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Pár slov úvodem
Milí spoluobčané, jaro je zde
a s ním i trošku
opožděné první
letošní vydání našeho Bílského zpravodaje.
Jaro není jen krása, ale také starost.
To se týká jak soukromých vlastníků,
tak i obce. Obecní zaměstnanci jsou
připraveni udržovat obecní pozemky
stejně jako v minulém roce. Vím, že je
i spousta občanů, kteří pomáhají s údržbou obecních pozemků, a za to jim patří
poděkování. Chtěl bych touto cestou také
požádat všechny uživatele zahradní techniky, aby byli k sobě ohleduplní a nerušili zejména o nedělích a dalších svátcích
svoje spoluobčany.
Nyní bych Vás rád krátce informoval
o plánovaných akcích na rok 2016 v obci
Bílsko.
Jedná se především o výstavbu chodníků
směrem na Vilémov, dílem na Loučku
a před bývalým obecním úřadem v Bílsku.
Dále se budeme zabývat revitalizací parku

Okénko z Domova

a okolí památníku obětí 1. světové války. Čeká nás rovněž repase křížku pod
lipami a repase památníku obětí
1. světové války. Náš park bychom chtěli
doplnit o výstavbu altánku a další odpočinkové místo plánujeme vytvořit směrem
na „Občiny“. Musíme také realizovat
nový územní plán obce, o tom se ale
podrobněji dozvíte v rubrice „Obecní úřad
informuje“. Na všechny tyto akce jsou
podány žádosti o dotace, jejichž oficiální
výsledek zatím neznáme.
Dosud, bohužel neúspěšně, jsme žádali
o dotace na obnovu místních komunikací
(komunikace vlastněné obcí Bílsko, tj. NE
hlavní komunikace) a výstavbu multifunkčního sportoviště. Tyto žádosti budou
opětovně podány při dalších výzvách
během roku, bez dotací jsou prozatím
nerealizovatelné.
Příjemné prožití jarních dnů Vám přeje
Jaroslav Žák,
starosta obce Bílsko

DĚTSKÝ DEN
Obec Bílsko, SDH Bílsko a TJ Sokol Bílsko Vás
srdečně zvou na Dětský   den, který se koná
4. 6. 2016 ve 13.30 na hřišti v Bílsku. Pro
děti jsou připraveny hry a skákací hrad
zdarma. Občerstvení zajištěno.
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Vážení čtenáři, jaro je tady a i Domov se
probudil ze zimního spánku. On to nebyl zimní
spánek úplně doslova: slavili jsme Vánoce
i Nový rok, v lednu se setkalo s velikým úspěchem u našich klientů hudební vystoupení pana
Květoně, za což mu patří veliký dík. Pro velký
úspěch jsme toto posezení u harmoniky pro
naše klienty uspořádali v rámci oslavy Mezinárodního dne žen. Slavili jsme i největší křesťanské svátky – Velikonoce, v rámci nichž jsme
pořádali besedu s manželi Sýkorovými, kteří
vyrábí krásné hračky ze dřeva a umí zajímavě
povídat o historii hanáckých obcí. A protože
nejen kulturou živ je člověk, v květnu budeme
pořádat, ve spolupráci s dobrovolníky ze závodu
Siemens Mohelnice, sportovní den plný soutěží,
her a dojde i na táborák a kytaru. Naši klienti
ovšem nesedí pouze doma, byli jsme pozváni
do Domova ve Víceměřicích na bál a hodové
posezení, klienti měli možnost navštívit řadu
sportovních akcí v Litovli a v Olomouci.
A jak se staráme o zkvalitnění podmínek
života v Domově? Podali jsme žádost v rámci dotačního systému o nový automobil
s úpravou pro klienty se sníženou mobilitou
a mohli bychom tak vyřešit naše problémy
s dědečkem automobilem.
Naším cílem je v letošním roce rozšířit prostorové podmínky Domova o společenskou místnost, která, jak jsem zmiňoval v předchozím
čísle, citelně chybí především v zimním období. Ale teď už je veseleji a můžeme využívat
venkovní posezení, chodit na procházky, co
nejvíce pobývat venku na čerstvém vzduchu.
K pilířům Domova z pracovních pozic patří
i člověk, který se stará o zdraví klientů, hlídá, aby včas dostali léky, reaguje na to, když
dojde k náhlé zdravotní indispozici. Je to
zdravotní sestra – nezbytný pracovník, který
komunikuje s lékaři, objednává vyšetření,
stará se o zdravotní zajištění v Domově. Tou
je u nás pí Jarmila Štaffová.
Aby naši pracovníci byli opravdovými profesionály, musí absolvovat řadu školení. Proto
jsme podali, opět v rámci dotací, žádost o finanční zajištění obsáhlého systému školících
akcí. Jestli žádost bude schválena, bude to
znamenat významný posun v profesionalitě
každého zaměstnance.
Mgr. Mirko Spurník
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Obecní úřad informuje
Územní plán obce Bílsko
Obec Bílsko musí vzhledem ke končící
platnosti územního plánu zpracovat nový.
Zastupitelstvo obce Bílsko vybralo s nejnižší cenou zpracovatele územního plánu
paní Ing. arch. Ludmilu Fišerovou s jejím
týmem. Cena za realizaci je 260 000 Kč.
Co je to územní plán obecně:
Územní plán (ÚP) je určitý druh
územně plánovací dokumentace, která
si klade za cíl prostorové a funkční
uspořádání území v krajině a její využití. Územní plán musí nalézt takové
předpoklady, které by umožnily další
výstavbu a trvale udržitelný rozvoj
spočívající v nalezení vyváženého stavu
mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a společenství lidí obývajících
dané území. Územní plán by se měl
snažit naplnit potřeby současné gene-

