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Pár slov úvodem
Milí spoluobčané,
tak nám již opět nastal podzimní čas, je po
letních prázdninách a dovolených, brzy se
nám stmívá. A třebaže tepla ubývá, věřím,
že si ještě užijeme nejeden hezký podzimní den.
Čeká nás několik společných kulturních
akcí, mezi nimiž jsou Burčákový pochod
v Mutěnicích, tradiční setkání seniorů,
do Bílska nám zavítá ochotnické divadlo
a také již tradičně spolu s Mikulášem rozsvítíme vánoční strom.

Ani po pracovní stránce však nezahálíme.
Rád bych Vás seznámil se záměry, jejichž
příprava právě probíhá. Jedná se o podání dotační žádosti na rekonstrukci části
chodníků, čekáme na výsledek podané
žádosti na rekonstrukci požární zbrojnice
a na stavebním úřadě nám „leží“ žádost
o stavební povolení na realizaci kadeřnictví. Zastupitelstvem obce Bílsko byla
odsouhlasena oprava místní komunikace
směrem k DZR Bílsko o.p.s. a plochy před

místním obchodem. U posledně zmíněného nám příliš nepřeje počasí.
Přes deštivý začátek podzimu se nenechme
ovládat špatnou náladou a těšme se spolu
třeba na výše uvedená setkání.

Barevný podzim Vám přeje Jaroslav Žák

Jak to vidí Bílští novousedlíci manželé Anna a Boris Mettlerovi
1. Co Vás přimělo si koupit dům v Bílsku?
Boris: Vlastně jsme se v Bílsku ocitli úplnou
náhodou. Můj kolega Petr zahlédl inzerát
a po krátkém jednání si zde koupil statek,
kde jsme několik let bydleli na „vejmině“.
Tak se z naší dočasné zastávky v Bílsku
teď stalo sedm let a my si mezitím koupili
bývalý „Obecní úřad“, ve kterém už přes rok
bydlíme.
Anna: Ani jednoho z nás nikdy nenapadlo,
že bychom mohli žít na Hané, navíc v tak
malé vesnici. Ale člověk míní a Pán Bůh
mění!! Žije se tady nakonec jako všude jinde
- někdy dobře a někdy hůř.
2. Co Vám to dalo?
Boris: Přes krušné začátky, kdy jsme byli
akceptováni jako pouhá „náplava“, se nám
podařilo ve vsi najít přátele a kamarády, na
které se můžeme spolehnout.

Anna: Nový domov a přátele. Nicméně pro
mě jako pro člověka pohybujícího se celý
život ve městě je život na hanácké dědině
plný různých zvláštností a překvapení! Ze
začátku jsem si připadala trochu jako Alenka
v říši divů, všechno bylo úplně cizí – krajina, architektura, zdejší mentalita a svérázná
nátura, těžko srozumitelné nářečí atd. Ale
člověk si zvykne všude.
3. Co Vám to vzalo?
Boris: Vzalo mi to vazby na západní Čechy,
ve kterých jsem vyrůstal. A protože Krnov
rovněž není blízko, tak nám a hlavně dětem
tu občas chybí prarodiče – to má ale i některé světlé stránky. 
Anna: Ano, nikdo nám do ničeho nemluví,
ale to je jen opravdu minimální výhoda.
Rodina nám tady chybí, všichni jsme od
sebe daleko.
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4. Co máte v Bílsku rádi, co byste změnili, nebo čím přispěli?
Boris: Mně se na Bílsku líbí, že je téměř
nemožné dojít z domu do obchodu, aniž
bych se s někým nedal do řeči. Líbí se mi
některé spontánní i méně spontánní akce na
hřišti, aktivity, které pořádá obec nebo děti.
V prvních letech mě fascinovali velikonoční klepači, hasičské závody atd.
Anna: Máme milé sousedy a skvělý výhled
z okna do polí! Je fajn, že není daleko do
lesa, že tu kdysi lidé vysadili ovocné aleje
a ve vesnici i v okolí se dochovaly drobné
památky – kříže, sochy, pomník, studánky.
Líbí se mi žít v obci, o kterou se lidé starají,
kde je vidět snaha budovat, opravovat, krášlit. A také si tady každý den můžu koupit
čerstvé pečivo! 
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Dětský den
V sobotu 10. června 2017 se na hřišti
v Bílsku konal tradiční Dětský den. Tato
akce je v Bílsku velmi oblíbená, takže
se sešlo hodně dětí i dospělých. Děti se
mohly vyřádit na skákacím hradu, dále
bylo připraveno modelování balónků
a malování na obličej. Kromě tradičních
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her byly připraveny i novinky v podobě
dicsgolfu a slaňování, které si vyzkoušeli i někteří dospělí. Občerstvení bylo
jako vždy bohaté a o zábavu se postaral
DJ Kuža a skupina Otazníky. Těšíte se
taky na příští rok?
Mirka Novotná

www.oubilsko.cz
XI. ročník hasičské soutěže o Pohár starosty SDH Bílsko
se letos konal 2. září 2017 na hřišti TJ Sokol Bílsko. Vzhledem
k velmi chladnému počasí bylo soutěžících družstev na rozdíl od
předcházejících ročníků velmi málo, a tak naši muži obsadily krásné
3. místo.

