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Milí občané, blíží se pro mnohé z nás nejkrásnější období 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. Já ale věřím, že i v tomto předvánočním čase si najdete chvíli na přečtení našeho zpravodaje.
V obci Bílsko jsme již tradičně zahájili adventní čas rozsvícením vánočního stromku, ve stáncích byla pro všechny připravena spousta dobrot, ke koupi byly krásné výrobky ze ZŠ Vilémov
a jako již tradičně dětem rozdával malou pozornost Mikuláš.

V parku můžeme nově vidět betlém, který je moc pěkný a má
i velký ohlas v okolních vesnicích.
V prosincovém čísle zpravodaje nesmí také chybět poděkování a přání.
Děkuji proto všem občanům, kterým není lhostejný život v Bílsku,
svojí aktivitou do něj vnáší nové nápady, oživení, pečují o vzhled
obce, a hlavně pomáhají při pořádání všech akcí.
Do roku 2020 Vám proto všem přeji spolu s celým obecním zastupitelstvem více příjemných dnů než těch nepříjemných, více lásky
než záště a nenávisti, více radosti a hojnosti než smutku.
Prožijte klidné Vánoce a celý následující rok pevné zdraví, ať se
Vám daří a vstupte šťastně do nového roku 2020.
Jaroslav Žák,
starosta obce

Jak to vidí bílští novousedlíci – p. Lada Mikulková
1. Co Vám dalo přistěhování do Bílska?
Přistěhování do Bílska mi dalo, dá se říct,
úplně nový život. Do té doby jsem bydlela v Cholině u rodičů, a to jak jistě každý
zná, má svoje pro i proti… (obzvlášť, když
už je vám skoro třicet). Na jednu stranu mi
změna dala určitou svobodu a volnost, ale
na druhou stranu i takové ty každodenní
starosti a zodpovědnost, kterou „u maminky“ někdy člověk nemusí vůbec řešit. Když
jsme se sem s manželem přistěhovali, byli
jsme svobodní a bezdětní a po dvou letech
se nám narodila dcera Verunka, takže mi
vlastně život v Bílsku přinesl moji rodinu.

Někdy se mi tomu ani nechce věřit, jak ten
čas letí, ale bydlíme tady už devět let a za
ten čas jsem tady poznala spoustu lidí, které
kdykoliv ráda potkám.
2. Co Vám to vzalo?
Co mi vzalo? Přemýšlím, ale nic mě nenapadá, takže pokud to něco opravdu bylo,
tak je to úplně nepodstatné, když si to teď
nevybavuju :-)
3. Co máte v Bílsku ráda, co byste změnila, nebo čím přispěla?
Mám to tady ráda, protože Bílsko je pěkná
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vesnice, kde je relativně klid, pěkná příroda
kolem a lidé jsou tady slušní a nekazí nám
to žádné skupiny nepřizpůsobivých a darebáků. Co bych si přála, aby se časem změnilo, tak ta škaredá silnice přes vesnici a kdyby to bylo reálné, tak bych změnila ty zadní
polňačky v pěkné cyklostezky, které by se
daly projet třeba na kolečkových bruslích.
S mojí profesí mzdové účetní mě úplně nenapadá, čím bych konkrétně mohla přispět,
ale nohy i ruce mám zdravé, takže pokud by
bylo potřeba s něčím pomoct a bylo by to
v mých silách, ráda pomůžu.
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Obecní úřad informuje
Společný projekt:
Odkanalizování obcí Bílsko-Loučka
Vážení spoluobčané, zde bych Vás rád
seznámil s výše uvedenou akcí.
Všichni víme, že jako jedna z mála obcí
nemáme vyřešenou splaškovou kanalizaci a tlak institucí zabývající se životním
prostředím je neúprosný. Domnívám se, že
i my sami se tomu musíme postavit čelem
a nemůžeme si myslet, že obec Bílsko
zůstane výjimkou.
Na základě zkušeností s provozem a jednoznačného doporučení od starostů okolních obcí jsme se začali zabývat myšlenkou společné ČOV pro obě obce, která by
pro nás v budoucnu byla ekonomicky přijatelná. Po ekonomické rozvaze, kterou si
nechaly obce Bílsko a Loučka zpracovat,
si na svých zastupitelstvech odsouhlasily
společný postup při odkanalizování obou
obcí, a to od fáze projektové až po výstavbu a následný provoz kanalizace s tím, že
společná ČOV bude v katastru obce Bílsko
(na konci obce v areálu bývalého ZD).
V pondělí 25. 11. 2019 výběrová komise
složená z členů zastupitelstva obcí Bílsko
a Loučka vybrala jako zpracovatele firmu
Staving engineering s.r.o. s nabídkovou cenou 780 450,- Kč za zpracování
projektové dokumentace pro obě obce.
Myslím si, že cena je velmi příznivá. Na
firmu Staving engineering, s.r.o. jsme také
získali dobré reference z obcí, kde projekt
již zpracovávala.
Chtěl bych jen říct, že akce odkanalizování obcí Bílsko a Loučka bude běh na velmi
dlouhou trať, s tím, že když vše dobře
půjde, vydání stavebního povolení bude ke
konci roku 2021.
Následně bude vyhledán vhodný dotační
titul a zpracována a podána dotační žádost.
Teprve po jejím schválení bude zahájena
výstavba.
Mám takovou smělou úvahu, že bychom s
touto akcí spojili i instalaci elektrické sítě

