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Milí spoluobčané,
s prvními dny nového roku začala pracovat naše redakce a pravidelní přispěvovatelé Bílského zpravodaje, jehož vydání si určitě
našlo cestu do Vašich domácností. V úvodu zpravodaje mi dovolte krátké shrnutí toho, co se nám v roce 2018 podařilo v naší obci
vybudovat:
• rekonstrukce chodníků etapa I. část I. (úsek od RD Kvapilových po kostel), cena díla 2 529 598 Kč; dotace Státní fond
dopravní infrastruktury – 2 150 000 Kč;
• rekonstrukce chodníků etapa I. část II. (úsek od kostela po
křižovatku k DZR), cena díla 750 000 Kč; dotace Ministerstvo
pro místní rozvoj – 531 949,72 Kč;
• oprava místní komunikace u DZR Bílsko o.p.s., cena díla
1 292 343 Kč; dotace Ministerstvo pro místní rozvoj –
599 019 Kč;
• oprava chodníků kolem komunikace k DZR Bílsko o.p.s., cena
díla 193 932 Kč;
• rekonstrukce hasičské zbrojnice, cena díla 183 379 Kč; dotace
Ministerstvo zemědělství ČR – 128 365 Kč;
• pořízení první etapy nového územního plánu, cena díla 180
000 Kč; dotace Program obnovy venkova Olomouckého kraje
2018 – 80 000 Kč;
• zřízení obecního kadeřnictví cena díla 139 156 Kč.
• Dále zmíním některé „menší“ akce, jako je například oprava
Božích muk, zřízení „workoutové sestavy“ pro cvičení na
místním hřišti, pořízení fitness strojů směrem do Občin.
Víte jistě všichni, že v podzimních měsících proběhly volby do
obecního zastupitelstva. Rád bych Vás tímto krátce informoval
o plánech nového zastupitelstva a doufám, že se nám jich většina
podaří uskutečnit.
Co nás tedy v období 2019 - 2022 čeká a co máme v plánu?
Již nyní probíhají přípravné projektové fáze na výstavbu chodníku směrem k novým zástavbám na Loučku a na rekonstrukci
chodníků v obci po levé straně směrem od Choliny (zde ještě
zvážíme rekonstrukci s ohledem na projekt kanalizace). Jeden

z největších úkolů, které nové zastupitelstvo má, je příprava
stavebních pozemků, abychom byli schopni v obci udržet mladé
rodiny a neodcházely nám do jiných vesnic. Tento úkol nebude
příliš snadný, vzhledem k tomu, že obec Bílsko nevlastní ani jeden
stavební pozemek. Musíme je tedy nejdříve získat do vlastnictví a poté se je pokusit vybavit inženýrskými sítěmi. Dále nás
postupně čím dál více tlačí bota v oblasti kanalizace, a to nejen
z ekologických důvodů, ale především zvyšujícím se tlakem státu.
Z tohoto důvodu obec Bílsko začne postupně zpracovávat projekt
na kanalizaci, jehož výsledkem bude stavební povolení. Zde bych
jen upozornil, že je to běh na dlouhou trať a už projektová část je
značně finančně náročná a přitom je to okem občana „neviditelná“ práce. Dále bude podána dotační žádost na revitalizaci větší
části asfaltové plochy za DZR Bílsko o.p.s., a to za účelem vzniku
parku, který bude plynule navazovat na nově zbudovanou přístavbu
komunitního centra při našem domově. Budeme také pracovat na
menších akcích, jako například oprava kulturních památek, zvelebovaní našeho hřiště např. výstavbou krytého sezení atd.
Pevně věřím, že tak jako se nám podařilo splnit většinu z plánu z předchozího období, tak i tentokráte se nám to podaří. Je
pravdou, že bez úspěšného výsledku dotačních žádostí jsou větší
akce neproveditelné, a proto si držme palce při jejich podávání
a schvalování.
Závěrem bych chtěl poděkovat Vám všem za práci, kterou ve
svém volném čase věnujete kulturnímu, sportovnímu a společenskému životu obce, bez Vás by to nešlo.
Přeji Vám mnoho zdraví, klidu, rodinné pohody a vše dobré
v roce 2019.
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Jaroslav Žák
starosta obce Bílsko
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Jak to vidí Bílští novousedlíci – p. Petr Dlabal
1. Co Vám dalo přistěhování do Bílska?
Řekl bych, že přesně to, co jsem čekal,
i mnohé netušené, především životní
prostor. Našel jsem tu dobré podmínky pro
svoji práci i koníčky. Potkal jsem tu svoji
ženu a založil rodinu. Mám tu kamarády
a je tu spousty lidí, které rád potkávám.

