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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
V úterý 8.3.2016 proběhlo další zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo
schválilo konečnou podobu budoucí lávky přes Bílský potok u rybníka, podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice, kde by měla přestavbou
vzniknout šatna sociál a sklad a měla by být proražena další vrata aby mohla
obě naše hasičská auta vyjíždět nezávisle. Zsatupitelstvo také schválilo uzavření
smlouvy na novou úpravu zeleně v Záluží, kterou za cca 265 tis. Kč provede
strakonická firma Šíp – zahradní architektura a služby s.r.o., zároveň tato firma
připravuje projekt na novou úpravu návsi v Bílsku. Jako poslední bod schválilo
zastupitelstvo vypracování návrhu na řešení sběrného místa v místě současného
umístění kovového šrotu a metrového dřeva v areálu fary v Bílsku. Další
zasedání zastupitelstva obce bude v neděli 15.5. od 18-ti hodin v obecní
hospodě v Bílsku.

ZE ŽIVOTA OBCE
6.února se prošlo v našem masopustním průvodu Budyní, Měkyncem,
Zálužím,Netonicemi a Bílskem celkem 35 maškar.
V pátek 19.2. cca 30 diváků shlédlo divadelní představení ochotníků ze
Strunkovic nad Blanicí s názvem „Knoflíková válka“ a hned v sobotu jsme
měli dětský maškarní karneval, kde se při hudbě a v různých soutěžích
pobavilo asi 30 dětských masek a s nimi jejich rodiče
V sobotu 5.3. proběhlo posezení pro ženy u příležitosti MDŽ , kterým za
účasti cca 60 přihlížejících zatančili naši hasiči část z baletu Labutí jezero.
14. dubna naše obec spolu s obcí Měkynec uspořádala v obecním hostinci v
Bílsku „pyžamovou párty“, kam si přišlo zařádit asi 30 hostů.
V dalších týdnech se můžete těšit:
28.5. pojedeme do ZOO Praha, děti jedou zdarma a doprovod si zaplatí
vstupné 200,- Kč na osobu, přihlášky prosím do 20.5. u J. Kulíka, osobně

nebo na tel. 724181027.
29.5. se jako každoročně pojede cyklistický závod Blsecké okruhy s
vloženým závodem pro děti „okolo návsi“
25.6. se na pastvinách Špatných farmy utkají hasiči v tradiční sotěži v
požárním útoku
2.7. přivítáme na návsi v Bílsku spolu s dětmi prázdniny
23.7. proběhne stejně jako minulém roce pouť letos spojená se slavnostním
otevřením fary



Posezení s vůní kávy
Nejen pro maminky k svátku je připraveno posezení
v klubovně
 fary v Bílsku 

v pondělí 9.5.2016 od 17 hod.
O kávě bude vyprávět a dobrou kávu bude za
symbolické ceny vařit zástupce Pražírny v
Drahonicích