Obecní úřad
Bílsko informuje
Nové pískoviště
Naše dětské hřiště bylo rozšířeno
o pískoviště pro malé i velké spoluobčany .
Prosím, dbejte na to, aby při odchodu
z hřiště bylo pískoviště zakryté plachtou, která je připevněna k pískovišti.
Tímto bych chtěl poděkovat panu
Jaroslavu Květoňovi za jeho opravu.

Upozornění!
Upozorňujeme občany, že
kontejnery na bílé a barevné
sklo a kontejner (popelnice)
na kovový odpad jsou po dobu
rekonstrukce plochy za „parlamentem“ umístěny vedle budovy
„parlamentu“.

race tak, aby umožnil existenci a přežití
i generací příštích.
Podněty a žádosti občanů k územnímu
plánu:
Každý z Vás může podat písemný podnět
či žádost k doplnění/úpravě územního
plánu na Obecním úřadu v Bílsku.
Pro názornost uvádím jednoduchý příklad:
• Mám parcelu č. 111 (moji zahradu)
a myslím si, že je to vhodný stavební
pozemek. V současné době plní funkci
zahrady, pole.
Dne 15. 5. 2016 Jiří Novák…podpis
• Mám stodolu na parcele č. 102, chtěl
bych tam mít dílnu na opravu…..
Dne 15. 5. 2016 Jiří Novák…podpis
Se sepsáním žádosti se neváhejte obrátit
na Obecní úřad v Bílsku.

Podměty se samozřejmě můžou týkat
i obce jako takové a budou jen vítány.
Všechny písemné podněty a žádosti se
budou sbírat na Obecním úřadě v Bílsku
do 31. 5. 2016.
Následně si je paní Ing. arch. Fišerová
převezme k vyhodnocení a případnému
zapracování do nového územního plánu.
Chtěl bych Vás zde upozornit, abyste případné podání žádosti či podmětu nebrali
na lehkou váhu, protože dle stavebního
úřadu v Litovli budou jednotlivé změny
v územním plánu možné pouze 1x za
4 roky. Zatímco dosud to fungovalo tak,
že ten, kdo chtěl stavět a parcela nebyla
určena k bydlení, si podal žádost na obec
a změna byla za cca 1 rok vyřízena. Toto
nyní již nebude možné.
Jaroslav Žák,
starosta obce Bílsko

„BÍLSKÉ
VÉŠLAP“
Zveme všechny „turisty“ bez
rozdílu věku a pohlaví, kteří se
chtějí projít z Bílska směrem na
„Občiny“ (před hájovnou odbočíme směrem doprava na „Jankovku“),
na „Bílské véšlap“. Na „Jankovce“
malá přestávka na opékání dobrot
z vlastních zásob.

