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Pár slov úvodem
Milí spoluobčané,
první letošní vydání Bílského zpravodaje
si po delší odmlce našlo cestu do Vašich
domácností. Jak si po pečlivém přečtení
určitě všimnete, máme zde nové příspěvky. Uvítali jsme, že se rozšířily naše
redakční řady a budeme rádi, když i Vy
svými příspěvky obohatíte náš zpravodaj.
Rád bych Vás krátce informoval o plánovaných investičních akcích na rok 2017
v obci Bílsko.
Čeká nás rekonstrukce asfaltového povrchu místní komunikace, které se nachází
naproti hřišti, parcela č.507 a je nám
známá pod názvem „ulička“. V tomto pří-

padě jsme byli úspěšní při podání žádosti
o dotaci. Také nyní vyřizujeme nezbytnou
administrativu na rekonstrukci části obecních prostor pro účely zřízení kadeřnictví.
Dále byl podána dotační žádost na rekonstrukci požární zbrojnice, zde čekáme na
výsledek dotace a podle toho se rozhodne
o jejím rozsahu. Obecním zastupitelstvem
byla také odsouhlasena oprava Božích
muk, které se nacházejí na prostranství
před „bývalou skalou“. Součástí opravy
bude také vysazení břízek a instalace
lavičky. Probíhá také nová výsadba
a doplnění ovocných alejí v „občinách
a gempišlu“. Malá revitalizace zeleně

také proběhne na prostranství u kostela.
Bohužel neúspěšně jsme žádali o dotaci
na rekonstrukci místní komunikace
směrem k DZR Bílsko, pro tuto silnici
budeme hledat levnější variantu opravy.
Na některé naše záměry máme nachystané projekty (výstavbu multifunkčního
sportoviště, opravy účelových komunikací) v těchto případech čekáme na vypsání
dotačních titulů. Toto je předběžné
shrnutí plánovaných akcí, není
vyloučeno, že se jejich seznam rozšíří.
Přeji Vám hezké dny a ať se Vám daří.
Jaroslav Žák, starosta obce Bílsko

Jak to vidí Bílští novousedlíci
manželé Ivana a Luboš Kotoučovi
1. Co Vás přimělo si koupit
dům v Bílsku?
Ivana: Krásná zahrada, možnost pěstovat
svou zeleninu, ovoce, byliny, květiny.
Luboš: Objekt jako takový – funkcionalistická vila má opravdové kouzlo.
2. Co Vám to dalo?
Ivana: Kromě realizace na zahradě jsem
poznala skvělé lidi a našla nové kamarády.
Luboš: Nové společenské zařazení:
„Bílské pražák“ . Našli jsme tu
skvělé lidi a sousedy.
3. Co Vám to vzalo?
Ivana: Více starostí kolem domu nám vzalo
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čas na oblíbené výlety, ale už
se to začíná měnit k dobrému.
Luboš: Anonymitu velkoměsta –
a to je celkem v pohodě.
4. Co máte v Bílsku rádi, co byste
změnili, nebo čím přispěli?
Ivana: Zajímám se o přírodní a čínskou
medicínu a mohla bych občas přispět
nějakým krátkým článkem.
Luboš: Rád bych během roku uspořádal
nějaké nové sportovní či kulturní akce,
které by umožnily častější setkávání.
Hned z kraje července uspořádám pro
zájemce discgolfový turnaj, tak třeba
to bude začátek nové zajímavé tradice.
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Zájezd Floria 2017
I když si jaro dalo tento rok načas a zima
nás potrápila ještě v dubnu, všichni příznivci zahradničení ( a těch je v Bílsku
podle krásných předzahrádek dost) se
určitě těšili až osejí své záhony a vysadí
něco pěkného nebo užitečného na svou
zahradu. Aby podpořila jejich snahu
uspořádala Obec Bílsko 6. května 2017
již tradiční zájezd na zahradnickou
výstavu Floria Jaro 2017 Kroměříž.
Hlavní květinovou expozici provoněla
květinová aranžmá v duchu lidských
ctností a neřestí, květinové sochy představovaly například štědrost, pokoru,
pýchu a lenost. Dále byla v pavilónu
vystavená obrovská srdce vytvořená
z různých materiálů dozdobená květinami. Asi největší pozornost poutalo srdce
vytvořené z pivních lahví, které autor
nazval výstižně „Rebel“. V rámci soutěže
byly k vidění práce zahradnických škol
a profesionálních floristů, které měly
znázorňovat různá řemesla a rozličnými
vůněmi a barvami ožila také květinová
zvířátka. Kromě voňavé výzdoby byl připraven doprovodný program pro hudební
nadšence a tak jsme se mohli zaposlouchat do písniček dua Motýl a Erika
a písničkáře Wabiho Daňka. Výstavu
jsme samozřejmě využili k nákupu
přísady, květin, keřů a stromů, jejichž
nabídka je rok od roku bohatější.
Miroslava Novotná