a vedení veřejného osvětlení do země
a zároveň pořídili nové veřejné osvětlení,
s tím, abychom vesnici neměli rozkopanou
na x krát, ale uvidíme, zda se to podaří.
V případě elektrické sítě to však záleží na
ČEZu co nám umožní.
Rekonstrukce chodníků po „levé
straně“ směrem od Choliny a směrem
k zástavbě na Loučku
U projektu „levá strana chodníků směrem
od Choliny“ jsme před finalizací dokumentace a podání na získání stavebního
povolení. Jako i u chodníků na „pravé
straně“ je zde nutné získat souhlas majitelů pozemků, na kterých chodníky leží
a zajistit poté odkup těchto pozemků.
Na rekonstrukci jsou dva pohledy, a to:
ANO - realizovat, protože jsou nyní
vypsané dotační tituly nebo NE - nerealizovat a počkat až bude provedena
kanalizace. Po rozhovoru s projektantem
kanalizace jsme se rozhodli, že pokud jsou
nyní vhodné dotační tituly, pokusíme se je
získat a chodníky rekonstruovat.
Akce „výstavba chodníků směrem k novým zástavbám na Loučku“ je trošku
projekčně složitější, protože zde musíme
„zatrubnit“ příkopu a tím odvést vodu z
komunikace, ale i tady jsme tak na 90%
finalizace projektu.
Revitalizace asfaltové plochy za DZR
Bílsko o.p.s. na park a úprava zeleného
prostranství na konci obce směrem na
Loučku
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo pro
odstranění cca 2/3 asfaltové plochy a revitalizaci asfaltové plochy za účelem vzniku
zeleného parku. Tento park bude plynule
navazovat na terasu u nově zbudované
přístavby komunitního centra při našem
Domově se zvláštním režimem a přispěje
tak k výraznému zkvalitnění života osob
pobývajících nejen v tomto zařízení, ale
i všech občanů v obci Bílsko.

Stará, dnes již značně poškozená asfaltová plocha o rozloze cca 400 m2, ležící
na parcele č. 2 a 3/2, je ve vlastnictví
obce Bílsko. Dříve plnila funkci odstavné plochy a dnes se již k tomuto účelu
nevyužívá.
Zastupitelstvo obce se tedy rozhodlo tuto
asfaltovou plochu revitalizovat na zelený
park. V rámci revitalizace bude odtěžen
a zlikvidován starý asfaltový povrch,
betonové žlaby a obruby, po odtěžení bude
následovat vyrovnání povrchu a navezení
skrývky. Poté se takto vyrovnaná plocha
osází dle architektonického návrhu parkovou zelení (keře, stromy, květiny), přičemž
její nezbytnou součástí parku budou i místa umožňující klidné posezení a zákoutí.
Myslíme si, že především v dnešní období
sucha je zřízení a výsadba nové zeleně
důležitá i z hlediska zadržování vody
v krajině.
Úprava zeleně je zpracována v celém okolí
DZR Bílsko o.p.s., a dále pro prostranství
na konci obce směrem na Loučku. Nyní
bude podána dotační žádost na Ministerstvo životního prostředí, držme si palce.
Výstavba altánu na hřišti
Máme také zpracovanou dokumentaci
a podanou žádost o stavební povolení na
výstavbu dřevěného altánu na místním
hřišti. Všichni víme, že na našem hřišti
probíhá spousta akcí a vždy stojíme před
problémem, co když bude pršet nebo bude
naopak přílišné teplo… a náš současný
stan je již za hranicí životnosti a nedá se
také pokaždé s ohledem na vítr postavit.
Také na tuto stavbu budeme podávat
dotační žádost, která by měla být vypsána
v první polovině roku 2020.
Pokud máte zájem se o výše zmíněných
akcích vědět více, neváhejte se nás obrátit.
Jaroslav Žák
starosta obce