Důležité informace pro všechny „turisty“
Kdy:
V kolik a odkud:
Délka pochodu:
Občerstvení:
Ostatní info:

Sobota 14. 5. 2016.
Sraz v 10.00 u místního obchodu.
Cca 4,5 km tam a 1,5 km zpět (zbloudilí turisté asi více).
Co si kdo přinese.
Za deště se „véšlap“ nekoná.
Těšíme se na hojnou účast
SDH Bílsko, TJ Sokol Bílsko, Obec Bílsko
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Pohledy občanů obce Bílsko
aneb na každého se dostane…
Pohled očima dospělého…
Dospělý pohled nám přinesl pan Tomáš Říha.
Co Vám v naší obci chybí?
Mně v naší obci chybí už léta antukové kurty
na tenis a nohejbal. Taky je škoda, že na
hřišti se už nescházíme v takovém počtu,
abychom si zahráli fotbálek nebo nohejbal
tak, aby to za něco stálo. Po sportovní stránce je naše vesnice, řekl bych, “polomrtvá“
a to mě mrzí. Samozřejmě máme hasiče, ale
to je minimálně pro mě trochu odlišný sport,
než který bych si představoval provozovat
u nás na hřišti. Nohejbal, tenis, fotbal, toto
všechno si musí člověk domlouvat s jinými
lidmi a na jiných místech, protože není hrát
s kým a není hrát kde.
Jaký je podle Vás hlavní rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici?
Hlavní rozdíl je určitě v tom, že tady je to
super a ve městě to super není . Nikdy
bych se neodstěhoval do žádného města, po
půlhodině strávené ve městě si vždycky myslím, že mi praskne hlava. Já bych se vlastně
neodstěhoval ani do žádné jiné vesnice .
Království Bílské navždy!
Jak nejraději trávíte volný čas?
Vždycky jsem byl fanda sportu a turistiky,
takže už několik let je mým velkým koníčkem geocaching. Ze sportů mám nejraději

nohejbal a tenis. Nohejbal mi docela jde,
ale tenista jsem mizerný . Kluci z místního
big bandu mě občas vytáhnou do zkušebny
a zabrnkám si i na baskytaru a jejich nervy .
Nemůžu zapomenout na svoji dílničku, kam
se taky rád ve volných chvílích zavřu. Občas
se zúčastním i nějakého toho sympozia, kde
debatujeme u piva o všemožných problémech, ať už nás samotných nebo celého
lidstva. Máme opravdu široký záběr vědomostí, přímo úměrný množství požitého
kvašeného nápoje .

s sebou chtěl mít mapu k pokladu, který tam
nepochybně uschovali piráti a taky bábovičky a lopatku na písek, abych se nenudil, až
budu čekat na záchranu .

Pohled očima dítěte …
Pohled dítěte nám přinesl Michael Boxan.
Co Ti v naší obci chybí?
Nic mi nechybí, možná střelnice jako je
v Cholině.

Vaše oblíbené jídlo a pití?
Mám rád dietní jídla, takže dvojitý hovězí
hamburger a Sprite. Pokud alkohol, tak tam
jsem klasik a volím pivko.

Kam bys chtěl jet na dovolenou?
Do Řecka na Zakynthos (jsou tam obrovské
želvy).

Sledujete TV, a co Vás v ní naposledy
zaujalo?
Na televizi se zase tak moc nedívám, ale
když už běží, tak povětšinou fotbal, hokej
a mimo hrací dny sleduji Viasat History, kde
dávají spoustu historických dokumentů pro
zvídavé a já jsem velmi zvídavý jedinec .

Jaké je Tvoje oblíbené jídlo a pití?
Jídlo: losos a pizza.
Pití: všechno co nesmím.

