy patří
k projevům onemocnění. V dnešní době
se hojně oslabení tenkého střeva projevuje
nesnášenlivostí lepku.
Přemíra lepku poškozuje sliznice a následně zhoršuje vstřebatelnost živin.
V duševní rovině je to stres, kritičnost
(i k sobě) a neustálé a neúměrné analyzování.
Práce s dechem, přijetí své jedinečnosti
i situací, které zažíváme, vděčnost, pokora, jsou důležitou cestou k uzdravení.
Ivana Kotouč Jeřábková
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POZVÁNKA
Obec, SDH a TJ Sokol Bílsko vás
zve po delší odmlce na další ročník nohejbalového turnaje trojic –
Memoriál Martina Květoně
Kdy: 7. 9. 2018 9:30
9:30 – 14:00 - skupinové zápasy
14:00 – 17:00 - finálové zápasy
17:00 – ??? - posezení u piva
a lima
Kde: Areál hřiště TJ Sokol Bílsko
Po celý den bohaté občerstvení
a dobroty z udírny (točené pivo,
nealko, uzené cigáro, sekaná…)

žnost střední
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Bílský ZPRAVODAJ 2/2018
Pohledy občanů
obce Bílsko aneb
na každého
se dostane…
Pohled očima dospělého…
Dospělý pohled nám přinesl pan
Vladimír Navara ml.
Co Vám v naší obci chybí?
Osobně mi nic nechybí, ale mys
lím, že spousta lidí by ocenila
hospodu.
Jak nejraději trávíte volný čas?
Nejraději poslouchám hudbu, čtu
knihy nebo hraju na kytaru.
Vaše oblíbené jídlo a pití?
Nejraději mám klasiku, vepřové
se zelím a pivo.

Pohled očima dítěte…
Pohled dítěte nám přinesla Marika Šišmová
Co Ti v naší obci chybí?
Stánek se zmrzlinou a místní koupaliště.
Jak nejraději trávíš volný čas?
Nejraději hraji na mobilu nějaké hry, ráda
jezdím na kole, luštím křížovky, také mě
baví karty a pexeso. Často chodím i na
hřiště.
Jaké je Tvoje oblíbené jídlo a pití?
Chutná mi domácí pizza, špagety s masem,
řízky, mám ráda i zeleninové saláty. Na pití
mám ráda ananasový džus a Coca-colu.
Sleduješ TV, a co se Ti v ní naposledy
líbilo?
Ano sleduji, líbí se mi Komisař Rex, naposledy se mi líbil film Otec a otec.
Tvoje oblíbené zvíře?
Moje oblíbené zvíře je lev.
Co by sis vzal na pustý ostrov?
Na pustý ostrov bych si vzala rodiče a kouzelný prsten.

Sledujete TV, a co Vás v ní
naposledy zaujalo?
Televizi moc nesleduji, občas si
pustím nějaký dokument.
Vaše oblíbené zvíře?
Můj papoušek Žako. Je nadmíru
výřečný a je s ním opravdu velká
sranda.
Co byste si vzal na pustý
ostrov?
Dobrou knihu, přehrávač hudby
a kytaru.

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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