2. Co Vám to vzalo?
Nevzalo mi to nic životně důležitého. Když
jsem žil v Olomouci, zpíval jsem v několika sborech, to teď z časových důvodů už
pochopitelně nejde, navíc je to z ruky. To
je tak to jediné, čeho jsem se musel vzdát.
3. Co máte v Bílsku rád, co byste změnil, nebo čím přispěl?
Je spousty věcí, které tu mám rád. První
věc, která mě napadla, je ta, že mám rád,
když tu na podzim voní siláž, na jaře

mokrá hlína a zelenají se pole, Bílsko má
prostě svůj „genius loci“. Měnit nechci
nic, mám to tu rád právě takové, jaké to je.
Vážím si toho, že si i v tak malé obci
můžu denně koupit čerstvé pečivo, a nejen
to. Přeju si, aby to tak i zůstalo, proto se
snažím cíleně obchod podporovat. Uvědomuju si, že se tu bez nákupní síly obchod
nemůže udržet a doufám, že si na Bílsko
bez obchodu nebudu muset zvykat.
Petr Dlabal

Pohárová soutěž v požárním sportu
12. ročník pohárové soutěže v požárním
sportu se letos konal 1. září 2018 na hřišti
TJ Sokol v Bílsku.
Na rozdíl od taneční zábavy se skupinou Motors, která se konala o den dříve
a kde účast byla velmi hojná, se k soutěži
přihlásila pouze čtyři družstva. Vzhledem

k deštivému počasí, které nás po horkém
a suchém létě provázelo celou sobotu, se
i tak soutěž vydařila a naši muži obsadili
4. místo.
Není důležité vyhrát, ale účastnit se.
Renata Patáková

Znojemské vinobraní
Úspěch loňského Burčákového pochodu
nás inspiroval a tak jsme v sobotu 14.
září 2018 vyrazili na tradiční Znojemské
vinobraní. Ač nejsem příznivcem tohoto,
pro někoho lahodného moku, těšila jsem
se, protože součástí vinobraní je historický
program. A skutečně se bylo na co dívat.
Dominantou slavností byl kostýmovaný
průvod krále Jana Lucemburského (ztvár-
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nil ho herec Miroslav Hrabě, znojemský
rodák, vidět jste ho mohli třeba v pohádce Nejkrásnější hádanka nebo v seriálu
Ordinace v růžové zahradě) čítající na 550
účinkujících postav. Viděli jsme rytířské turnaje na koních, středověká tržiště
s ukázkami řemesel, vojenské ležení, uličku chudiny, středověkou krčmu, bohatý
kulturní program různých žánrů v centru

města Znojma, ale také program pro děti
či klidové zóny. Nechyběla nepřeberná
nabídka vín a burčáku, dobové mázhauzy nebo poznávací ochutnávky vín. Ve
večerních hodinách jsme se unaveni, ale
obohaceni o nové zážitky vrátili do svých
domovů.
Mirka Novotná

www.oubilsko.cz
Drakiáda 2018
Letošní Drakiáda se konala v sobotu
6. října 2018 na hřišti TJ Sokol Bílsko
a stejně tak jako v minulých letech i letos
nám počasí přálo. Vítr nám foukal tak, že
draci létali vysoko a také daleko jeden se
hledal až na Vrškách v potoce.
Drakiáda byla letos zpestřena malým turnajem ve vybíjené, kde mezi sebou hráli
děti a muži proti ženám. Vybíjenou byli
děti i dospělí nadšeni, takže doufejme, že
společné míčové hry budou pokračovat
i v příštím roce.
Na závěr jsme opekli špekáčky, děti si
daly čaj, dospělí svařené víno a poseděli
jsme u ohně až do tmy. Kdo přišel, nelitoval a kdo nepřišel, tak na toho se budeme
těšit příští rok.
Renata Patáková

