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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo
vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a
o poplatku ze psů. Všechny tři vyhlášky jsou od 10.11. do 4.12.2015
vyvěšeny na úřední desce. Poplatek za psa bude 100,- Kč a za každého
dalšího psa 150,-Kč ročně, poplatek za likvidaci odpadu bude činit 250,Kč na osobu ročně. Poplatky budou splatné do 31.1. roku, na který se platí.
Dále zastupitelstvo schválilo uzavření nové smlouvy na svoz komunálního
odpadu s firmou RUMPOLD 01 Vodňany s.r.o., nově se nebude platit
paušálně za počet vyvážených nádob, ale podle skutečné hmotnosti
ukládaného odpadu. Zastupitelé a přítomní občané vyslechli informace o
postupu prací na rekonstrukci fary a o projednávání územního plánu.

ZE ŽIVOTA OBCE
O víkendu 17. a 18. října se v naší obci konal 41. ročník Vodňanského
kapra – závod v orientačním běhu, pořadatelem byl Sokol Pražák, naše
obec poskytla zázemí v areálu fary a pomohla při vyhlašování výsledků
po skončení závodů. V závodě startovalo 380 závodníku všech věkových
kategorií. Závodníkům i pořadatelům se u nás líbilo a slíbili, že se k nám
nejpozději za tři roky vrátí.
V sobotu 31.10. 2015 jsme lovili obecní rybník v Bílsku. Počasí nám
přálo, účast byla hojná vylovili jsme 56 kaprů od 2 do 4 kg, 10 štik(ta
největší měla přes 1 m), jednoho sumce, 66 kaprů menších, 4 líny a 5
okounů.
V sobotu 21.11. 2015 se uskutečnil 3. ročník Blseckého cyklokrosu, který se letos
jel jako poslední závod TBC série. Síly na louce nad Roučků změřilo 30 závodníků,
vyhlášení výsledků závodu a celkových výsledků TBC série proběhlo v obecní
hodpodě.

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:
Rozsvícení vánočního stromu
Výbor pro sport a kulturu připravil na neděli 29.11. slavnostní
rozsvícení vánočního stromu na zahájení adventu. Sraz bude v 16 hodin na
návsi v Bílsku, děti již dostaly k výrobě ozdob polystyrenové základy. Kdo
z dětí bude chtít může v rámci programu vystoupit s připravenou

básničkou nebo koledou. Ozvučení a hudební doprovod jsou zajištěny

včetně drobného občerstvení pro všechny příchozí.
Předmikulášská besídka
Vl. Hrachovec pořádá pro děti 5.12. od 13:30 v sále obecní hospody v
Bílsku předmikulášskou besídku.
Čerti v Bílsku
V sobotu 5.12. navštíví každou rodinu naší obce, která má zájem,
Mikuláš s anděly a čerty. Telefon na vedoucího čerta Petra Mačuru je
607539464.
Setkání seniorů
V sobotu 12.12. od 16-ti hodin se v sále obecní hospody v Bílsku
uskuteční tradiční setkání seniorů. Jako každý rok je připraveno malé
občerstvení, celým podvečerem bude provázet dechovka Malá novoveská
muzika a stejně jako vloni vystoupí i soubor SEN SEN z Prachatic.
Vánoční turnaj
V sobotu 26.12. (na Štěpána) od 14-ti hodin proběhne tradiční vánoční
turnaj ve stolním tenise.
Vánoční koncert
V neděli 27.12. od 14-ti hodin se v našem kostele uskuteční tradiční
vánoční koncert. Letos se můžete těšit na vystoupení ženského
klarinetového kvarteta CANTARINA CLARINETE.
Silvestr
Kdo bude chtít, může jako každoročně přivítat Nový rok a oslavit
Silvestra v obecní hospodě 31.12. od 18-ti hodin.
Výroční schůze SDH Bílsko
V sobotu 9.1. 2016 od 18-ti hodin v obecní hospodě proběhne výroční
členská schůze našeho Sboru dobrovolných hasičů.

Nakládání s odpady v roce 2016
Vážení spoluobčané v roce 2016 nás čeká změna v účtování uložení
odpadů na skládce RUMPOLD 01 s.r.o. ve Vodňanech. Obec přestává
platit paušálně za počet vyvezených popelnic, ale bude platit za skutečně
uložené tuny odpadu. Hmotnost odpadu se bude vážit přímo ve svozovém
voze po objetí všech tří osad. Smluvně máme dánu cenu za uložení jedné
tuny odpadu 1 452,-Kč a cenu za jeden svoz 2 057,-Kč. Předpokládáme
svozy jednou za čtrnáct dnů. Protože v současnosti se v průměru při
každém svozu naloží odpad o hmotnosti cca 1 t, předpokládáme pro rok
2016 celkové náklady na svoz 91 234,-Kč. Za ukládání odpadu tedy
můžeme ušetřit především tak, že do popelnic s komunálním odpadem
budeme skutečně ukládat jen odpad, který nemůžeme vytřídit a odevzdat
jinde nebo jinam. Od začátku příštího roku budou ve všech třech osadách
k dispozici kontejnery na směsné sklo a směsné plasty a nově kontejnery
na papír. V Bílsku v areálu fary bude k dispozici prostor pro ukládání
kovového odpadu včetně nádoby na drobný kovový odpad jako konzervy,
víčka, plechovky apod. Tento prostor bude přístupný v určených hodinách
každou středu a sobotu, ve stejný čas bude možno uložit i plasty, sklo a
papír přímo na valníky, s kterými odpady odvážíme. Za uložení
vytříděného odpadu nic neplatíme a navíc prostřednictvím systému
EKOKOM dostáváme peníze za recyklaci těchto odpadů, za rok 2015 to
bylo celkem 30 tis. Kč. Apeluji tedy na Vás, vážení spoluobčané, snažte
se co nejvíce odpadů vytřídit, ať je v popelnicích jen odpad nevytřiditelný
a plasty, sklo, železo a papír dávejte do nádob na tříděný odpad nebo
přivezte do areálu fary v Bílsku. Ušetříme tak za uložení a získáme peníze
od EKOKOM navíc. Poplatek za likvidaci odpadů, který v příštím roce
každá osoba zaplatí ve výši 250,-Kč by nám měl vynést cca 60 tis. Kč,
EKOKOM cca 30 tis. Kč, podaří-li se nám náklady na svoz a ukládání
odpadů snížit a obdržet za vytříděný odpad vyšší odměnu od EKOKOM,
můžeme pro rok 2017 snížit poplatek na osobu.
Jiří Kulík