Charitativní bazar v Bílsku
Každý se v životě dostal do situace,
se kterou si nevěděl rady a potřeboval
pomocnou ruku. Někdy dokonce jedna
chvíle může obrátit život naruby
a změní nejen pohled na svět.
V takových okamžicích vůbec nezáleží
na tom, kolik člověku je a kde se zrovna
nachází. Ptá se, hledá pomoc a není důležité, jestli slovy nebo jen ve své mysli.
Tak vznikla myšlenka uspořádat Charitativní bazar. Naše úsilí směřovalo právě k tomu, abychom se potkali s lidmi,
kteří pomoc nabízejí a umí ji v jakékoli
podobě poskytnout. Nechtěli jsme nikoho opomenout, proto se akce konala
v sobotu 8. 4. 2017 na sále Obecního
úřadu a s určitostí můžeme říct, že byla
úspěšná. Nabídka byla široká, oblečení
pro malé i velké, hračky, boty a třeba
i knížky. Každý si mohl vybrat a pokud
nenašel to, co hledal, jen tak přispěl.
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Příjemnou atmosféru doplňovalo malé
občerstvení. Všichni, se kterými jsme
se potkali a náš bazar navštívili, odcházeli spokojení. A radost byla i na naší
straně, podařilo se nám vybrat 3 830 Kč
pro Hospic na Svatém Kopečku.
Bez velkého očekávání, prostě
jen s nadšením a snahou pomoci.
Nyní víme, že jsou u nás a v blízkém

okolí lidé, kteří jen tak myslí na druhé
a záleží jim na nich, i když je třeba vůbec
neznají. Velice děkujeme.
Také děkujeme Obecnímu úřadu za poskytnutí zázemí. Věříme, že se na podzim
opět při dobročinné akci sejdeme a že
bude stejně úspěšná.
Pomáhejte s námi!
Kateřina Žáková, Ivona Vlčková,
Ivana Jeřábková a Iveta Škůrková

www.oubilsko.cz
Obecní úřad informuje
Volně pobíhající psi
Vážení spoluobčané, tímto bych chtěl reagovat na
stížnosti týkající se volně pobíhajících psů bez dohledu
majitelů, a to nejen uvnitř obce, ale i v přilehlém okolí.
Žádám Vás, tímto, o zodpovědnost za své psy. Určitě
nikomu z Vás není příjemné, když volně pobíhající psy
potkáte a máte s sebou kupříkladu ještě děti. Neomlouvejme tyto případy obvyklou frází, kterou jsme
všichni určitě již někdy slyšeli: „Vždyť ten náš nikomu
nic neudělá.“ Nečekejme, až se něco skutečně stane,
zamysleme se nad sebou a buďme ohleduplní ke svým
spoluobčanům.
Jaroslav Žák