Celé odpoledne bylo zakončeno taneční zábavou se skupinou
Motors,kde byla velmi hojná účast mládeže, která se přišla pobavit
a zakončit tak letošní prázdniny.
Renata Patáková

Dicsgolfový turnaj
1. července 2017 se uskutečnil první
ročník discgolfového turnaje, který se
pořádal na hřišti TJ Sokol Bílsko.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: muži,
ženy a děti.
Turnaje se zúčastnilo celkem 46 hráčů.
Nejsilněji byla zastoupena kategorie dětí
(22 účastníků), ale i dospělé kategorie byly
dobře zastoupeny: muži (15), ženy (9).
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
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.
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
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výsledky zaznamenal.
V každé kategorii byl následně vybrán
určitý počet nejlepších hráčů, kteří pak
absolvovali finálové kolo.
Výsledek úvodního a finálového kola se
sečetl a tím bylo určeno pořadí. V případě rovnosti dosaženého celkového počtu
hodů, pokud šlo o medailové pozice,
musel na řadu přijít rozstřel, který pak
vyjasnil konečné pořadí.
Ve všech třech kategoriích toto drama
nastalo a tak napětí, jak to dopadne,
trvalo až do konce turnaje.
Kategorie děti
Zde se do finále probojovalo 8 hráčů.
A konečné pořadí bylo:
1.
Vilém Žák
2.
Jan Solovský
3.
Roman Freml
4.- 6. Melinda Slapničková, Babeta Slapničková, Milan Freml
7.- 8. Gabriel Procházka, Vojtěch Lakomý

Kategorie ženy
Do finále postoupilo 5 hráček a konečné
pořadí bylo:
1.
Iveta Škůrková
2.
Ivana Kotouč Jeřábková
3.
Kateřina Žáková
4.
Kamila Zatloukalová
5.
Jiřina Zapletalová
Kategorie muži
Do finálového kola nastoupilo 7 hráčů
a konečné pořadí bylo:
1.
Tomáš Říha
2.
Jaroslav Vrána
3.
Jaroslav Žák
4.
Luboš Kotouč
5.- 6. Petr Škůrek, David Žák
7. Tomáš Procházka
Při akci bylo zajištěno občerstvení i hudba.
Rád bych tímto poděkoval všem, kdo
pomohli s přípravou a organizací této akce
včetně dobrovolníků, kteří se pak v průběhu akce starali o občerstvení.

V závěru odpoledne ještě mnozí poseděli
do večerních hodin. Pro všechny přítomné
pak ještě spontálně proběhla soutěž v hodu
na koš – o dosažení tzv . Hole in One –
neboli, komu se podaří trefit se přímo do
koše z odhodiště na jednu ránu. Rázně
tuto schopnost hned mezi prvními pokusy
předvedla Katka Žáková, a následně po
postupném zkracování vzdálenosti se pak
jako nejšikovnější v této disciplíně mezi
můži prosadil Jarda Vrána.
Hráči, kteří se umístili na prvních třech
místech v jednotlivých kategoriích, stejně
jako vítězové vložené soutěže „Hole in
One“ byli oceněni.
Věřím, že se akce líbila, alespoň z reakcí
účastníků to takto zaznělo.
Proto podpořím záměr, aby opět na začátku prázdnin v příštím roce se uskutečnil
již druhý ročník tohoto turnaje.
Luboš Kotouč

