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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Ve volbách, konaných 5. a 6. října 2018, byli hlasy 92 voličů z celkového

počtu 161 do zastupitelstva obce zvoleni Tomáš Kučera ze Záluží,
z Bílska: Jiří Kulík, Petr Mačura, Ondřej Špatný, Roman Hrdlička, Roman
Straka a Pavel Houska z Netonic. Na kandidátce byli zaregistrováni ještě
MUDr. Jakub Bayer a Václav Kucul. Vzhledem k systému voleb a
vysokému kvóru se nemohli ucházet o možnost být zastupitelem, přestože
nedostali nejméně hlasů. Následně proběhlo v neděli 28. 10. 2018
v obecním hostinci v Bílsku veřejné ustavující zasedání obecního
zastupitelstva na období 2018 – září 2022. Při této příležitosti patří
poděkování dlouholetému členovi zastupitelstva Josefu Ročovskému z
Netonic, který již dále nekandidoval. Podle schváleného programu byli
veřejnou volbou zvoleni starosta (Jiří Kulík), místostarosta (Tomáš
Kučera) a určeny hrubé měsíční odměny pro jednotlivé členy
zastupitelstva a členy výborů. Předsedy jednotlivých schválených výborů
jsou ostatní zastupitelé a členové výborů budou potvrzeni na dalším
veřejném zastupitelstvu v pátek 16.11.2018 k večeru.
Nové zastupitelstvo plánuje ustavit 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, starosty a
kontrola hospodaření příspěvkové organizace SLUŽBY
BÍLSKO (obchod)
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, aby se zájemci o
práci v některém z výborů přihlásili, buď osobně nebo telefonicky u
kteréhokoliv ze sedmi níže uvedených členů zastupitelstva do středy
14.11.2018.
Kontakty na členy zastupitelstva:
Jiří Kulík
724181027
Tomáš Kučera
733622130
Roman Hrdlička 727908106
Roman Straka 725953155

Petr Mačura 607539464
Pavel Houska 607164538
Ondřej Špatný 602323342

ZE ŽIVOTA OBCE
Během neobvykle horkého a suchého léta jsme oslavili 130.výročí založení
místního Sboru dobrovolných hasičů. Během oslav byla oceněna práce
bývalých, současných i nových členů spolku. Po slavnostní schůzi bylo možno

navštívit výstavu ve faře. Obec znovu vydala rozšířenou brožurku, kterou si
případní zájemci stále po dohodě vyzvedávají u starosty obce. Odpoledne
proběhly ukázky zásahu hasičů a záchranářů. Žíznivci pak proháněli starostu se
synem od venkovního posezení k pípě a zpět. Mezi čestnými hosty byla i milá
návštěva ze stejnojmenné obce Bílsko u Hořic. Během deštivé pouťové soboty
navštívili zájemci na faře výstavu mysliveckých trofejí a večer se příjemně
vytančili na obecní zábavě s Hastrmany. Zakončení prázdnin pro děti se
bohužel pro nepřízeň počasí tentokrát nepořádalo. V polovině září pak místní
hasiči oplatili návštěvu na hasičské soutěži, pořádané v Bílsku za Jičínem.
Pochvala patří zejména naší Avii, která zvládla cestu ve skvělém čase jen
s jedním šrámem skoro jako speciály závodu Paříž-Dakar. Aby toho nebylo
málo, osobní auto s členy spolku cestou zpět krátce navštívilo ještě nejmenší
Bílsko u Kopidlna. Pobyli jsme tak v jednom dni ve třech stejnojmenných
obcích. Zbývá to čtvrté u Olomouce. Doufáme, že se navázané milé přátelství
za lesem Řáholcem podaří udržet.
O víkendu 20.-21.10.2018 se v Brnouších a na úbočí Hradu konaly závody
„Vodňanský kapr“ v orientačním běhu. V tyto dny měla naše obec dočasně o
přibližně 500 lidí a 140 aut víc. V sobotu 27.10.2018 se uskutečnil výlov
obecního rybníka v Bílsku. V dešti bylo celkem sloveno 50 ks tříkilových
kaprů, 2 štiky a několik desítek amurů. Celkem bylo 6 kaprů prodáno a 44
rozdáno místním rodinám. Zbytek se vrátil zpátky do rybníka na příští rok.
Během výlovu bylo k dispozici občerstvení včetně rybí polévky a pečené ryby.
V neděli 18. 11. v 15 hodin bude vysazena lípa k 100. výročí založení
československé republiky, po vysazení lípy je možno shlédnout prostory obecní
knihovny . V sobotu 24. 11. 2018 se na louce nad Roučků uskuteční další závod
v cyklokrosu. Budou-li zájemci, odstartuje i závod příchozích dětí.
Na prosinec jsou připravovány tradiční akce. V neděli 2. 12. zahájíme adventní
čas rozsvícením stromu na návsi, kde nebude chybět punč. Ve středu 5. 12.
budou chodit po domech Mikuláš s andělem a čerty, v sobotu 8. 12. bude
Čertovský rej pro děti v sále obecního hostince. V neděli 9. 12. 2018 se bude
konat od 14 hodin koncert v prostorách klubovny na faře. Sváteční náladu
dovezou páni Dobrodinský a Homér, kteří tentokrát v teple zahrají skladby na
flétnu a na harfu. Následující sobotu 15. 12. budou zváni senioři na své
předvánoční posezení za doprovodu hudby. Tradičně pak na Štěpána 26. 12. od
14 hodin sehrají v sále místní sportovci vánoční turnaj ve stolním tenisu. Možná
se povede před koncem roku i společný pěší výlet na blízkou vyhlídku.

