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Pár slov úvodem
Milí občané,

blíží se pro mnohé
z nás nejkrásnější svátky
v roce – Vánoce.Pro
někoho jsou tyto svátky
zdrojem štěstí, které
prožívá v kruhu své
rodiny, jiní prožívají
jejich příchod se
stresem z úklidu,
nákupu dárků a pečením hor cukroví,
které pak z mrazáku
pojídá po zbytek roku
celá rodina. Dnešní
doba je plná hektičnosti, povinností a uspěchanosti. Neděláme
si to však tak trochu sami? Odpověď
nechám na každém z Vás. Já věřím, že
i v tomto předvánočním čase si najdete
chvíli na přečtení našeho zpravodaje.
Protože se nám mílovými kroky blíží
konec roku 2016, dovolte mi trošku rekapitulace toho, co se nám povedlo v roce

2016 v naší obci zrealizovat a nastínit,
co nás čeká.
• Akce realizované v roce 2016:
• Výstavba nových úseků chodníků
směrem na Vilémov, Cholinu
a Loučku.
• Revitalizace parku, výstavba „altánků“.
• Obnova památníku obětem
1. světové války a křížku pod lipami.
• Výsadba stromů na návsi.
• Dokončení realizace sociálního
zařízení na hřišti, kácení a výsadba
lip na hřišti.
Podrobněji se o těchto akcích dočtete
na dalších stránkách zpravodaje.
Vím, že i v dalších letech je před námi
ještě spousty práce, mimo jiné např.
rekonstrukce chodníků, oprava místních
a účelových komunikací, revitalizace
zelených ploch, vytvoření stavebních pozemků, výstavba multifunkčního hřiště,
rekonstrukce obecních prostor na zřízení
služeb např. kadeřnictví aj. Doufám,
že některé z těchto akcí se nám podaří

v příštím roce uskutečnit.Je však třeba
se dívat i dál než do roku 2017. Bez
přípravy lze těžko reagovat na dotační
výzvy a nutno říct, že bez dotací
se mnohdy v obci buduje dlouho
a těžce, byť tato podpora má kolikrát
až přehnaně tvrdá pravidla. Držme
si ale palce a buďme optimisti.
V prosincovém čísle zpravodaje
nesmí chybět poděkování a přání.
Děkuji proto všem občanům, kterým
není lhostejný život v Bílsku a svojí
aktivitou do něj vnáší nové nápady,
oživení a pečují o vzhled obce.
Občané, přeji Vám, abyste ve zdraví
prožívali dny radostné, optimismem
a vůlí zabojovali ve chvílích, kdy je
člověku „ouvej“. S tolerancí
a otevřeností řešte případné problémy
v rodině, na pracovišti,v obci.
Prožijte klidné Vánoce, odpočiňte
si a pečujte o své zdraví.
Ať se Vám daří a vstupte šťastně
do nového roku 2017.
Jaroslav Žák, starosta obce Bílsko

Předvánoční okénko z Domova se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s.
Vážení čtenáři,
adventní čas nastal, je doba zklidnění
a rozjímání. V našem Domově ovšem
na pravou vánoční pohodu musíme ještě
chvilku zapomenout, protože i na konci
roku je před námi spousta práce. Pro naše
klienty jsme připravili celou řadu kulturních a společenských akcí, kterých se
mnohdy velice nadšeně mohou účastnit.
Je to například série cestopisných přednášek pana Arnoše, který se s námi podělil
o své cestovatelské zážitky z Indie