Co je nového v DZR Bílsko, o.p.s.
Vážení přátelé,
dnes - na konci léta - bych Vás opět chtěl
seznámit s novinkami v našem Domově, co
je nového a jak jsme prožili uplynulé období. Předtím bych Vám ovšem chtěl poděkovat za hojnou účast na dni otevřených dveří,
který se konal v polovině června a velice se
vydařil. Potěšila nás nejen hojná návštěva,
ale i krásné kulturní vystoupení folklórní
kapely Šumica z Náměště na Hané.
Budova bývalé sauny ožila a znamená to
zlepšení prostorových podmínek pro klienty
i zaměstnance.
Velice využíváme i nový automobil Dacia
Dokker, který jsme dostali z dotace MPSV.
V létě klienti jezdili do cukrárny, na výlety
po pamětihodnostech nebo i do přírody.
O tyto aktivity se starají pracovnice aktivizační a sociálně terapeutické péče, takže
naši klienti se rozhodně nenudí.
Velmi příznivou zprávou z léta je, že se
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nám podařilo získat dotaci z integrovaného regionálního operačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu komunitního centra - části přistavěné
k hlavní budově, kde bude společenská
místnost pro klienty, kanceláře, sklad
a zázemí v hodnotě téměř 5 milionů
korun. Tím bude završen proces postupné
rekonstrukce a modernizace budovy, takže parametry budou odpovídat normám
sociálních služeb pro 21. století. Klienti
jsou ti, kterým musíme poskytnout ty
nejlepší podmínky a nejlepší péči. Tak,
jak jsme v uplynulém období naplňovali
materiálně-technické zabezpečení, tak
bude naplněno i důstojné prostorové
zázemí. O kvalitě a spolehlivosti všech
pracovníků jsem přesvědčený dlouhodobě a jsem opravdu rád, že se u nás sešli
tak kvalitní lidé se sociálním cítěním.
Aby dobrých zpráv nebylo málo, byla

schválena naše žádost z předminulého
roku a přes Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry získáme další automobil,
tentokrát Ford Tourneo Courier. Můžeme
vyřadit našeho stařečka Škodu Fabii
a modernizovat náš vozový park.
To patří mezi naši samozřejmou péči
o zkvalitnění podmínek života v Domově.
V kontextu navýšení mezd pracovníkům
mohu konstatovat, že rok 2017 pro nás
probíhá zatím velice pozitivně.
Mgr. Mirko Spurník

www.oubilsko.cz
Jak jsme byli v Pekle
Koncem září uspořádala obec Bílsko
zájezd do Pekla Čertovina, které se
nachází nedaleko Hlinska. A můžu
říct, že kdo se nezúčastnil, skutečně
o hodně přišel. Už při příjezdu jsme
mohli obdivovat úžasnou architekturu,
ocitli jsme se jako v pohádce. A co
teprve uvnitř, to byla skutečná pastva
pro oči. Všechno stylově zařízené od
recepce až po čertovskou restauraci.
A co teprve až si nás vyzvedla čertice,
která nás provázela pekelným světem.

Nejdříve nás zavedla do čertí školy, kde
jsme se dověděli něco o čertím životě,
následovala trapírna, kde bylo několik
důmyslných trápících vynálezů. Potom
jsme byli uvedeni na audienci k samotnému Luciperovi. Hned vedle Luciperova trůnního sálu se nachází pekelná
kuchyně a tak jsme ochutnali i pravé
čertovské tyčinky. A pak už následovala
návštěva Čertího šenku, čepovalo se
zde Čertopívo do stylových korbelů ve
tvaru čertích rohů. Pak jsme si prohléd-

li komůrky sedmi smrtelných hříchů
a s úsměvem na rtech opouštěli pekelné
podzemí. Dál jsme jeli do pohádkové
vesničky Podlesíčko, zde nás provázela Sněhurka s ospalou čarodějnicí
a indiánem. Prohlédli jsme si domečky
Křemílka a Vochomůrky, Cipíska a dalších pohádkových bytostí. Co napsat
na závěr? Prostě, kdo nebyl v Pekle, ať
se tam určitě jede podívat. Co kdyby
náhodou…..?
Mirka Novotná

Já a čínská medicína.
Většinou kolem sebe slyším různé příběhy,
kdy nemoc člověka donutila se zajímat
i o jiné směry léčby, než je klasická medicína, která nepomohla.
Můj příběh to není. Naštěstí kromě malých
běžných věcí, jako zuby, angína, chřipka,
mě nic vážného nepostihlo, ale i zde bych
mohla hledat duchovní příčinu, protože
každá nemoc začíná na jemnohmotné
úrovni, kterou zatím běžně nevidíme.
Prostě mě zajímalo a zajímá vše co není
konvenční, klasické.
Nyní navštěvuji školu přírodní a čínské
medicíny. Líbí se mi, že se zde pohlíží na
člověka, jako celek.
V Tradiční čínské medicíně (TČM ) se
pracuje s energií YIN a YANG, které jsou
ve vzájemném protikladu, jako náš duální
svět ( světlo-tma, teplo-chlad, láska-nenávist).
Tyto dva prvky se vzájemně doplňují,
převažují, koření jeden v druhém.
Vyváženost těchto složek dává zdraví.
Yang se pohybuje více na povrchu těla,
je teplý, má odpudivé vlastnosti a tvoří
ochranný obal. Iniciuje všechny tělesné
funkce, jako je pohyb, činnost smyslů,
orgánů a myšlení.
Yin koluje uvnitř těla a tvoří vyživující