Sázení lípy ke 100. výročí založení Československé republiky
V sobotu 27. října 2019 jsme společnými
silami při příležitosti 100. výročí založení Československé republiky zasadili
v Občinách památnou lípu. I přes nevlídné
počasí se nás sešla celá řada a ruku k dílu
přiložili i ti nejmenší. Ke kořenům stromu
jsme uložili časovou schránku v podobě
zapečetěné lahve, kterou možná „někdo
někdy“ vykope a pak uvnitř nalezne list
s našimi podpisy a povídáním o současném Bílsku, několik statistických údajů
a také jedno číslo Bílského zpravodaje.

Jako malou památku všichni obdrželi
symbolickou placku s motivem lípy a letopočtem. Nakonec nás déšť brzy vyhnal
do příjemného prostředí sálu na obecním
úřadě, kde jsme ještě dlouhou dobu seděli
u horkého čaje a svařeného vína.
Veliké poděkování patří všem, kteří tento
malý nápad zrealizovali!
Naši lípu jsme zaregistrovali na internetové stránce www.lipyrepubliky.
cz, kde najdete celorepublikovou mapu
s památnými stromy. Také se zde dočtete
více o celé této pěkné tradici a proč je

vlastně lípa naším národním stromem.
Pro všechny, kteří nemohli přijít, zde
uvádíme text vložený do lahve:
„Při příležitosti 100. výročí založení
Československé republiky jsme zasadili
památnou lípu, k jejímž kořenům vkládáme tuto lahev s informacemi o naší obci
a našimi podpisy.
Bílsko je v současné době v celorepublikovém měřítku sice jen malá vesnice,
ale rozhodně je tady rušno. Obec se stále
rozrůstá a máme tady také hodně dětí,
i těch nejmenších.
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Po celý rok se u nás něco děje. Hned
na jaře se připravujeme na Velikonoce
– barvíme vajíčka a pleteme tatary. Na
Velikonoce stále udržujeme starobylou
tradici klepačů, kteří svými pravidelnými
pochůzkami nahrazují řehtačkami kostelní zvony. V létě pořádá Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s občany dětský den i tradiční zábavu. Na podzim pak
pro děti chystáme drakiádu a pro starší
spoluobčany tradiční setkání s bohatým
programem. Na Vánoce si děti chystají
vystoupení, u kterého se rozsvítí vánoční
strom a také přichází Mikuláš.
Mezitím se stále něco děje na hřišti –
nohejbalová utkání, diskogolfový turnaj,
oslavy narozenin i každodenní setkání
mladších i starších u dětských prolézaček a na trampolíně.
Kromě společenských aktivit se v Bílsku
stále něco staví a opravuje. Revitalizací
prošel nejenom park, pomník, kříže
a kostel, ale velké opravy se dočkala

Adventní koncert
V neděli 9. prosince 2018 se konal Adventní koncert v kostele Božského Srdce
Páně v Bílsku. Na violu a housle nám přijeli zahrát manželé Benešovi z Olomouce,
kteří si pro nás připravili vánoční koledy
a skladby od W. A. Mozarta.
Děkuji všem, kteří se koncertu účastnili
i přes mrazivé počasí, které nás v tomto
adventním čase provázelo.
Renata Patáková
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také budova bývalého kláštera, kde nyní
sídlí obecní úřad a budova bývalé školy,
kde vznikl Domov se zvláštním režimem
pro chronicky duševně nemocné. V současné době stavíme nové chodníky, měníme
územní plán, abychom získali další stavební parcely, plánujeme kanalizační systém
a mnohé další. Čas ukáže, co se podaří
a na co si budeme muset ještě počkat.
Kromě obecního úřadu a hřiště je živým
místem setkávání obchod a nové kadeřnictví, kde se vždy dozvíme, co je u nás
nového.

Na závěr připojujeme přání, aby se
Bílsku do budoucna po všech stránkách
dařilo. Aby zde lidé žili rádi, aby si vážili
hodnot, které tady zanechali naši předkové i my. Abychom nikdy nezapomněli na
ideály, se kterými byla naše vlast založena, a dokázali je také aktivně žít.