Den otevřených dveří v DZR Bílsko, aneb co nového na Domově
Vážení přátelé, koncem roku jsem Vás
informoval, že se nám podařilo opravit
budovu bývalé sauny, kterou chceme
využít jako společenské a kancelářské
prostory Domova. A protože bychom
se chtěli pochlubit vším novým, co
jsme za ty tři roky dokázali, chtěli bychom všechny obyvatele obce pozvat
na Den otevřených dveří.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná
v pátek 16. června mezi 10 a 19 hodinou. Bude připraveno menší pohoštění
a bohatý program, který naleznete na
webových stránkách Domova i vývěsce
obce.
Přátelé přijďte,
velice rádi Vás
přivítáme jednotlivě
i po skupinkách,
kdykoli v uvedenou dobu!
Ano, budova bývalé sauny ožila a my
věříme, že se tímto zlepší prostorové podmínky pro klienty i zaměstnance. Zima

i jaro byly bohaté nejen na stavební opravy, ale i na četné kulturní a společenské
činnosti s klienty. Slavili jsme Mezinárodní den žen i největší křesťanské svátky
– Velikonoce, v rámci nichž sloužil na
Domově otec Martin Mališka mši svatou.
Naši klienti byli na bále v Domově ve Víceměřicích, další se zúčastnili fotbalového
utkání Sigmy v Olomouci, nebo divadelního představení v Litovli. Pokračovaly
cestopisné přednášky pana Arnoše, tentokrát z jihovýchodní Asie. Protože máme
nový automobil, hodně se začalo jezdit do
cukrárny, na výlety po pamětihodnostech
nebo i na nákupy. Velmi se líbil výlet do
skanzenu valašské vesnice v Rožnově
pod Radhoštěm. Jsme rádi, že na klidné vesnici můžeme využívat venkovní
posezení, chodit na procházky, co nejvíce
pobývat venku, na čerstvém vzduchu.
Potěšitelné určitě je, že se nám podařilo
získat dotaci MPSV ČR na nový automobil, na který nám významnou měrou
přispěla i Nadace Olgy Havlové - Výbor
dobré vůle, takže v podzimních měsících
budeme využívat nové automobily dva.

I to patří mezi naši péči o zkvalitnění
podmínek života v Domově.
Dnes bych Vám chtěl představit správní
a dozorčí orgán, který je důležitým pilířem obecně prospěšné společnosti. Jde
o správní a dozorčí radu. Jsou to vlastně
dva orgány, které plní funkci kontroly,
schvalují důležitá rozhodnutí, sledují
plnění rozpočtu, určují směřování organizace ad. Aktuálně jsou členy správní
rady Bc. Vladimír Navara - předseda,
Jan Malínek, Ing. Barbora Jemelková,
Irena Absolonová, Mgr. Jiří Müller
a Mgr. Tomáš Šťastný a členy dozorčí
rady Ing. Petr Souček - předseda,
Mgr. Anna Mettler a Marie Mikulková.
V předchozích číslech jsem čtenáře
seznamoval s jednotlivými pracovními
pozicemi a dnes mohu shrnout, že všichni
jsou nezastupitelným a největším potenciálem našeho Domova, protože bez jejich
obětavé práce by to prostě nešlo a právě
oni jsou základem spokojenosti našich
klientů a předpokladem kvalitního fungování Domova.
Mgr. Mirko Spurník
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Discgolfový turnaj
Sobota, 1.července 2017, od 14:00
Zveme Vás na 1.discgolfový turnaj,
který se bude konat na hřišti obce Bílsko.
Program:
14:00 uvítání, seznámení s pravidly hry
14:15 zkušební hody, rozlosování
15:00 turnaj
17:00 závěr akce, vyhodnocení
Přijďte si vyzkoušet novou formu sportovní zábavy!