esenci, zabezpečuje materiální základ.
Při diagnostice se posuzuje vyváženost či
nerovnováha těchto složek. Pak vznikají
nemoci, jako z plnosti, prázdnoty, horkosti
či chladu. Dále se při diagnostice pracuje

s vyšetřením očí ( Irisdiagnostika ) a vyšetřením z jazyka.
Celé tělo člověka je protkáno energetickými drahami – meridiány – 12 řádných drah,
které mají spojnice, různé boční větve. Je to

taková síť, stejně jako má zem elektromagnetickou síť.
Pokud je některá z těchto drah zablokována, odrazí se na nemoci některého z orgánů
a ten pak způsobí v těle další problémy.
Proto se v TČM pracuje s akupunkturou
nebo akupresurou, kde pomocí jehly, nebo
tlaku na akupunkturní bod energii doplní,
vypustí, vyrovná.
Také se zde učím mou nejoblíbenější
fytoterapii – bylinkářství, využití bylin při
stanovení diagnostiky.
Je to krásná věda a pokud bude zájem
a prostor, ráda příště popíšu jednotlivé
diagnostiky.
Na závěr bych ráda řekla, že je dobré
vnímat své tělo, své zdraví, svou energii,
své emoce, své svědomí a nebojte se dělat
změny. Co vám vyhovuje teď, může být
za rok jinak, protože budete tou dobou už
někdo jiný. Život je změna a radost pramení
z toho, že jdete s proudem touhy své duše
se stále vyvíjet.

napsala Ivana Kotouč Jeřábková
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Pohledy občanů
obce Bílsko aneb
na každého
se dostane…
Pohled očima dospělého…
Dospělý pohled nám přinesl pan
Jan Dvořák (důchodce, věk 72
let)
Co Vám v naší obci chybí?

Obec Bílsko ve spolupráci s SDH Bílsko a TJ Sokol Bílsko
pořádá dne 14. 10. 2017 zájezd na

41. BURČÁKOVÝ POCHOD
do Mutěnic.

Jedná se o velmi navštěvovanou akci, která se koná
1x ročně a to vždy druhou
sobotu v říjnu. Poznávání
vinařské oblasti zahájíme
u zámku v Miloticích,
který je možno individuálně navštívit. Dále budeme

pokračovat okolo vinných
sklípků až do Mutěnic, kde
je po celou trasu zajištěno
občerstvení od místních
vinařů.
Odjezd z Bílska v 6:30 hod
od obchodu.
Cena 150 Kč, děti do 15 let

zdarma.
Odjezd z Mutěnic dle návratu všech turistů nejpozději
v 18:00 hod.
Závazné přihlášky se přijímají na Obecním úřadě
v Bílsku do 13. 10. 2017
(tel.:585 349 210).

Škola umění – rétorika, hudba,
zpěv. Naučit se využívat tři
kouzelná slova „Mám Tě rád“,
radost a úsměv na tváři některých občanů. Pracoval jsem na
obci 10 let (ve funkci místostarosty v Domašově ve Šternberku) a vím, že můžeme budovat
a něco chtít, když jsou peníze.
Jak nejraději trávíte volný
čas?
Pomocí v rodině. Křížovky, sudoku, dále historie, knihy faktu.
Dovedu se zasnít a pokecat sám
se sebou. Mám rád cestopisy, pohádky a rád pokecám se sousedy.

Pohled očima dítěte…
Pohled dítěte nám přinesl Matěj Škůrek

Vaše oblíbené jídlo a pití?
Vepřo a buchty. Jím všechno,
když je chuť a hlad. Vodu, vodku, pivo na zapití.
Sledujete Tv, a co Vás v ní
naposledy zaujalo?
Radost mám, že se zvednou
platy a důchody. Vliv muslimů
na světové dění. Cenová politika
naší země. Počasí na celé naší
zemi (planetě).
Vaše oblíbené zvíře?
Prasátko 120 kg, dojná koza,
slepice, pes.
Co byste si vzal na pustý
ostrov?
Kouzelný prsten, prověřené občany bez politické příslušnosti,
celou rodinu a dobré pití.

Co Ti v naší obci chybí?
Nic mi nechybí.
Jak nejraději trávíš volný čas?
Chodím na hřiště.
Jaké je Tvoje oblíbené jídlo a pití?
Pizza a jablkový džus.
Sleduješ TV, a co se Ti v ní naposledy
líbilo?
Ano sleduju, nejvíc se mi líbí válka
skladů.
Tvoje oblíbené zvíře?
Morče.
Co by sis vzal(a) na pustý ostrov?
Vzal bych si sekyru.

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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