Vaše oblíbené zvíře?
Zvířata mám opravdu rád, ale pokud musím
nějaké vyzdvihnout, tak prasátko připravené
na jakýkoliv způsob .
Co byste si vzal na pustý ostrov?
Na pustý ostrov bych si nic nebral, protože
se tam momentálně nechystám, ale pokud už
bych se tam nedopatřením ocitnul, tak bych

Jak nejraději trávíš svůj volný čas?
Na kole a u vody.

Čemu ses naposledy zasmál?
Když jsem dostal tento dotazník.
Čím bys chtěl být?
Pyrotechnik.
Co by sis vzal na pustý ostrov?
Světlici, nůž a psa Badyho.

Co se v obci Bílsko dělo
VII. hasičský ples Sboru
dobrovolných hasičů Bílsko
V sobotu 13. února 2016 pořádal
Sbor dobrovolných hasičů Bílsko
VII.hasičský ples. Přípravy byly tentokrát hektické, narychlo se sháněla
náhradní kapela, ale nakonec se vše
podařilo. K tanci nám zahrála hudební
skupina Happy End, ochutnali jsme
chuťovky bílských hasiček, kdo měl
chuť na něco vydatnějšího, tak si mohl
pochutnat na řízcích a jako sladká tečka byly připraveny zákusky. Tombola
byla i letos bohatá, hlavní cenou byl
mobilní telefon. Návštěvnost nebyla
taková jako v minulých letech, ale
to vynahradila výborná atmosféra
celé akce. Ples se opět vydařil a my

doufáme, že se příští rok setkáme v ještě
větším počtu.

touto cestou poděkovat a věřím, že těch,
co jim nebude lhostejné, jak naše okolí
vesnice vypadá, příště přibude.

Michaela Ulrichová,
jednatelka SDH Bílsko

Jaroslav Žák

Jarní úklid 2016
Dne 23. 4. 2016 byl v blízkém okolí naší
obce proveden jarní úklid.
Příchozí se rozdělili na 4 skupinky a vyrazili sbírat odpadky povětšinou v „příkopách“ kolem silnic směrem na Vilémov,
Loučku, Cholinu a Seničku.
Celkem jsme nasbírali cca 15 plných
plastových pytlů odpadků, což je určitě
k zamyšlení.
Všem těm, co se zúčastnili, bych chtěl
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Velikonoční dílničky
V kalendáři ještě zimní dny, venku plískanice, ale přece jenom - kde se vzalo, tu se
vzalo, jaro se pomalými krůčky přiblížilo i do
naší vesnice! Naštěstí na nás nezapomnělo !
A když už i zdejší pilní zemědělci vyjeli do
polí, bylo nasnadě, aby se v naší obci jednoho pěkného nedělního odpoledne uskutečnilo
setkání dětí, maminek, babiček, tatínků i dědečků v podobě „Velikonočního tvoření“.
V příjemných prostorách obecního úřadu
jsme se nakonec sešli ve více než hojném
počtu místních i přespolních.
Dětičky, maminky a babičky se pustily do
tvoření na připravených stanovištích, kde
si mohly vyzkoušet netradiční způsoby
zdobení velikonočních vajíček, vyrábění
„vlasatých“ bramboráčků nebo krásných
oveček z pilin. Velkou pozornost si získalo,
jak u dětí, tak u dospěláků, pletení košíčků,
sluníček a jiných jarních motivů z pedigu
pod vedením paní Heleny Spáčilové.
A co dělali tatínkové? Inu, zaujali strategickou
pozici u stolu s bohatým občerstvením, kde
probrali veškeré domácí i světové dění a přitom neúnavně chovali naše nejmenší občánky.
Na závěr, když už byla všechna vajíčka nabarvená, košíčky upletené a dobroty snězené,
se v průvodu vyrazilo na hřiště, kde za zpěvu
písničky shořela „paní Zima“ v podobě veliké
slaměné Morany. Tímto jsme z Bílska definitivně zimu vyprovodili a přivítali jaro. Že to
tak za okny ani v dubnu nevypadá? Kdeže, to
se vám jenom zdá !
Děkujeme všem, kteří jste nelenili a přišli,
a vy, kdo jste lenili a nepřišli, neváhejte
příští rok!

Osmisměrka 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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