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Vážení spoluobčané,
prázdninový čas se blíží mílovými kroky, a nejen děti, ale určitě
i mnozí dospělí stříhají metr a těší se na dovolenou. V nejbližších
dnech proběhne v obci Bílsko oprava krajské silnice variantou
penetračního nástřiku, který sice kopíruje nerovnosti, ale alespoň
se vozovka stane celistvou a nebude tak rozpraskaná a děravá.
Nejdříve se na komunikaci zpevní nejvíc narušená místa a poté
se provede kompletní nástřik celé vozovky. Bude se nám asi
chvilku prášit, než se vozovka tzv. „zajezdí“, proto Vás prosím o zvýšenou toleranci. Po zaježdění budou zbylé kamínky
zameteny a věřím, že nám komunikace nějakou dobu vydrží.
Tuto variantu opravy můžete vidět v úseku z Vilémova směrem
na Bohuslavice a Cakov. Dalo nám docela dost úsilí přesvědčit
správu silnic Olomouckého kraje o nutnosti alespoň takovéto
varianty opravy, ale nakonec se to povedlo. Nákladnější a lepší
způsob opravy tzv. „baleným asfaltem“ nám byl ihned z důvodu absence kanalizace zamítnut, a i když víme, že v některých
obcích je již kanalizace hotova, přesto jsou komunikace v našem
okolí až na malé výjimky ve špatném stavu. Když už jsem zmínil
kanalizaci, obec Bílsko již zahájila přípravné projektové práce.
Hned jsme však narazili na zásadní problém, a to umístění ČOV
vzhledem k územnímu plánu, vlastnictví pozemku a ochranných
pásem. Nakonec se díky vstřícnosti majitele jiného pozemku

podařilo řešení najít a tím se posune dál i náš nově zpracovávaný
územní plán, který „čeká“ právě na finální umístění ČOV. Dále se
snažíme najít vhodný dotační titul např. z ministerstva životního
prostředí na revitalizaci části asfaltové plochy za DZR Bílsko
o.p.s, jež by částečně pokryl náklady na odstranění a likvidaci
asfaltové plochy včetně následného zřízení parku.
Menší opravou také proběhlo prostranství před místním obchodem. I tady jsme záměrně nezvolili z důvodu plánované budoucí
výstavby kanalizace a chodníků nákladnější způsob opravy asfaltovou balenou směsí.
Milí spoluobčané, mám na Vás jednu prosbu, nyní když je počasí
takové vrtkavé a občas jsou silné přívalové deště, aby Ti z Vás,
kteří mají ve svém dosahu kanalizační vpusť z ní v případě zanesení odstranili největší nánosy. Obec Bílsko se snaží udržovat kanalizační vpusti a kraje chodníků v čistotě, ale v případě velkého
deště se může i tak vpusť postupně zanést.
Chtěl bych také poděkovat všem, kteří pomáhali na Dětském dni.
Letos byla rekordní účast, soutěžilo cca 80 dětí! Bez Vás by to
nešlo a žádné podobné akce by se v Bílsku nekonaly.
Pěkné prožití léta Vám přeje.
Jaroslav Žák, Starosta obce Bílsko

Jak to vidí Bílští novousedlíci – p. Aneta Hubáčková
1. Co Vám dalo přistěhování do Bílska?
Přistěhování do Bílska mi v první řadě dalo
novou rodinu a kamarády. Ale hlavně mi
dalo PROSTOR. Tím myslím velký dům
s dvorem i zahradou. Kde máme soukromí
a kam si (když je toho soukromí už moc)
můžu pozvat celou rodinu i kamarády
a užívat si to!

2. Co Vám to vzalo?
Myslím, že společenský život. Chybí mi tu
místo, kde se všichni občané mohou společně scházet. Dát si něco k pití a pokecat.
Nemyslím, že to musí být hospoda, protože
HOSPODA v dnešní době není vůbec
žádná sranda.
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3. Co máte v Bílsku
ráda, co byste změnila, nebo čím přispěla?
V Bílsku mám ráda děti. Je jich tu spoustu
a mám pocit, že spolu moc pěkně vycházejí. Chtěla bych přispět k rozvoji společenského života. V Chořelicích, kde jsem
dřív bydlela, jsem už 8 let u sboru dobrovolných hasičů. Chci přestoupit ke sboru
místnímu a to co jsem se tam naučila tady
trochu zúročit.
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Dětský den
V sobotu dne 1. 6. 2019 jsme u nás v obci
Bílsku oslavili mezinárodní Den dětí tím
nejlepším způsobem, a to uspořádáním
Dětského dne na místním hřišti.
Pro děti bylo připraveno cca 15 stanovišť,
na kterých plnily různé úkoly. Mezi tradiční atrakce patří skákací hrad, nafukování
balonků, tetování a v neposlední řadě
malování na obličej, kde své výtvarné na-

dání uplatňuje Gabča Kaksová. O hudební
doprovod se nám jako vždy postaral „DJ
Kuža“.
Myslím si, že na své si také přišly nejen
děti, ale i příchozí dospělí, kteří pod stínem stanu popíjeli pivko, mohli si dát něco
dobrého z udírny, pečenou makrelu a nově
i oblíbené hranolky.
Podle ohlasů zúčastněných se nám všem

