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Pár slov úvodem
Vážení občané, do rukou se Vám dostalo
letos poslední vydání Bílského zpravodaje. Věřím, že i v tomto předvánočním
čase si najdete chvíli na jeho přečtení.
I my, obec Bílsko, jsme se snažili o navození správné vánoční atmosféry, ať už
novým vánočním osvětlením nebo také
již tradičním předvánočním setkáním
s Mikulášskou nadílkou, kde nám pod
taktovkou Anny a Borise Mettlerových
zazpívaly naše děti. Podávalo se svařené
víno, sladkosti a klobásky. I děti si přišly
na své, když obdržely balíček z rukou
Mikuláše, který byl zaručeně opravdový.
K zakoupení zde byly krásné výrobky dětí
ze Základní školy Vilémov. Poděkování
patří všem, kteří pomáhali při realiza-

ci této akce, protože bez nich by se to
neobešlo.
Blíží se nám konec roku a je tak čas na
malou rekapitulaci toho, co se nám letos
povedlo realizovat.
Jsou to především tyto akce.
Výstavba nového veřejného osvětlení
směrem na Vilémov a Loučku, kde nám již
vznikly a vznikají nové rodinné domky. Náklady na tuto akci dosáhly výše 142 273,- Kč.
Dílčí rekonstrukce a opravy kostela Božského srdce Páně. Náklady na tuto akci
dosáhly celkové výše 249 877,- Kč z toho
dotace MMR 118 951,- Kč a příspěvek
ze sbírky peněz, které byly vybrány při
bohoslužbách 15 000 Kč.

Probíhající rekonstrukce sociálního
zařízení na místním sokolském hřišti.
Náklady celkem činí 47 086,- Kč.
Pevně věřím, že i v roce 2016 se nám podaří naši obec dále zvelebovat. Těžko lze
ocenit a zviditelnit práci obětavců, kteří
zdarma ve svém volném čase přispívají
k uskutečnění akcí v obci Bílsko jako jsou
například Dětský den, Hasičské závody
O pohár starosty SDH Bílsko, Drakiáda,
Bílský výšlap, Hasičský ples aj.
Závěrem bych Vám chtěl popřát klidné
prožití vánočních svátků a šťastný vstup
do nového roku 2016.
Jaroslav Žák,
starosta obce Bílsko

PF 2016
Přejeme Vám
i všem Vašim blízkým
příjemné prožití
vánočních svátků
a v novém roce 2016
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti
Obecní úřad Bílsko
Název: Bílský zpravodaj. 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, Příspěvky nejsou redakčně ani jazykově upravovány.
V Bílsku 21. 12. 2015. Příští číslo Bílského zpravodaje vyjde v XX 2016, Zlom a sazba: Markéta Sedláková. Tisk: Computer Media s.r.o.

Bílský ZPRAVODAJ 4/2015
Obecní úřad Bílsko informuje
Komunální odpad
Vážení občané, dne 16. 12. 2015 byla
obecním zastupitelstvem na 10. veřejném zasedání schválena obecní vyhláška č. 2/2015.
Tato vyhláška zvyšuje poplatek za
komunální odpad a to z dosavadních
220Kč/rok na 300Kč/rok za osobu.
Cena za komunální odpad se nezvyšovala od roku 2001, přičemž náklady
a služby spojené s odpadovým hospodářstvím se neustále zvyšují.
Obec Bílsko platí za komunální odpad (popelnice, sklo, papír, plasty) na

každého občana částku 596,- Kč/rok
a od občanů vybírá částku 220,- Kč/rok.
Mimo komunální odpad, obec dále platí
za sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu částku 34 362,- Kč/
rok a nově také za bioodpad částku cca
20 000,-Kč/rok.
Věřím, že tento nepopulární, ale nutný
krok všichni pochopíte.
Děkuji Vám.
Pro srovnání uvádím přehledovou
tabulku poplatků za komunální odpad
u našich sousedních obcí za rok 2014.