Momentky z Vánočního tvoření

27. října 2018“

Anna Mettler

www.oubilsko.cz
Nové Komunitní centrum v DZR Bílsko
dotaci v rámci Integrovaného operačního
programu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR.
Byl tak, shodou okolností u příležitosti
5 let našeho fungování, završen proces
postupné rekonstrukce a modernizace celé
budovy, aby bylo naplněno naše krédo
kvalifikované pomoci a komfortního
servisu pro celou klientelu DZR a zároveň
vytvoření příjemných pracovních podmínek pro zaměstnance Domova.
I v roce 2019 nás čeká celá řada úkolů
a plánů, které chceme realizovat, např.
úprava okolí Domova, oprava chodníku,
plán výměny plynových kotlů, ale zpočátku to bude především zdárné finanční
vypořádání dotace právě s ministerstvem.
Tento typ dotace je totiž proplácen až po
skončení akce, museli jsme tedy průběžné
financování řešit formou úvěru.
V loňském roce mne velice potěšila
investice obce do kompletní rekonstrukce
asfaltového parkoviště a příjezdové cesty.

Vážení čtenáři, milí přátelé,
chtěl bych Vám jménem svým i jménem
celého kolektivu spolupracovníků popřát
do nového roku mnoho zdraví, pohody
a štěstí, a aby ten rok 2019 byl přinejmenším stejně úspěšný, jako rok právě
uplynulý!
S radostí musím konstatovat, že jsme
v prosinci dokončili budování nových
prostor Komunitního centra spolu s vnitřním vybavením a zkvalitnili tak prostorové
i materiální podmínky v celém Domově,
včetně pokojů klientů a zázemí zaměstnanců. Stavbu realizovala stavební firma
Vymětal, o vybavení interiérů se postarala
firma PW Interiér z Olomouce.
Výsledkem je společenská místnost pro
klienty, kanceláře, kuchyňka, toalety,
sklad a zázemí v hodnotě téměř 5 milionů
korun. Zde budeme mimo jiné pořádat
výstavy, přednášky i kulturní akce, což
je vlastně náplní projektu komunitního
centra. Na celou akci se podařilo dostat

Provoz k Domovu je, jak víte, poměrně
značný a oprava již byla velice potřebná.
Vše v celku, ať už komunitní centrum
nebo i opravené okolí, tvoří celek, na který
je radost pohledět.
A těší mne také iniciativa vedení obce
na odstranění bývalého hřiště - asfaltové
plochy - za Domovem s plánem realizace
klidové zelené zóny – parčíku. Čím více
zelených ploch, tím lépe, pro naše klienty
bude pohled z nové terasy komunitního
centra do zeleně opravdových požehnáním.
Vážení přátelé, protože bychom se chtěli
pochlubit novými prostorami, plánujeme
v jarních měsících Den otevřených dveří,
na který připravíme kulturní program
a další přidružené akce. O přesném termínu budete včas informováni ať už prostřednictvím našich webových stránek, plakátů
nebo obecního rozhlasu.
Mgr. Mirko Spurník

Obecní úřad informuje

Realizované akce za rok 2018
Rekonstrukce chodníku etapa I. - část I.
Toto byla největší a také nejnákladnější
část. Jednalo se o úsek od RD Kvapilových po kostel.
V rámci akce bylo upraveno prostranství u kostela a v jarních měsících zde
budou instalovány lavičky. Na tuto etapu byla podána s kladným výsledkem
dotační žádost na Státní fond dopravní
infrastruktury.

Cena díla je 2 529 598,- Kč;
dotace Státní fond dopravní infrastruktury – 2 150 000 Kč;
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Rekonstrukce chodníku etapa I.- část II.
Jedná se o úsek chodníku od kostela po
místní komunikaci k DZR Bílsko o.p.s.
Tak jak byl první úsek největší a nejnákladnější, tato část nám dala nejvíce zabrat po administrativní stránce a hledání
řešení v oblasti křižovatky na Loučku.