Trochu historie
„Během roku 1918 doléhaly i do Blska odezvy 1.světové války, množily se krádeže
potravin a prošla krutá epidemie Španělské chřipky. Konečně po dlouhém válčení
bylo uzavřeno příměří 11.11.1918 s Německem. Císař Karel svolil před tím ku

utvoření samostatného státu českého, jenž byl 28.10.1918 v Praze slavnostně
prohlášen. Po celé zemi samostatnost a obnovení státu Česko-slovenského bylo
oslavováno a zpívána byla česká hymna „Kde domov můj!“. Přestože byly bořeny
některé kříže a Mariánské sloupy, u nás byl postaven a vysvěcen nový kříž u cesty
Ludvíkem Špatným na konci jeho zahrady u č.p. 42 a chalupníkem Boubeníkem na
křižovatce pod zahrádkou před jeho obydlím. V Záluží rodina Šrámků (č.p. 32)
postavila kříž u Kořenského rybníka na paměť svého padlého syna Tomáše, rolníka
v Pivkovicích č.p.7.“
„Dne 18.4.1920 konány byly první volby do Národního shromáždění v Praze a při
nich na zdejší osadě volili voliči starší 21 let ve III. třídě místní školy:
Blsko+Pivkovice+Chrást: celkem volilo 210 lidí – z toho 104 hlasů agrárníci, 69
lidovci, 27 domkáři, 4 živnostníci, 3 komunisté, 1 národní demokraté,
Záluží: celkem 95 – 47 domkáři, 41 lidovci a 7 hlasů agrárníci
Netonice+Radějovice: 68 celkem - 60 agrárníci, 5 domkáři a 3 lidovci.
O týden později 25.4.1920 se volily při slabší účasti stejné strany do senátu.
Potom při volbách obecních v Blsku (+Pivkovice a Chrást) dne 15.6.1919 dostali
lidovci 50 hlasů (3 mandáty), agrárníci 118 (7 m.) a domkáři 46 (2 m.). Při volbě
starosty politického zvolen byl proti hlasům lidovců spojených s domkáři za starostu
učitel Ludvík Špatný, rodák z Blska č.p.25. Zas o týden později 22.6.1919 konaly se
ještě volby místní jen v Blsku samotném, kde dostali lidovci spojení s domkáři 54 hl.
(6 mandátů) a agrárníci 52 hl. (6 mand.). Losem zvolen za místního starostu byl Ant.
Soukup vulgo Hlinka z Blska. Po velkých dohadech byly obce po dvou letech od sebe
odděleny a volby dne 20.2.1921 opakovány. Přes dohady a velké spory byl obecním
starostou zvolen lidovec Fr. Kajtman. Pak nastal v obci klid.“
Z Farní kroniky – česky psané události od konce roku 1917 panem farářem
Antonínem Hálou (k přečtení také elektronická kopie na http://www.bilsko.eu/ )
MOSTY V OKOLÍ 2018
Ještě bychom se rádi vrátili k provedení a dokončení oprav mostů na silnicích v okolí
Bílska. Kratší dobu byla zavřena silnice na Měkyneč, kde byl vyměněn a opraven
propustek mezi loukami nad Měkynečským potokem. Neprůjezdnou část objížděly i
linkové autobusy po trase přes Záluží. Doufáme, že nový mostek bude dlouho dobře
sloužit a unese i zátěž velkých traktorů s přívěsy, cisterny s mlékem a autobusy.
Druhá uzavírka byla po dobu 6 měsíců na hlavní silnici Drahonice–Bavorov.
Investorem akce s cílem zkapacitnit mostek přes Bílský potok pro velkou vodu mezi
zahrádkami bytovky č.p. 2 a bývalým prasečákem byl Jihočeský kraj. Postupně se
odstranilo původní vyzdění, byl znatelně rozšířen průtok a koryto potoka znovu
přemostěno. Kvalitu provedené práce společnosti STRABAG jistě prověří už tato
zima a jaro 2019. Tak šťastnou cestu po obchvatu.