Dětský den líbil a odměnou nám byla podle
rozdaných kartiček účast cca 80ti dětí.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat za přípravu na Dětském dnu a pokud by se chtěl
někdo z dalších aktivně zapojit při příštím
ročníku s novou disciplínou, bude vítán.
Tak příští rok zase hurá na to.
Hlášení podal ze stanoviště
č.1 „hod holínkou“, Jarda Žák.

Memoriál Martina Květoně
Druhou zářijovou sobotu loňského roku
se na místním sokolském hřišti po delší
odmlce opět odehrál turnaj v nohejbale
trojic. Turnaj se stejně jako v minulých
ročnících nesl v duchu vzpomínky na
tragicky zesnulého kamaráda – Memoriál
Martina Květoně. Turnaje se zúčastnilo
celkem 8 družstev, které byly ve skupinové fázi rozděleny do dvou skupin po 4 týmech. Poté přišly na řadu vyřazující boje,
po kterých se z postupu mezi nejlepší čtyři
radovaly dva týmy složené z místních rodáků z Bílska, dále Tři Dvory a tým, který

vážil nejdelší cestu – Malá Štáhle. V boji
o finále došlo na souboj generací z Bílska,
kdy se díky větším zkušenostem radovala
starší sestava ve složení Jarda Žák, Honza
Spáčil, Milan Freml a střídající kapitán
a současně mentor týmu Radim Říha st. Ve
druhém semifinále pak tým Malá Štáhle
přetlačil Tři Dvory a šlo se do finálových
bojů. V něm bohužel neuspěl ani jeden
z domácích týmů, a tak celkové pořadí
turnaje na předních příčkách bylo: 1. Malá
Štáhle 2. Bílsko II 3. Tři Dvory 4. Bílsko III.
Turnaj měl i díky pěknému počasí a boha-

Bílské véšlap
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Letošní již 4. Bílské véšlap se konal
8.května. Při objevování okolí Bílska jsme
tentokrát zamířili k Fuňkově studánce,
která se nachází v lese mezi Bílskem a Vilémovem, k níž jsme se dostali po cestičce
okolo potoka. Nad studánkou je vystavěn dřevěný altánek a kolem je posezení
k odpočinku. Ti odvážní se mohou napít
pramene řeky Blaty z hrnečků, které jsou
tu k dispozici. Děti si procvičili zeměpis
a zjistili, že řeka Blata se za Tovačovem
u Lobodic vlévá do řeky Moravy a potom
na Slovensku do Dunaje, a tak se Bláta,
která u nás pramení, vlévá až do Černého

tému občerstvení výbornou diváckou kulisu a pevně věříme, že obnovená tradice
bude v tomto duchu i pokračovat.
Termín pro tento
ročník je předběžně stanoven na
7. 9. Sportu zdar
a v září u nohejbalu na viděnou.
David Žák

www.oubilsko.cz
moře.
Dále jsme zamířili na Homolu, kde jsme
opekli špekáčky a my starší poseděli,
zatím co ti mladší se zabavili běháním po
hřišti a lese. Na zpáteční cestě jsme si dali
domácí zmrzlinu v nově otevřené prodejně soukromého zemědělce z Vilémova
a okolo přehrady se vrátili zpět do Bílska.
Myslím, že pochod se vydařil a pro některé z nás se dá státní svátek využít jinak než
sezením doma u televize a počítače, a taky
doufám, že se nás příští rok sejde více.
Na závěr musím ovšem dodat, že pro
všechny z nás byl nejvíce zdrcující pohled
na vytěžený les zničený kůrovcem, kterého je čím dál víc, aneb co nezničí kůrovec
to doláme vítr. Tak doufám, že stromky
které se vysazují porostou, aby se i další
generace dívala směrem k Občinám do
lesa a ne až do Luké.
Patáková Renata

DISCGOLFOVÝ TURNAJ


Sobota, 24.8.2019, od 13:30

Přijďte si vyzkoušet novou formu sportovní zábavy.
Zveme Vás na již 3. ročník discgolfového turnaje,
který se bude konat na hřišti obce Bílsko.