Obec

Poplatek za občana/rok

Bílsko

220 Kč

Vilémov

350 Kč

Loučka

400 Kč

Slavětín

400 Kč

Cholina

444 Kč

Dubčany

600 Kč

BÍLSKÁ DRAKIÁDA
Po několika nepříznivých sobotách, kdy už
to vypadalo, že se snad letos druhý ročník
Bílské drakiády nebude konat, nám předpověď počasí slíbila, že nás čeká příjemný
víkend. Narychlo svolaná drakiáda se
konala 24. října od 14 hodin na sokolském
hřišti. Sluníčko nám sice svítilo od rána,
ale vítr nefoukal až odpoledne nám dopřál
trochu vánku , takže když děti vyšli směrem na Vršky draci létali kupodivu vysoko
a daleko. Nakonec se nám nad obcí vzneslo
draků hned několik. Dokonce i někteří do-
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spělí si zavzpomínali na mládí a pustili si
taky svého draka . Na závěr jsme poseděli
až do setmění na hřišti u ohně, kde si děti
opékali špekáčky a dospělí se zahřívali
svařákem.
Myslím si, že nejen Drakiáda, ale i pochod
na Pánovu louku, Den dětí, stanování dětí
s tatínky na hřišti a nakonec i výlet do
ZOO Ostrava se vydařil. Doufám , že ti
nejmladší mají radost z toho, že se pro ně
konají různé akce a nemusí sedět jen doma
u televize a počítače.
Renata Patáková

Co se v obci
Bílsko dělo
Vítání občánků
Dne 22. 11. 2015 bylo na obecním sále
uskutečněno slavnostní vítání občánků.
Do naší obce jsme za letošní rok přivítali
7 nových občánků, které přišlo podpořit
hojné množství rodinných příslušníků.
Myslím si, že i přes „mírnou“ počáteční
nervozitu obou řečníků se tato akce vydařila a přeji si, abychom se příští rok zase
znovu sešli v minimálně stejném počtu.
Tímto ještě jednou všem blahopřeji.

www.oubilsko.cz

Pohledy občanů obce Bílsko
aneb na každého se dostane…
Pohled očima dospělého…
Dospělý pohled nám přinesla paní Helena
Spáčilová
Jaká je Vaše představa ideálně strávených
vánočních svátků?
Klid, pohoda, návštěva přátel. Mít celou
rodinu kolem sebe. Darovat drobné dárky
pro radost.
Jaká je Vaše nejoblíbenější vánoční
pohádka?
Pyšná princezna.
Nejoblíbenější vánoční cukroví?
Vanilkové rohlíčky, čokoládové dortíčky.
Jak by měla být podle Vás o vánocích
vyzdobená naše obec?
Myslím si, že stávající výzdoba je tak akorát.
Nemám ráda přehnané výzdoby. Někdy
méně je více. A stačilo by trochu sněhu.

Jaké dodržujete vánoční tradice?
Sejdeme se celá rodina a zpíváme koledy
u stromečku, pouštíme po vodě svíčky v ořechových skořápkách, krájíme jablíčko.
Co by jste si přáli od kouzelné rybky?
Zdraví pro celou rodinu. No, a když už jsem
v tom důchodu, tak ať si ho užiju co nejdéle.
Co by jste si vzal(a) na Vánoční ostrovy?
Pletení.

Pohled očima dítěte …
Dětský pohled nám přinesla Klárka Dlabalová (4 roky)

Nejoblíbenější vánoční cukroví?
Perníčky, vanilkové rohlíčky.
Jak by měla být podle Tebe o vánocích
vyzdobená naše obec?
Víc světýlek.
Jaké dodržujete vánoční tradice?
Nevím.
Co by sis přála od kouzelné rybky?
Elsu a Annu.
Co by sis vzal(a) na Vánoční ostrovy?
Proč bych tam měla být sama? Musím se
poradit se sestřenicemi.

Jak bys chtěla strávit vánoce?
Dobře.
Jaká je Tvoje nejoblíbenější vánoční
pohádka?
O Růžence.