Kulturní okénko
Výstava velkoformátových
historických fotek
Dne 23. 11. 2019 proběhla v Bílsku na
sále výstava velkoformátových historických fotografií spojená s přátelským posezením. Jsem osobně velmi rád, že se nám
tato výstava podařila uskutečnit, a i podle
pozitivních ohlasů, byla úspěšná.
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Výstava představuje soubor nejstarších
fotografií a pohlednic zobrazující obec
Bílsko a její nejbližší okolí tak, jak ji
zachytili místní občané a amatérští nebo
profesionální fotografové od počátku 20.
století do jeho zhruba první poloviny.
Poděkování patří především všem občanům, kteří poskytli originální fotografie

k následnému digitálnímu zpracování.
Jejich pomoc byla zásadní pro vznik této
výstavy.
Veškeré originální obrazové materiály jsou
původní klasické bromostříbrné černobílé
fotografie, nebo dodatečně kolorované
světlotisky v případě několika pohlednic.
Jediný zástupce přímého barevného vyobra-

www.oubilsko.cz
zení je reprodukce obrazu akademického
malíře Františka Schöna z roku 1937.
Široké veřejnosti se nyní zpřístupňují pohledy
do minulosti obce, pro mnohé dosud neznámé.
Stále se však obracíme s prosbou k občanům, pokud vlastní ještě nějaké další
dobové fotografie, které by mohly obohatit
tento soubor, nechť laskavě kontaktují autory výstavy nebo vedení obce, ohledně jejich
zapůjčení, abychom mohli sbírku rozšířit.
Velké poděkování patří Tomáši Říhovi a
Martinu Polčákovi, bez jejichž nadšení při

získávání historických fotek, a to mnohdy
po celé naší republice, a hlavně umu při
digitalizaci starých fotek, by tato výstava
nikdy nemohla vzniknout.
Fotografie jsou i nadále vystaveny na
obecním sále v Bílsku, kde je můžete
shlédnout.

Betlém
Jak jsem již zmínil v úvodním slovu, při
letošním přivítání adventu jste měli všichni možnost vidět náš nový betlém.
Tento nápad vznikl u naší zastupitelky
Renaty Patákové, které jej poté s nadšením
sobě vlastním i realizovala. Krásné postavy a zvířata jsou z rukou paní Pavlicové z
Hroznové Lhoty.
Dřevěný betlém pro nás vyrobil šikovný
tesař Jarda Vrána.

Tak jak to u každé události bývá, i zde
proběhla „menší horlivá debata“, a to
ohledně vhodného umístění vzhledem k
počasí (sněhu a dešti), které by slaměné
sochy poškodilo a zároveň abychom se
betlémem náležitě pochlubili a byl vidět
z ulice.
Při hledání vhodného místa pro náš betlém
to chvíli vypadalo jako na otáčivém hledišti divadla v Českém Krumlově :)

Jaroslav Žák,
starosta obce

Jaroslav Žák,
starosta obce

Drakiáda 2019
Letošní Drakiáda se konala až v sobotu 12. října 2019, namísto plánovaného
6. října 2019.
Píseň “Poručíme větru, dešti” už nějaký
ten rok nezpíváme, takže, když nám v den
drakiády pršelo, musela se přesunout na
další týden, kdy nám slunečné skoro letní
počasí opravdu přálo.
Na Sokolském hřišti se nás sešlo jako obvykle, ale draků jsme nakonec napočítali

15, a musím uznat, že letos draci létali dětem díky dobrému počasí a mírnému větru
opravdu vysoko, ale naštěstí ne daleko, tak
jako v loňském roce, kdy se jeden hledal
až na Vrškách v potoku.
Odpoledním posezením na hřišti a závěrečným opečením špekáčků jsme zakončili
nejen Drakiádu, ale i celoroční sezónu na
hřišti.