Křižovatka musela splňovat nynější
přísné bezpečnostní normy pro přecházení, a to maximální vzdálenost mezi
dvěma chodníky 7,5 m, přičemž před
rekonstrukcí to bylo 16 metrů. Nově byl
postaven chodník s dvěma vjezdy i před

Cena díla 750 581,- Kč; dotace Ministerstvo
pro místní rozvoj – 531 949,72 Kč;

Rekonstrukce chodníku etapa I.- část III.

Oprava obecní místní komunikace u DZR Bílsko o.p.s.

Jedná se o úsek chodníku od začátku obecní místní
komunikace k DZR Bílsko o.p.s. až po bytový dům.

Po rekonstrukci chodníků následovala oprava obecní místní
komunikace kolem DZR Bílsko o.p.s.
Cena díla 1 292 343,- Kč; dotace Ministerstvo pro místní rozvoj
– 599 019,- Kč;

Cena díla 193 932,- Kč; Tuto část hradila obec Bílsko ze
svých prostředků.

Pořízení první etapy nového územního plánu.
Cena díla 180 000,- Kč; dotace Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 –
80 000,- Kč;
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„budovou parlamentu“, a to právě kvůli
přísným bezpečnostním normám.

www.oubilsko.cz
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Rekonstrukce hasičské zbrojnice obsahovala výměnu vstupních a dvorových vrat, výměnu elektroinstalace včetně osvětlení, nové
omítky a podlahu.
Cena díla 183 379,- Kč; dotace Ministerstvo zemědělství ČR – 128 365,- Kč

Na výše uvedených akcích je součet všech obdržených dotací celkem
3 489 333,- Kč. Přestože každé podané žádosti předchází spousta práce všech
zainteresovaných a ne vždy je předložené žádosti vyhověno, je patrné, že bez
nich jsou větší investice pro naši obec nerealizovatelné.

Povolební okénko

Tříkrálová sbírka 2019

BÍLSKO
7.990,- Kč
Děkujeme všem, kteří svým darem přispěli na pomoc v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj charitativních projektů.

Jak jsem již okrajově zmínil v úvodním slovu, v podzimních měsících roku 2018 proběhly volby do obecního zastupitelstva.
Asi všichni znáte nové složení obecního zastupitelstva, přesto mi dovolte ho představit.
Jaroslav Žák

starosta

Bc. Vladimír Navara

místostarosta

Jiří Absolon

předseda kontrolního výboru

Renata Patáková

členka finančního výboru

Ing. Barbora Jemelková

předsedkyně finančního výboru

Jan Malínek

předseda sociální komise

Tomáš Karásek

člen finančního výboru

Všem zvoleným členům zastupitelstva
gratuluji a přeji pevné nervy, potřebný
nadhled a selský rozum.
Jaroslav Žák
starosta obce Bílsko
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Rok 2019
Milí čtenáři, tak tu máme nový rok 2019, dle
čínského kalendáře je to rok Vepře, prasete
a začíná od 5.2.2019 a končí 24.1.2020.

Vepř je pozitivní, činorodé znamení
zvěrokruhu. Přinese vlnu štěstí, bohatství,
radosti a lásky.
Prasátko je sice činorodé, energické, ale
neplatí to po fyzické kondici.
Je tu lenost, sklony k tloustnutí a proto
je potřeba dbát na zdravé jídlo a dostatek
pohybu.
Rok 2019 nabádá ke změnám a zapracování na svých slabých stránkách.
Určitě je prospěšné vyjít ze svého komfortu a změnit své návyky.
Velice doporučuji pro své zdraví zařadit