a střední Asie. Veliký úspěch mělo
taneční vystoupení seniorek z Choliny,
pořádali jsme svatomartinské oslavy, čeká
nás vánoční koncert a další a další krásné
akce – vystoupení dětí ze základní školy,
umělecký program Jitky Jarmarové,
přednáška z muzea tvarůžků ad. Těší nás
spolupráce s obcí při využívání obecního
sálu, při vzájemné komunikaci stran opatrovnictví, při řešení problémů s opravami
budovy a úpravami okolí.
A jak se staráme o zkvalitnění podmí-
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nek života v Domově? Víte, že nás trápí
prostorové podmínky a tak jsme z gruntu
začali opravovat budovu bývalé sauny,
abychom ji mohli použít jako pracovní
místnost pro klienty i jako kancelářské
prostory, sklad a archiv. A hlavně - podali
jsme žádost v rámci evropských strukturálních fondů na dostavbu společenských
bezbariérových prostorů, které nám
dlouhodobě citelně chybí. V rámci pronájmu začneme v nejbližší době využívat
nový automobil s úpravou pro klienty se
sníženou mobilitou. Pořídili jsme nové
polohovací postele a pro všechny klienty
koupili zdravotní matrace.
Velmi pozitivní zprávou pro nás je, že
jsme úspěšně získali podaný projekt, který
se týká vzdělávacích akcí pro zaměstnance, supervizí a nastavování standardů
kvality. Bude trvat dva roky a od státu
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dostaneme více než jeden
milion korun na tyto akce.
I dnes zmíním důležitou pracovní pozici
a tou je účetní pí Iva Schmalzová – pracovník, který se stará o majetek Domova,
spravuje účty a finance, zpracovává mzdy.
Abych zakončil trošku slavnostně a hlavně svátečně. Na přelomu roku budeme slavit 3 roky faktického provozu, chtěl bych
tímto pozvat všechny zájemce na Den
otevřených dveří, který budeme pořádat
zkraje roku a chtěli bychom se pochlubit
vším novým, co jsme za ty tři roky dokázali. Kdy tento den bude, oznámíme včas
prostřednictvím obecního rozhlasu
i našich webových stránek. Přátelé
přijďte, velice rádi Vás uvidíme!
A na úplný závěr přeji čtenářům jménem
svým i jménem svých spolupracovníků
šťastné, klidné a pokojné svátky vánoční
a do nového roku mnoho štěstí, zdraví
a lásky!
Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou.
Mír ovane mne, jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,
světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko
již, snad pastýři mne poznají…
MiS

Obecní úřad informuje
Odběr kompostu z kompostárny Náklo
Je možnost odběru kompostu z kompostárny obce Náklo (mapka kompostárny je vyvěšena v místním obchodě a na
obecní nástěnce v Bílsku), kam naše
obec vyváží svůj bio odpad. Kdo má
zájem přihnojit svoji zahrádku a zvýšit
tak její produkci v nadcházejícím roce,
kompost byl již testován a prý funguje
skvěle. Je možno odebírat buď zdarma neprosetý před branou do kompostárny, nebo prosetý v době otevření
sběrného dvora, a to buď volně ložený
(350,- Kč/t), nebo i pytlovaný (25 kg
za 25,- Kč), případně si nechat dovézt
autem obce Náklo. Zde je cena dopravy
10,- Kč/km.
Jaroslav Žák,
starosta obce Bílsko
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Zájezd Živá voda Modrá, ZOO Lešná
Letos jsme se rozhodli zpříjemnit našim
dětem začátek školního roku zájezdem do
areálu Živá voda v Modré a do Zoo Lešná.
První sobota v měsíci září nás přivítala pěkným počasím a tak nic nestálo v cestě tomu,
abychom si výlet užili. V místním obchodě
jsme se zásobili cukrovinkami na cestu
a vyjelo se. Cesta ubíhala rychle, jako
první jsme dorazili k areálu Živá voda
v Modré. Zde jsme měli možnost se
seznámit s životem ve vodě i kolem vody,