Nyní se už můžeme těšit na zimu a doufat,
že nám napadne alespoň o trochu více
sněhu než v minulých letech a trochu přimrzne, zkrátka taková ta zima jak má být,
aby se i v našich končinách dalo sáňkovat,
lyžovat a bruslit tak jako v letech našeho
mládí.
Renata Patáková
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Adventní dílna
První prosincovou neděli se na sále obecního úřadu konala již tradiční adventní
dílna. Každý měl možnost si svázat a bohatě nazdobit adventní věnec nebo svícen,
uplést si z pedigu zvoneček nebo odlít
voňavé mýdlo. Na zahřátí a občerstvení se
podávalo sladké svařené víno, bombardino
a extra hustá horká čokoláda.
I přes menší účast se potkali zástupci všech
věkových kategorií od nejmenších dětiček,
které zatím jen uzobávaly napečené dobroty, až po babičky i prababičky.
Koho tvoření už nebavilo, mohl jen tak
odpočinout a popovídat si, nebo se podívat
na promítaný film, u kterého byla „odložena“
všechna dítka, která už tvoření měla plné zuby.
Příprava adventní dílny je časově i materiálně dost náročná, proto děkujeme všem těm,
kteří neváhali vyjít do mrazivého nedělního
odpoledne a připojili se k nám. Vaše účast a
radost z pěkné práce je naší největší odměnou. Věříme, že se v příštím roce setkáme
zase v hojnějším počtu a třeba přilákáme i
tatínky, kteří se tu jistě také zabaví.
Mgr. Anna Mettler
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Nesuď, neznáš celý příběh
V malé indiánské osadě žil starý muž se
svým synem. Lidé k němu chodili pro
radu, byl uznávaným mudrcem. Tento
stařešina měl syna a jednou se vydali
na lov a domů se vrátili s nádherným
hříbětem, které přišlo o matku. Hříbě
vyrostlo v divukrásného hřebce. Všichni stařešinovi říkali: Ty máš, ale štěstí.
Jenže stařešina odpověděl: Možná ano,
možná ne. Neznáme celý příběh. Ostatní
se divili, jak může pochybovat. Jednoho
dne hřebec zmizel, všichni chodili a říkali: Jaká je to smůla, ale stařešina opět
odpověděl: Smůla, štěstí, kdo ví? Za dva
týdny se hřebec vrátil a přivedl s sebou
pět nádherných klisen. Opět lidé volali,
že má stařešina štěstí. Jenže za nedlouho
jeho syn spadl z koně a vážně si poranil
nohu, tak, že už nebude chodit, jako
dřív. Lidé lamentovali a volali, jaké je
to neštěstí a stařešina stále opakoval to
samé: Zda je to neštěstí, či ne, ukáže až
život. Všichni si mysleli, že se zbláznil.

Druhého dne vstoupil kmen do války
a všichni zdraví muži museli odejít
do boje. Stařešinův syn kvůli svému
zranění zůstal doma. Z bitvy se nikdo
nevrátil a tak všichni říkali: Ty máš ale
štěstí, my jsme přišli o muže, syny, taková tragédie, jen ty máš vše. Mudrc opět
řekl: Tragédie nebo požehnání? Neznáte
stále konec příběhu. V dalších dnech se
kmene zmocnila banda desperátů a zotročila je. Pracovali těžce, až živí záviděli
mrtvým. Lidé říkali: Měl jsi stařešino
pravdu, kéž by jsme také zemřeli v boji,
jako naši muži. Mudrc odpověděl: Ano, z
hlediska přítomného okamžiku se to takto jeví, ale nesuďte. Stále neznáme smysl
celého příběhu. Už za okamžik to může
být jinak. A také ano, za nedlouho se objevili ztracení muži, kterým se podařilo
uniknout ze zajetí a vysvobodili kmen z
otroctví. U večerního ohně si vzpomněli
na stařešinova slova, že nemají soudit,
když neznají celý příběh. Požádali jej,
aby jim řekl, jaký má ten příběh konec.

Znát celý příběh znamená pozorovat jej
ze všech úhlů – z pohledu oběti, která
volá po odplatě, z pohledu pachatele,
který tvrdí, že za nic nemůže, nezávislého soudce, který zná pohled z obou stran
a pohled vašeho vyššího já, nadhledu.
Nic není náhoda, vše jste si připravili
sami. Vše se děje v pravou chvíli a na
pravém místě. Proto cokoli přijměte,
jako příležitost. Proste o pochopení významu a příčinu událostí, o sílu, pokoru,
aby jste překážku překonali a o lásku,
aby jste neublížili a zachovali si slunce
v duši. Všichni jsme na cestě za světlem.
Každý si volí svou cestu, zda oklikami, močály, nebo přímou cestou srdce.
Konec cesty a tedy i každého příběhu
se jmenuje – návrat domů, spojení s
bohem, se světlem, s láskou, z níž jsme
vzešli a již jsme.
Přeji všem krásné vánoční svátky a šťastný
vstup do nového roku 2020.
Ivana Kotouč Jeřábková