Co nového v Domově se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s. na podzim a v zimě?
Vážení čtenáři, s podzimem jsme museli
myslet na to, aby našim obyvatelům nebylo
zima a aby nám teplo neutíkalo okny ven.
Myslím děravými okny. Je potěšitelné, že se
nám podařilo uspořit na kompletní výměnu
všech oken v domově a navrch opravíme
výtah. Potěšitelné je i to, že občany obce
tyto akce nebudou stát ani korunu, vše bude
hrazeno z rozpočtu Domova. Navíc jsme
zakoupili základní zdravotnické resuscitační
pomůcky a pomůcky aktivizační – ruské
kuželky, šipky, kroket a pétanque. I klienti
si rádi hrají a vyhledávají aktivní zábavu.
Větší akcí také bylo dovybavování pokojů
klientů novým nábytkem – cílem samozřejmě je, aby se v Domově dobře a důstojně
žilo i pracovalo. A co se odehrává v Domově
v těchto měsících? Velmi se povedl sportovní den, soutěžili jsme v nejrůznějších dovednostních disciplínách – srážení kuželek,

kopu na branku, překážkové dráze, v řešení
hlavolamů nebo vědomostním kvízu. Chystáme řadu kulturních akcí včetně zájezdu
do divadla, před Vánoci přijedou s hudebně-recitačním pásmem děti se ZŠ Vilémov.
Významným počinem je, že se nám podařilo
upravit jeden z pokojů tak, abychom ho
mohli využívat jako společenskou místnost.
Jde o výrazný posun v nabídce komfortu pro
klienty, i když ideální by byla – a doufám,
že bude – dostavba takto koncipovaných
prostor v příštím roce.
A měl-li bych naše čtenáře i dnes informovat o jednotlivých pracovních pozicích,
z nichž už jste byli seznámeni s pracovníky v sociálních službách a aktivizačním
pracovníkem, nesmím zapomenout na naše
pracovnice technického provozu. Starají se
o čistotu v Domově, výdej stravy, o prádlo
klientů, nákup potřeb i o případný dopro-

vod klientů k lékaři. O tyto činnosti se
starají dvě Jiřinky – Grézlová a Zapletalová
a Lenka Šišmová. Pořádek je v každém
domově na prvním místě, proto i u nás
je hygiena a úklid maximální prioritou.
Ovšem klienti se na ně obracejí i s dalšími
záležitostmi a mají je rádi. Například pan
Miloslav si cení jejich pracovitosti a ochoty, pan Jan je spokojený s tím, že jsou vždy
milé, dobře naladěné a že se na ně může
obrátit s každou maličkostí a paní Marie,
pro tu jsou záchranou, když potřebuje něco
zašít, přeprat nebo koupit.
Práce to jednoduchá není, ale to není žádná
v našem Domově. Velký kus práce již jsme
udělali, ještě větší díl na nás čeká! Všichni
klienti i všichni pracovníci Domova přejí
obyvatelům obce krásné a pokojné prožití
vánočních svátků, klid, pohodu, mnoho
dobré vůle a božího požehnání.
Mgr. Mirko Spurník

Poděkování
Děkuji všem zákazníkům za přízeň v uplynulém roce a Zastupitelstvu obce Bílsko za jejich podporu. Přeji hodně zdraví a pohody do nového roku.
Marie Říhová
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Přátelské posezení pro seniory
První listopadové úterý se sešli
naši senioři na svém předvánočním společném posezení. Tuto akci zahájil svým
vystoupením hanácký soubor
Malá Cholinka z Choliny. Děti
vykouzlily úsměv na tváři snad
každému svou spontánností
a nefalšovanou hanáčtinou. Po
vystoupení dětí jsme přivítali
litovelského bylináře pana
Vladimíra Vytáska, který
poutavě vyprávěl o bylinkách,
které rostou v okolí našich
obydlí a pomáhají při léčení různých neduhů a potíží.
Došlo i na konkrétní dotazy,
na které pan Vytásek ochotně
odpovídal a rozdával cenné
rady všem přítomným. Potom
už začala volná zábava a povídání o všem možném. Po
celou dobu setkání doprovázel
na klávesy pan Milan Koupil,
došlo i na společné zpívání.
Doufám, že se všichni společně
bavili a strávili příjemné odpoledne a že příště se sejdeme
v ještě větším počtu.
Miroslava Novotná

Najdi rozdíly 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.
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