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Vážení spoluobčané,
čtete nulté číslo nového zpravodaje naší obce. Zpravodajem bychom Vám
rádi přiblížili dění v Bílsku, Netonicích a Záluží. Třeba se nám tímto
prvním krokem podaří některé z Vás získat pro aktivní účast na našem
obecním životě.
Zastupitelé obce Bílsko

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
V neděli 2.11.2014 proběhlo v obecním hostinci v Bílsku ustavující
zasedání obecního zastupitelstva. Starostou obce byl zvolen Jiří Kulík a
místostarostou Tomáš Kučera. Pro úplnost dalšími členy zastupitelstva
jsou Roman Hrdlička, Petr Mačura, Josef Ročovský, Ondřej Špatný a Jiří
Vrtílka.
Při této příležitosti patří poděkování dlouholetým zastupitelům Tomášovi
Bayerovi a Jiřímu Šteflovi, kteří již nekandidovali a stejně tak poděkování
Jiřímu Vrtílkovi za dlouholetou práci ve vedení obce 8 let jako starosta a v
uplynulém volebním období jako místostarosta.
Nové zastupitelstvo ustavilo čtyři výbory jako svoje poradní orgány
Výbor finanční
– kontrola dodržování rozpočtu, kontrola
hospodaření obce, návrhy rozpočtu a
rozpočtových změn
výbor kontrolní
– kontrola zákonnosti rozhodnutí zastupitelstva a
starosty
výbor pro sport a kulturu – organizace společenského života v obci
výbor pro výstavbu
a rozvoj obce
– stanoviska ke stavebním řízením na území
obce, rozvojové dokumenty obce, kontrola
stavebních akcí obce
Tímto bychom Vás, vážení spoluobčané, chtěli vyzvat: kdo máte zájem o
práci v některém z výborů, přihlaste se buď osobně nebo telefonicky u
kteréhokoliv ze sedmi níže uvedených členů zastupitelstva do 14.11.2014.
Zastupitelstvo hodlá ustavit výbory do konce listopadu tohoto roku.
Kontakty na členy zastupitelstva:
starosta
Jiří Kulík 724181027
místostarosta
Tomáš Kučera 725892357
Roman Hrdlička 727908106

Petr Mačura 607539464
Josef Ročovský 607770781
Ondřej Špatný 602323342
Jiří Vrtílka 723010906

Zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání ještě schválilo hrubé měsíční
odměny pro jednotlivé členy zastupitelstva a členy výborů v následující
výši:
pro uvolněného starostu odměnu 31 000,-Kč měsíčně
pro místostarostu odměnu
6 000,-Kč měsíčně
pro členy zastupitelstva odměnu
460,-Kč měsíčně
pro předsedy výborů odměnu
800,-Kč měsíčně
pro členy výborů odměnu
500,-Kč měsíčně
Protože starosta bude zaměstnán na plný úvazek pro obec, jsou od
3.11.2014 nově určeny úřední hodiny našeho obecního úřadu
Po 7 – 12 a 1830 – 2000
St 7 – 12 a 1830 – 2000
Pá 7 – 12
Další zasedání obecního zastupitelstva proběhne v pátek 28.11.2014 v
obecním hostinci.

ZE ŽIVOTA OBCE
V sobotu 1.11. se uskutečnil výlov obecního rybníku v Bílsku. Celkem
bylo sloveno 90 ks kaprů 2-3 kg velkých, 50 ks kaprů 0,75 – 2 kg, 7
štik(největší měřila víc než 80 cm), 6 línů a přiměřené množství okounů a
bělic. 37 kaprů bylo rozdáno blzeckým rodinám 10 kaprů bylo prodáno a
zbytek se vrátil zpátky do rybníka na příští rok. Výlov zakončilo
občerstvení s hudbou v obecním hostinci.
Tuto sobotu 8.11. se na louce nad Roučků uskutečnil 2. ročník závodů
v cyklokrosu. Ve 1230 startoval závod pro příchozí děti a ve 1300 pak hlavní
závod. Celkem se zúčastnilo 62 závodníků.
Na prosinec jsou připraveny čtyři tradiční akce v pátek 5.12. budou chodit
Mikuláš anděl a čerti, v sobotu 6.12. od 1430 bude čertovský rej pro děti, v
sobotu 13.12. od 16 bude setkání seniorů za doprovodu hudby a s country
předtančením, na Štěpána 26.12. od 14 bude turnaj ve stolním tenisu.

Trochu historie
Sbor dobrovolných hasičů
Hasičský sbor v Blsku byl založen v roce 1888. Velitelem sboru byl tehdy
Tomáš Vaňata, předsedou řídící učitel Václav Vlček. Nová stříkačka na
ruční pohon byla pořízena z peněz, které byly získány z výtěžků plesů,
ochotnických představení a darů občanů. Kronika sboru byla založena
učitelem Hrdličkou a vedena s veškerou pečlivostí. Od té doby se však
kronika ztratila. V roce 1930 předělal Jan Svoboda stříkačku na motorový
pohon. Osvědčila se i při požáru u Vlčků v roce 1933.