Zajištěno občerstvení a reprodukovaná hudba
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Není bylina, která by na něco nebyla
Nedávno jsem poslouchala bylináře
Vladimíra Vytáska, našeho krajana od
Litovle.
Pro mě je to úžasný člověk, znal se
s Váňou, Zentrichem, ale jak tvrdí je
mu blízká vlastní cesta, vlastní prožitek.
Určitě ho mnozí znáte. Začal se zajímat
o bylinky hned po vojně, kdy začal mít
žaludeční vředy. Vyléčil si je sám, ale jak
říká, stále se učí a hodně věcí neví, je to
dlouhá cesta.
Já jsem dříve znala klasické bylinky, jako
Pažitka, Petržel, Bazalka, Dobromysl, ale
dnes vím a zkouším na sobě, že nejlepší
jsou divoké byliny, jako třeba Brutnák,
mladé listy Jitrocelu, květy Sedmikrásky- zlepšují vstřebatelnost vápníku, nebo
Bršlice- má močopudné účinky, proti
revmatismu, má tolik léčivých účinků, že
by lidi přestali chodit do lékárny. No a to
se dá jíst přímo syrové přidávat do salátů,
pomazánek, dipů a má to nejvíce vitálních
látek, než vyšlechtěná zelenina. Dále je
oblíbenou rostlinkou pana Vytáska, Če-

chřice vonná, která je nasládlá, příjemně
voní, dříve se používala ke konzervaci
kompotů, místo cukru. Je výborná na dýchací cesty, na astma, proti smutku, nebo
Žindava je na žaludek, střeva, zažívání,
zbavuje tělo jedů, čistí střeva, mast je
jedna z nejhojivějších. Někde v Čechách
se pěstuje ve velkém Aksamitník a vyváží
do holandských restaurací. Nebo v čínských restaurací se používá kořen Lopuchu, ale pod jiným vznešenějším názvem.
Dále můžeme bylinky využít jako nálev –
bylinná směs cca 2 čajové lžičky se zalijí
250 ml horkou vodou a nechá se 25 min.
luhovat. Nyní více preferuji maceráty za
studena – nechá se přes noc vyluhovat
a pak se zahřeje do 35°, aby se slizovité
látky nezničily teplem. Sliz je dobrý na
sliznice krku, předcházíme nachlazením,
nebo sliznice žaludku, když musíme brát
nějaké chemické léky. Je to třeba Proskurník lékařský, Sléz.
Od pana Vytáska jsem se dozvěděla, že
se dá sbírat přírodní macerát z ranní

rosy třeba kontryhelu, dříve se tekutina
schovávala do křišťálových lahviček a dala
se tam třeba kapka alkoholu brandy. Je
to prý výborné na potírání očí při zánětu,
omlazuje pleť, osvěžuje. Nebo i rosa z růží
na bolesti žaludku. Dále je výborný lihový
macerát, který nám vydrží roky. Protože
sušené byliny by se měly po roce vyměnit
za čerstvé. Do lihových macerátů se dává
1 díl byliny na 4 díly alkoholu – 40% líh
na květy, 50-60% na listy a 70% na kořen.
Necháme macerovat měsíc a občas protřepeme. Nebo se bylinky nakládají do oleje
lisovaného za studena – třeba Třezalka,
zde je potřeba vytvořit teplé prostředí,
dává se proto za okno na slunce.
Tvrdil, že když člověk nějakou bylinu
potřebuje, tak se mu začne objevovat na
zahrádce, ale my to někdy vytrháváme,
jako plevel. Dnes je vůbec divná doba.
Moderní rychlé, hlučné sekačky, vyholí
trávníky, udělají kolotoč hmyzu a hlavně
každý chce mít vše dokonale vysekané
a včelky, čmeláci pak nemají potravu, protože chybí kvetoucí louka. Já si z dětských
let pamatuji, když jsem kosou kosila trávu
s babičkou. Vzpomínám na to ráda.
Přeji všem v dnešní uspěchané době, umět
se i zastavit a koukat kolem sebe na přírodu a vnímat co nám to tam roste, jak celá
příroda voní a nabízí nám své poklady.
Krásné léto.
Ivana Kotouč Jeřábková

Vážení čtenáři, milí přátelé,
stojíme před prázdninovým obdobím,
které je spíše ve znamení odpočinku,
dovolených a prázdninové pohody. Jarní
měsíce na Domově byly ve znamení záběhu nových prostor, které jsme na přelomu
roku dokončili v rámci budování Komunitního centra. Výsledek ohlasu mezi klienty
je nad očekávání kladný. Jde o místo
společného setkání, přednášek a kulturních akcí. S potěšením musím konstatovat, že finanční dotace z ministerstva pro
místní rozvoj ve výši téměř 5 mil. korun
již je vyřízena a my jsme mohli jednorázově splatit úvěr, který jsme si na stavbu
museli vzít. Jak prostory vypadají, o tom
se mnozí obyvatelé obce mohli přesvědčit
na Dni otevřených dveří v dubnu, konala
se slavnostní Mše svaté, pan farář vysvětil

