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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
V úterý 28.4.2015 se konalo zasedání zastupitelstva naší obce, které projednalo
podmínky pro zadání veřejných zakázek na rekonstrukci fary a vodovodu u
bytovek v Bílsku. Na přestavbu fary by obec měla obdržet od ministerstva pro
místní rozvoj dotaci ve výši 400 tis. Kč a na nahrazení poslední části kovového
potrubí vodovodu plastovým nám Jihočeský kraj poskytl dotaci 200 tis. Kč.
Zastupitelstvo ještě schválilo tři rozpočtové změny a ustanovilo novým
předsedou finančního výboru Josefa Ročovského, který nahradil odstoupivšího
Jiřího Vrtílku.
Obec se zúčastnila elektronické dražby lesních pozemků o výměře cca 0,75 ha
v k.ú. Netonice a pozemky vydražila za celkovou cenu 95 000,-Kč

ZE ŽIVOTA OBCE
V sobotu 18. dubna proběhlo v sále obecního hostince promítání videa a
fotek pořízených při letošním masopustním průvodu. Padesát účastníků
promítání si mohlo připomenout svoji účast v průvodu nebo se dozvědět jak
akce probíhala. Velký dík za přípravu filmů a fotek patří kameramanovi
Romanu Hrdličkovi, fotoreportérce Monice Krejsové a střihačce Leoně
Hrdličkové.
30. dubna byly postaveny v Bílsku a Netonicích májky, v Bílsku nově na
návsi před hospodou do nového stojanu.
Během dubna byla opravena požární nádrž v Netonicích. Oprava stála 118
218,-Kč. Nádrž zůstane do konce května vypuštěna, aby lepidlo a beton
dostatečně vyzrály, v první polovině června pak osadíme dřevěné zábradlí, které
by mělo stát ještě cca 6 000,-Kč a provedeme terénní úpravu kolem nádrže. V
dubnu obec také zaplatila 140 000,-Kč za nový propustek při státní silnici u
bytovek v Bílsku, který postavila firma M Build s.r.o. na konci loňského roku.
V neděli 24. května se pojede již pátý ročník cyklistických závodů Blsecké
okruhy včetně závodu pro děti a závodu skládaček, podrobnější informace o
celé akci jsou na poslední straně tohoto občasníku.
Poslední květnovou neděli se uskuteční avizovaný zájezd pro děti do ZOO
Ohrada Hluboká nad Vlatvou. Pro děti do 15 let bude celý zájezd zdarma,
doprovod dětí a mládež starší patnácti let si zaplatí vstupné, autobus pro 44
osob je objednán na neděli 31.5.2015 na 8:45 u obecní hospody, návrat
předpokládáme okolo druhé hodiny po poledni. Zájemci ať se hlásí u J. Kulíka
osobně nebo na tel. 724181027 nejpozději do 27.5.

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:
- 13.6. proběhne sraz absolventů školy v Bílsku
- 20.6. se od 13 hodin uskuteční tradiční hasičská soutěž v požárním útoku
- 4.7. s dětmi přivítáme prázdniny
- Zájezd do divadla BROADWAY v Praze
v sobotu 12.9. 2015 pořádá výbor pro sport a kulturu zájezd na muzikál
Mýdlový princ do divadla BROADWAY v Praze. Odjezd bude v 8 hodin z
Bílska, představení začíná ve 14 hodin a návrat předpokládáme okolo sedmé
hodiny večerní. Účastníci budou mít dopravu autobusem zdarma a zaplatí si
vstupenky. Vzhledem k tomu, abychom mohli včas zamluvit vstupenky a
pokusit se domluvit nějakou množstevní slevu, je třeba, aby se zájemci o
zájezd přihlásili nejpozději do 15.června J. Kulíkovi. Zájezd je vhodný i pro
starší děti. Předpokládaná cena vstupenky je od 300,- do 800,- Kč.

Obec Bílsko
pořádá dne 24. května 2015 závod
Jihočeské amatérské ligy v silniční cyklistice
5. ročník

Blsecké okruhy
1. Start : 24. května 2015 v Bílsku, okr. Strakonice 11.00 h – start společný
pro všechny kategorie - A,B,C,D,E,Z,M3,M4
2. Ředitel závodu : ing. Jiří Kulík, tel. 724 181 027
3. Hlavní rozhodčí : Ladislav Roučka , tel. 606 243 303
4. Prezentace : 9.00 – 10.30 hodin v obecní hospodě v Bílsku
5. Startovné : členové JAL 150,- Kč, příchozí 250,- Kč
V ceně startovného občerstvení po závodě.
6. Trať závodu :
Okruh mezi obcemi Bílsko, Měkynec, Záluží, Radějovice, Netonice.
1. a 2. okruh se jede bez cílového stoupání jako při 1. ročníku v roce 2011
3. - 5. okruh se jede s cílovým stoupáním. Cíl závodu ve stoupání nad obcí
Měkynec. Délka závodu je pro všechny kategorie stejná - 64 km !
Každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních
komunikacích č. 361/2000 Sb. a pokyny pořadatelů. Dále pak pravidla dle
platných předpisů JAL. Ochranná přilba povinná, každý se účastní na
vlastní nebezpečí!!
7. Ceny : věcné a finanční 1.- 3. závodník v každé kategorii
8. Zdravotnická služba : MUDr. Jakub Bayer

Po vyhlášení výsledků hlavního závodu, cca ve 14.30
hodin, bude odstartován cyklistický závod pro děti na
návsi v Bílsku a pro dospělé závod na „skládačkách“.