Vážení a milí přátelé, čtenáři Bílského zpravodaje,
blíží se konce roku 2019, je čas jej
zhodnotit, zbilancovat a zamyslet se, jak
naložíme s rokem příštím. Člověk je tvor
společenský, a tak jako v průběhu celého
roku, tak i v podzimních týdnech jsme
na Domově prožívali celou řadou akcí
kulturních, zájmových a společenských.
Den seniorů jsme oslavili s muzikou
p. Koupila při kafíčku a malém občerstvení. Počasí nám na podzim přálo,
proto jsme podnikli výlet do Pradědovy
galerie v Jiříkově, návštěvu poutního
místa Panny Marie Pomocné -Maria Hilf
u Zlatých Hor a časté byly i návštěvy
cukrárny v Senici na Hané a v Litovli.
I starší lidé rádi nakupují, proto jsme
uskutečnili nákupy s klienty v Olomouci, v Litovli i v Náměšti na Hané.
Ruční práce, jako například výroba
dušičkových dekorací, probíhaly s paní
Irenkou, bavili jsme se i výrobou podzimních motivů s malováním a přípravou na adventní čas. Besedy jsme měli

na téma „Je tady podzim“ a připomněli
jsme 30. výročí Sametové revoluce spojené s kvízem a pohoštěním.
K uctění Památky zesnulých jsme
zajeli na hřbitov do Vilémova a Konici
a zúčastnili jsme se povedené výstavy
fotografií „Bílsko v proměnách času“,
spojenou s hudebním vystoupením.
Pravidelně také probíhala Mše svatá s
panem farářem Mališkou a otevřená srdce i duše určitě fungují, jak se můžeme
pravidelně přesvědčovat při akci Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, neboť i
letos dostanou od dárců z celé republiky
naši klienti celou řadu mnohdy i velmi
hodnotných dárků.
Neobyčejně oblíbené jsou přednášky
s panem Arnošem, tentokrát například
na téma Srí Lanka - ostrov snů, čaje a
pohody. Na toto téma jsme uspořádali
degustaci čaje: Čaj, který nejen zahřeje,
ale i léčí.

Celý ten rok bych zhodnotil jako velice
hektický, bohatý na události, ale v zásadě úspěšný – co jsme si předsevzali, to
se nám podařilo naplnit.
V závěru roku jsme opravili chodníček
u budovy, vyměnili již velmi opotřebené
postele u několika klientů a nakoupili
řadu ošetřovatelských pomůcek. Proběhne částečná výměna dveří, výmalba
prostorů a nákup potřeb pro klienty.
Zkrátka neustále myslíme na zvýšení
kvality bydlení a ošetřovatelské péče v
Domově. I proto jsme přijali novou pracovnici na aktivizační péči. Tohle a celá
řada dalších zlepšení a realizace nápadů
nás čeká i v roce příštím.
Vážení přátelé, tiché adventní dny nás vybízejí k zamyšlení a klidnému zastavení,
proto přeji já i moje kolegyně všem občanům Bílska krásné a klidné prožití Vánoc
a mnoho štěstí a zdraví v roce 2020.
Mgr. Mirko Spurník
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Pohledy občanů
obce Bílsko aneb
na každého se
dostane…

Rozsvěcování vánočního stromu

Pohled očima dospělého…
Dospělý pohled nám přinesla paní
Jiřina Grézlová.
Co Vám v naší obci chybí?
Mě nic nechybí, ale je tady hodně
malých dětí, tak snad nějaký zábavný
kroužek, ale s tím si určitě poradí jejich
šikovné maminky.
Jak nejraději trávíte volný čas?
Nejraději doma, na zahradě nebo jedu ke
kamarádce.
Vaše oblíbené jídlo a pití?
Sním všechno, ale snad řízek a bramborový salát nebo vepřo-knedlo-zelo.
Sledujete TV, a co Vás v ní naposledy
zaujalo?
Ano sleduji a nejraději se dívám na
české veselohry a pohádky.
Vaše oblíbené zvíře?
Pes.
Co byste si vzala na pustý ostrov?
Na pustý ostrov bych nikdy nejela. A
kdyby došlo ke ztroskotání, tak by nebyl
čas přemýšlet co s sebou.

Pohled očima dítěte…
Pohled dítěte nám přinesl Jiří Jemelka nejml.
Co Ti v naší obci chybí?
Moře.
Jak nejraději trávíš volný čas?
Stavím ze stavebnice Titanic.
Jaké je Tvoje oblíbené jídlo a pití?
Kuřecí řízek, hranolky s kečupem, džus.
Sleduješ TV, a co se Ti v ní naposledy
líbilo?
Film Titanic.
Tvoje oblíbené zvíře?
Kočka Micka.
Co by sis vzal na pustý ostrov?
Rodinu, stan a spacáky.
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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.