nové prostory a za závěr slavnosti potěšilo
i vystoupení cimbálové skupiny Šumica.
V letních měsících čeká naše klienty řada
výletů, společenských a kulturních akcí.
Mimo jiné jde o návštěvu cukrárny v Senici na Hané a v Litovli, na pravidelnou mši
přijede p. farář Mališko, Klienti vyrazí na
nákupy do Litovle a Olomouce, pojedeme
se podívat k rybníku ve Vilémově, budeme
chodit na procházky do lesa a opečeme
i špekáčky.
Z větších akcí plánujeme výlet do Zoo
v Olomouci a návštěvu kina v Olomouci
a Arboreta v Bílé Lhotě. Podnikneme turistický výlet do Náměště na Hané a velký
úspěch v letech minulých měla i letní
Flóra Olomouc.
Na přání klientů plánujeme návštěvu

poutního místa Panny Marie Pomocné
-Maria Hilf u Zlatých Hor nebo na Horu
Matky Boží a klášter u Králík. Jak vidíte,
je toho dost!Náš Domov se rozvíjí po
všech stránkách, myslím, že klienti jsou
u nás spokojení a péče o ně je na dokonalé
úrovni. Co nás čeká?
Potřebujeme opravit chodníček u budovy,
který utrpěl stavbou komunitního centra
a do budoucna věřím, že bude realizováno
odstranění asfaltové plochy za Domovem
a realizace klidové zelené zóny – parčíku.
Z vyjádření vedení obce mám dobrý pocit,
že by se to mohlo podařit!
Přeji všem občanům Bílska krásné a aktivní prožití léta, dlouhou a pěknou dovolenou a jenom pěkné a pozitivní zážitky, ať
už ji strávíte doma nebo v zahraničí.
Mgr. Mirko Spurník
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Obecní úřad informuje

Nejbližší plánované akce
•
•
•
•

29. 6.2019 – Zábava se skupinou DETOX
24. 8.2019 – Dicsgolfový turnaj
31. 8.2019 – Hasičské závody, zábava se skupinou Motors rock
7. 9. 2019 – Memoriál Martina Květoně

Vítání občánků
V neděli 12. 5. 2019 proběhlo v naší obci
vítání občánků. Slavnostně jsme přivítali
mezi občany obce pět dětí, tři holčičky
a dva kluky. Dětem a rodičům zazpívali a zatančili děti z folklorního soboru

Hanáčci. Po krátkém projevu místostarosty
dostalo každé z dětí malý dárek, maminka kytičku a oba rodiče se podepsali do
pamětní knihy.
Mirka Novotná
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Pohledy občanů obce
Bílsko aneb na každého se dostane… 5/100

Pro chvilku oddechu
4

Pohled očima dospělého…
Dospělý pohled nám přinesla paní
Michaela Ulrichová.
Co Vám v naší obci chybí?
Chybí mi školka v místě, kosmetické služby a malá kavárnička, kde se
by jsme se mohli scházet s ostatními
maminkami.
Jak nejraději trávíte volný čas?
Nejraději jsem s rodinou a pokud chci
relaxovat, trávím svůj volný čas na
zahrádce.
Vaše oblíbené jídlo a pití?
Ujíždím na všem zdravém – smažený
řízek s bramborovým salátem, smažený
hermelín s hranolky, šišky s mákem,
tvarohové jahodové knedlíky……no
prostě všechno. K pití mám nejraději
Coca-Colu a kávu.
Sledujete TV, a co Vás v ní naposledy
zaujalo?
Televizi momentálně moc nesleduji,
ale ráda se dívám na filmy. Naposledy
se mi líbil příběh ze stáje DC Comics –
Aquaman.
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Pohled očima dítěte…
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Pohled dítěte nám přinesl Jáchym Žák.
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Léky na hlavu, aby mi z toho ticha nehráblo.

Co Ti v naší obci chybí?
Velký bazén.
Jak nejraději trávíš volný čas?
Na hřišti v Bílsku hraju fotbal s klukama.
Jaké je Tvoje oblíbené jídlo a pití?
Hamburger z grilu a cola.
Sleduješ TV, a co se Ti v ní naposledy
líbilo?
Sport.
Tvoje oblíbené zvíře?
Pašík.
Co by sis vzal na pustý ostrov?
Celou rodinu a psa Majora.
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6/100
Vaše oblíbené zvíře?
Mám doma dvě zvířátka a to mi úplně stačí. Jinak mám ráda kočky.
Co byste si vzala na pustý ostrov?
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Pokud máte zájem rozšířit Bílský zpravodaj o nějakou rubriku, článek nebo i jiné nápady, jste samozřejmě vítáni v naší „redakci“
na Obecním úřadě Bílsko.