s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Ve venkovním
areálu nás zaujalo přírodní jezírko, kterého
okamžitě využily děti k brouzdání, maminky a babičky už z této aktivity tak nadšené
nebyly. Přízemí hlavní budovy je věnováno
interaktivním expozicím zaměřeným na
vybrané druhy ryb, vodní ptáky a přírodní
cykly. Ve dvou podzemních patrech jsme
nahlédli do světa pod vodní hladinou. Snad
všechny zaujalo podzemní akvárium, kde
má člověk pocit jako
by si ho ryby prohlížely.
Někteří z nás navštívili
i sousední Archeoskanzen který představuje
opevněné velkomoravské hradiště s 25
rekonstrukcemi domů
včetně paláce a kostela,
znázorňující život doby
Velké Moravy, knížete
Svatopluka a doby slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje.
Dalším z cílů cesty
byla ZOO Lešná, která
se nachází asi půl hodiny cesty autobusem
od areálu Živá voda.
V ZOO Lešná je
možné vidět zvířata
všech kontinentů přírodním bioparku s volným
výběhem. Zajímavá je
rovněž tropická hala
Yucatan se vzpomínkou
na civilizaci Mayů
a největší lákadlo
zátoka rejnoků. Pokud
se Vám poštěstí a rejnok
připluje do Vaší blízkosti, máte jedinečnou
možnost toto zvláštní
zvíře pohladit nebo nakrmit. A protože je ZOO
Lešná poměrně rozlehlá
využili jsme
i možnost svézt
se Safari vláčkem.
Unavení, ale plni zážitků jsme se ve večerních
hodinách dorazili
do Bílska.
Doufáme, že se výlet
líbil a na závěr otázka:
„Kam pojedeme příště?“

www.oubilsko.cz
Co se nám povedlo realizovat v roce 2016
Zde se pokusím stručně popsat akce, které se nám podařilo
v roce 2016 realizovat.

Výstavba nových úseků chodníků
směrem na Vilémov, Cholinu a Loučku.
Na podzim došlo k výstavbě nových úseků chodníků
směrem na Vilémov, Cholinu a částečně i Loučku. Doufám,
že tyto nově vzniklé chodníky nám přispějí ke zvýšení bezpečnosti pohybu občanů v naší vesnici. Akce se realizovala
za spoluúčasti dotačního titulu „Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2016“.

Revitalizace parku, výstavba „altánků“.

Protože se naskytla možnost využít vypsaného dotačního
titulu, rozhodli jsme se pro obnovu našeho parku. Realizaci
jsme svěřili do odborných rukou, od návrhu až po samotnou
realizaci. Součástí této akce byla i výstavba „altánků“,
a to nejen v parku, ale také na cestě směrem na „občiny“.
Při zimní procházce směrem na Nová Pole můžete tento
altánek využít k odpočinku a něco dobrého tam třeba zakousnout.Akce se realizovala za spoluúčasti dotačního
titulu Ministerstva zemědělství a to z programu „
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního
odpočinku“.

Obnova památníku obětem
1. Světové války a křížku pod lipami.

Myslím si, že památník obětem 1. světové války si zasloužil
obnovu a hlavně svoje zviditelnění, protože se nám neprávem skrýval za již vzrostlými dřevinami. Na pomoc jsme si
přizvali odbornou firmu a řekl bych, že výsledek se jim velmi
povedl. Také v případě křížku pod lipami bylo nutné přistoupit k větší opravě, a to z důvodu prasklého prostředního dílu
křížku. Tato akce se realizovala za spoluúčasti dotačního
titulu Ministerstva zemědělství a to z programu „ „Údržba
a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“.

Výsadba stromů na návsi.

Rozhodli jsme, že zelené plochy na návsi osadíme stromy.
Na zastupitelstvu obce proběhla diskuze, zda plochy osadit
ovocnými stromy, které budou dosahovat normálního
vzrůstu nebo okrasnými „roubovanými třešněmi“. U ovocných stromů panovaly obavy o údržbu stromů, ploch kolem
a vzrůst samotných stromů. Nakonec zvítězila varianta, kdy
byly vysazeny „roubence“ okrasných třešní. Samotné výsadbě předcházelo vytyčení všech inženýrských sítí, které na
pozemcích vedou. Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit
ke kompromisu a vysadit jen omezený počet stromů.

Kácení a výsadba lip na hřišti, dokončení
realizace sociálního zařízení na hřišti.