Jarní
tvoření
a
vynášení
zimy
Období před velikonočními svátky inspirovalo
maminky z Bílska a tak
jsme se v neděli 26. března 2017 sešli zase po roce
u Jarního tvoření. Loni se
nově vytvořená tradice
osvědčila a tak se dalo
očekávat, že i letos se
najde dostatek zájemců
o vytvoření velikonoční
výzdoby. Na sále to hučelo jako v úle, kromě barvení vajíček se stříhalo
z papíru, pletlo z pedigu, vyšívalo a letos se
zapojili i tatínkové, kteří
učili děti plést pomlázku.
K občerstvení byla připravena káva, čaj a sladké
pohoštění. Na závěr jsme
se přesunuli namístní hřiště, kde jsme symbolicky
spálili paní Zimu.
Miroslava Novotná
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U Billa
Pod břízkami v občinách
cosi vyrostlo.
Není to běžné v těchto končinách,
je to spíš divné naprosto.

Má i jméno! Je to Bill.
Nejslavnější tvor co kdy žil!
Bílšťáci tu mají Billa,
je to úlet, je to síla.

Jakási divná věc či postava,
záleží, co dovolí ti tvoje představa.
Ze země dva roxory,
kanady staré na nohy.

Zajdi za ním a vyfoť se.
To co uvidíš na fotce,
bude zvláštní, tak se nelekni.
Radši si sedni nebo poklekni.

Kabátec na čemsi,
co nějakou hmotou bylo,
však do hrudního koše vše se slilo.
Pohled strnulý a upřený,
leknou se staré stařeny.

Protože vedle fešáckého Billa,
vypadáš jak hruška shnilá.
Ale každý nemůže být krásný,
to ti je snad doufám jasný.

Prapodivné držení má těla,
jakoby ránu dostal z děla.
Nikdo by nikdy nevěřil,
že ten někdo kdysi žil.

Fotky do Bílského zpravodaje dávej.
Na fotce se směj a jak blázen mávej.
Nejšílenější fotky
snad náš hejtman ocení,
nemusí být nudné tohle focení.

Nebo on snad stále žije?
A jeho srdce pořád bije?
Každý úplněk se prý probudí,
kdo ho potká, tak se nenudí.

Nalezeno před obecní úřadovnou
místní občankou.
Autor neznámý
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Pohledy občanů
obce Bílsko aneb
na každého
se dostane…
Pohled očima
dospělého…
Dospělý pohled nám přinesla paní
Jaroslava Demjanovičová.
Co Vám v naší obci chybí?
Kamarádka v mém věku, se kterou
bych jezdila na zájezdy, sólo to
není ono. V obci jako takové celkem nic.
Jak nejraději trávíte volný čas?
Vycházkami v přírodě, houbařením, vášnivě ráda luštím křížovky,
ráda pracuji na zahrádce.
Vaše oblíbené jídlo a pití?
Velmi skromné – kuřecí řízek se
salátem a bramborem, citronová limonáda, ale nepohrdnu i sklenkou
dobrého vína.
Sledujete TV, a co se Vám v ní naposledy líbilo?
Teď sleduji seriál Modrý kód, je
zajímavější než Ordinace v růžové
zahradě, též pořady z přírody a zpívám si se Šlágrem.
Vaše oblíbené zvíře?
Můj jezevčík Bobík.
Co byste si vzala na pustý ostrov?
Spoustu vody, zajímavý historický
román a pěkného mladého fešáka,
kdyby se ovšem takový našel!
Pohled očima dítěte…
Pohled dítěte nám přinesl
Vilém Žák.
Co Ti v naší obci chybí?
Koupaliště.
Jak nejraději trávíš volný čas?
Fotbalem.
Tvoje oblíbené jídlo a pití?
Hovězí steak a jablečný džus.
Sleduješ TV, a co se Ti v ní naposledy líbilo?
Ano, Spongebob.
Tvoje oblíbené zvíře?
Pes.
Co by sis vzal na pustý ostrov?
Nůž.

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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