1x týdně půst, kdy jíme přes den jen jeden
druh potravy. Např. ovoce nebo zeleninu,
či jen rýži. Každý den se dostatečně hýbat
a otužovat se.
V lednu a únoru je nejcitlivější močový
měchýř a ledviny, o kterých jsem psala
v loňském roce.
V březnu je to žlučník, který se při
oslabení projevuje bolestí kloubů – kyčlí,
ramen, loktů, nebo i kolen z vnější strany.
Mezi známé projevy při výrazném oslabení žlučníku jsou to žlučové kameny.
Na psychické úrovni jsou to krátké projevy zlosti, hysterie, hněvu, nerozhodnosti
a bojácnosti.
Žlučové kameny jsou vlastně jen zhmotněná, zkamenělá agrese
a zloba.
Je potřeba se naučit s láskyplným klidem „trávit“ názory
a postoje druhých a uvědomit
si, že názory jsou jen jejich
a nás se netýkají. Vnímejme
své emoce, jako pozorovatelé
a pokud nám nevyhovují,
přeměňme je na emoce, které
nám dělají dobře.
Únor a březen je vhodný na
očistu organismu a tak uvádím jeden recept, který jsem
zatím neodzkoušela na sobě,
ale chystám se vyzkoušet
a uvidím.

OČISTA OD SOLÍ POMOCÍ BOBKOVÉHO LISTU
Podstata bobkového listu je horká a suchá.
Má schopnost rozpouštět a drobit. Rozpouští kamínky a pomáhá hlavně při všech
nemocech močového měchýře. Pomáhá
při trombóze a rozpouští zatvrdliny sleziny. Rozhání otoky. Pro nejrůznější jedy
působí jako protijed. Pomáhá při bolestech
v kostech, kříži a při bolestech sedacího
nervu.
Pro naše účely připravujeme odvar bobkového listu následujícím způsobem:
5 g bobkového listu dáme do 300 ml
vody a po dobu pěti minut vaříme a pak
necháme odstát v termosce. Odvar slijeme
a v průběhu dne malými doušky pijeme.
Nesmí se vypít celé množství najednou,
protože by mohlo dojít ke zhoršení potíží.
Celou tuto proceduru opakujeme tři dny
po sobě. Po týdnu ji pak můžeme zopakovat.
Jeden citát na závěr:
Čeho se na nás dopustí druzí, s tím se už
nějak vyrovnáme. Horší je to s tím, čeho
jsme se na sobě dopustili sami.
Přeji nám všem v tomto roce, ať máme
silnou vůli a daří se nám dojít k cíli, který
jsme si vytýčili.
Buďme zdraví, láskyplní a citliví nejen
k sobě, ale ke všem živým bytostem
a přírodě.
S láskou
Ivana Kotouč Jeřábková

Sbor dobrovolných hasičů BÍLSKO
Vás tímto srdečně zve na tradiční

X. HASIČSKÝ PLES
který se koná v sobotu 16. února 2019 od 20.00 hodin
na sále v Bílsku
K tanci a poslechu hraje skupina MOTORS
Pro příznivce hazardu bude připravena bohatá tombola.
Občerstvení zajištěno.
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Pohledy občanů obce
Bílsko aneb na každého se dostane…
Pohled očima dospělého…
Dospělý pohled nám přinesla přinesla
paní Michaela Dorazilová.
Co Vám v naší obci chybí?
Kroužky pro děti a hospoda.
Jak nejraději trávíte volný čas?
S dcerou, rodinou, kamarády a také procházky se psem.
Vaše oblíbené jídlo a pití?
Pizza a kofola.
Sledujete TV, a co Vás v ní naposledy
zaujalo?
Harry Potter.

Obecní úřad v Bílsku
Vás srdečně zve na
Přátelské posezení pro seniory
které se koná ve čtvrtek 7. 2.2019 od 15.00 hod.
na sále obecní budovy č. p. 11

Vystoupení členů folklorního souboru Hanačka s besedou.
K tanci a poslechu hraje pan Milan Koupil.

Srdečně zve Zastupitelstvo obce Bílsko

Vaše oblíbené zvíře?
Kůň a pes.
Co byste si vzala na pustý
ostrov?
Rodinu.

Pohled očima dítěte…
Pohled dítěte nám přinesl Gabriel Procházka.
Co Ti v naší obci chybí?
Sportovní centrum
Jak nejraději trávíš volný čas?
Hraju fotbal a sleduju Tv.
Jaké je Tvoje oblíbené jídlo a pití?
Palačinky a Pepsi.
Sleduješ TV, a co se Ti v ní naposledy
líbilo?
Simpsonovi.
Tvoje oblíbené zvíře?
Gorila.
Co by sis vzal na pustý ostrov?
Sekeru a loď.

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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