Jak jste určitě všichni zaznamenali, došlo na hřišti k pokácení
čtyř kusů lip. Lípy byly pokáceny z důvodu bezpečnosti na
doporučení odborné firmy. Ti z vás, kteří měli možnost vidět
práci „lezců“, jež kácení prováděli, možná ještě teď nevěřícně
kroutí hlavou nad jejich výkonem v korunách stromů. Následně došlo k vysazení lip velkolistých. Jak asi tyto lípy budou
vypadat za 100 let? Za vydatné pomoci „dobrovolníků“ je nyní
dokončena rekonstrukce sociálního zařízení. Tímto bych všem,
kdo se na rekonstrukci podíleli, chtěl poděkovat.
Jaroslav Žák, starosta obce Bílsko
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Přátelské posezení Výlet na Velký Kosíř
Dne 24.září 2016 pořádalo SDH Bílsko
se seniory
ve spolupráci s Obcí Bílsko turistický výlet
Tak jako každý rok i letos se sešli naši
senioři na přátelském posezení, které se
konalo 13. listopadu 2016 na sále Obecního
úřadu v Bílsku. Největším oříškem každého
setkání je zajištění programu. Letos jsme
připravili besedu s cestovatelem p. Václavem
Arnošem, který poutavě vyprávěl o zemích
bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Moldavsko, Arménie, Gruzie) a vystoupení začínající hudební skupiny z Bílska a Vilémova,
která potěšila přítomné písničkami z 60-tých
let a lidovkami. O další hudební doprovod
se postaral p. Milan Koupil z Vilémova,
takže jsme si i společně zazpívali a rozešli
se až v pozdních večerních hodinách.

k rozhledně na Velkém Kosíři a exkurzi
do Minipivovaru Kosíř.
S vidinou slunečného dne nás odvezl autobus do Čech pod Kosířem, kde jsme chtěli
navštívit Muzeum kočárů, ale to bylo zrovna
v rekonstrukci. Po prvotním zklamání jsme
se přesunuli do zámku,zde se nám všem
velice líbila expozice Zdeňka a Jana Svěrákových.
Tato expozice byla zaměřena na jejich společná díla jako je Kolja, Tmavomodrý svět,
Tři bratři a další díla. Děti nejvíce zaujal
starý psací stroj, na kterém Zdeněk Svěrák
napsal většinu scénářů ke svým filmům. Po
prohlídce jsme zašli do zámecké oranžerie,
kde je nově otevřena Levandulová kavárna.
Po ochutnávce něčeho k pití z levandule
jsme šli zámeckým parkem a následně
sice prudkou, ale krátkou cestou vzhůru
k rozhledně.

Po výstupu na Velký Kosíř který je 441 m
n.m. jsme zdolali ještě vyhlídkovou plošinu
na rozhledně ve výšce 25 metrů. Počasí nám
sice přálo a z rozhledny bylo vidět docela
daleko, ale naše Bílsko vidět nebylo.
Po odpočinku z namáhavého výstupu
jsme si opekli špekáčky na otevřeném
ohništi a pak pomalu sešli do Lhoty pod
Kosířem, kde jsme měli objednanou exkurzi
v pivovaru. V Minipivovaru Kosíř jsme se
dozvěděli něco o procesu vaření piva
a ochutnali jsme hanácký sladový ječmen
který chutnal hlavně dětem. Po exkurzi jsme
poseděli v pěkné pivovarské hospůdce,
všem nám velice chutnalo pivo Haltýř 110
a vyuzené klobásky. Pro děti byla největší
zábava jako vždy na dětském hřišti.
Ve večerních hodinách nás v poněkud
veselejším stavu odvezl pan řidič autobusem
zpět domů. Výlet se nám líbil a doufám,
že se nám příští rok podaří uskutečnit něco
podobného.

3. Bílská drakiáda
V sobotu 8. října 2016 se konala 3. Bílská drakiáda. Hojný sraz
účastníků byl na hřišti odkud se šlo pouštět draka směrem na
Vršky. V letošním roce nám počasí moc nepřálo, ale i přesto
se nějaký ten drak vznesl. Poté co si děti pustily draky jsme
sišli posedět na hřiště, kde letos zvláště těm nejmenším velice
zachutnal ovocný čaj. Opekli jsme špekáčky a u ohně a svařeného vína poseděli až do večerních hodin. Takto příjemně jsme
zakončili sezonu konaných akcí. Doufám, že se v příštím roce
budeme opět setkávat v hojném počtu na pořádaných akcích.

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 Malínkovi za instalaci vánoční výzdoby a další zkrášlení vánočního stromu. Líbí se určitě bez výjimky
všem. Děkujeme!
Jaroslav Žák, starosta obce Bílsko

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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