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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
9. března proběhlo zasedání zastupitelstva naší obce, které vyhodnotilo anketu
k provozování obchodu v Bílsku a uložilo starostovi připravit zřizovací listinu
příspěvkové organizace, která bude obchod provozovat. V anketě bylo vydáno
153 hlasovacích lístků, zpět se jich vrátilo121 (79%), z odevzdaných hlasů bylo
104 (86%) pro provozování obchodu obcí a 16 (14%) hlasů bylo proti. Další
zasedání měli zastupitelé 12. dubna, na tomto zasedání schválili dodavatele
úpravy povrchu hřiště v Netonicích. Bude jím STRABAG a.s. a práce provede
za 296 715,-Kč. Stejný dodavatel byl schválen pro vybudování vtokového
objektu v Netonicích u požární nádrže, což by mělo stát 62 293,-Kč, kdy
30 000,- Kč by měla pokrýt dotace od Jihočeského kraje. Dále zastupitelstvo
schválilo provoz v obecní prodejně, vyhlásilo výběrové řízení na prodavače
v této prodejně a schválilo zřizovací listinu příspěvkové organizace SLUŽBY
BÍLSKO, která bude prodejnu provozovat. Bližší informace k fungování obecní
prodejny jsou níže ve zvláštním článku.

ZE ŽIVOTA OBCE
V průběhu března a začátku dubna jsme se mohli sejít na několika akcích.
V sobotu 3.3. oslavily naše ženy svůj mezinárodní den. Během odpoledne a
večera vystoupily děti pod vedením B. Kučerové a T. Mojdlové, zazpíval Karel
Kekeši a vystoupili hasiči s módní přehlídkou + tancem hula hula. O
Velikonocích jsme tradičně viděli děti s řehtačkami a pomlázkou, v pátek
odpoledne proběhl tradiční turnaj ve stolním tenise a v sobotu 31.3. se
uskutečnil velmi navštívený hasičský bál, kapelu POZOR VIZITA si přišlo
poslechnout přes 90 lidí.

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT
30. dubna postaví mladíci před obecní hospodou v Bílsku a u kapličky v
Netonicích máj. V neděli 20. května se pojede závod Blzecké okruhy, v kterém
změří svoje síly nejlepší amatérští cyklisté Jižních Čech. V pátek 25. května
v rámci akce NOC KOSTELŮ bude otevřen i náš kostel sv. Jakuba, kde budete
moci prohlídku spojit s koncertem. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
věnován na terénní službu poskytovanou v Bílsku Chelčickým domovem sv.
Linharta. V neděli 3. června vypravuje obec zájezd do ZOO v Jihlavě. Zájemci
o účast na zájezdu nahlaste se, prosím, J. Kulíkovi osobně nebo na tel.
724181027 či e-mailem: oubilsko@quick.cz do14.5. 2018. Již dopředu
avizujeme oslavu výročí 130.let od založení hasičského sboru v Bílsku,
která se bude konat v sobotu 7.7.2018.

PROVOZ OBECNÍ PRODEJNY
Prodejnu bude provozovat příspěvková organizace SLUŽBY BÍLSKO,
jejímž ředitelem bude starosta. Prodavač bude zaměstnán na 4,5 h denně, za což
obdrží měsíční plat 8 500,-Kč čistého + cílovou odměnu 5-10% z
případného provozního zisku. Prodejna bude otevřena PO-Pá dvě hodiny
dopoledne a jeden a půl hodiny odpoledne, v sobotu bude otevřeno dvě hodiny
dopoledne. Inventuru v prodejně bude provádět kontrolní výbor každý měsíc.
Prostor prodejny bude před otevřením upraven a vybaven novým zařízením.
V prodejně budeme nabízet potraviny a smíšené zboží. Jako motivační pobídku
pro občany schválilo zastupitelstvo odpuštění poplatků za likvidaci odpadů
všem domácnostem, které utratí měsíčně v obecní prodejně minimálně 600,-Kč
na osobu.

UZAVÍRKA MOSTU NA SILNICI Č. II/140
Ve čtvrtek 19. dubna bylo předáno staveniště pro výstavbu nového mostu
přes Bílský potok na silnici druhé třídy, která vede kolem naší obce. K
jejímu uzavření dojde ve čtvrtek 26. dubna. Zhotovitel stavby, kterým je
STRABAG a.s., se zavázal stavbu dokončit do 5 měsíců od předání staveniště.
Po dobu uzavírky povede objízdná trasa pro všechna vozidla z Drahonic a
Bavorova přes Vodňany. Místní, včetně autobusů, mohou jezdit přes náves.
Výjimkou bude sobota 2. června, kdy bude ve Vodňanech MOTOSPRINT a
doprava bude jezdit přes Bílsko.

ODKALENÍ VODOVODU
V pondělí 30. dubna budeme odkalovat vodovod. Pro občany se může tato
činnost projevit poklesem tlaku vody a případně může být voda z kohoutku
zakalená. Prosíme o trpělivost, uvedená operace by měla zajistit dodávku čisté
nezkalené vody v dalších měsících.

CHELČICKÝ DOMOV SV. LINHARTA - POKRAČOVÁNÍ
V minulém občasníku jsme Vám představili pečovatelskou službu
poskytovanou Chelčickým domovem sv. Linharta, dnes přidáváme další
informace o této neziskové společnosti.
Chelčický domov sv. Linharta se věnuje lidem s tělesným, mentálním,
kombinovaným postižením a psychickými zátěžemi a také seniorům.
V dubnu 2010 byl zahájen provoz STD (sociálně terapeutických
dílen) ambulantní formou v Chelčicích č.p. 1 jako středisko Domova sv.
Anežky, o.p.s. v Týně nad Vltavou. V roce 2011 byla založena samostatná o.p.s.
Chelčický domov sv. Linharta, která od 1. 7. 2012 převzala poskytování služby
STD. Současná kapacita je 12 uživatelů v daný okamžik. Cílovou skupinou jsou
dospělí lidé s tělesným postižením, mentálním (lehké, středně těžké)
postižením, kombinovaným postižením. Činnost naší STD je zaměřena zejména
na rozvoj pracovních návyků a dovedností prostřednictvím pracovních a

dalších terapií. Uživatelé pracují s keramickou hlínou, s textilem, s ručním
papírem, malují obrazy, pracují na zahradě, podílejí se na výrobě potravinových
produktů, dále se účastní prací v běžném provozu, tj. pomáhají s úklidem atd.
Naším cílem je nabídnout uživatelům co nejpestřejší činnosti, aby si každý
mohl vybrat podle svých schopností a aby se každý mohl rozvíjet ve více
oblastech podle vlastních možností.
V září minulého roku jsme zahájili provoz dvou nových sociálních
služeb:
Jedná se o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením. Jde o ambulantní i terénní formu poskytovanou na Chelčicku,
Vodňansku, Netolicku, která je zaměřena na podporu aktivního života osob se
zdravotním postižením jako prevence sociálního vyloučení. Posláním sociálně
aktivizačních služeb je předcházet sociální izolaci těchto osob rozvíjením
individuálních sociálních kontaktů a poskytovat sociálně terapeutické činnosti,
které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a
dovedností klienta a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Dále se věnujeme Sociální rehabilitaci, jejíž ambulantní forma je
poskytována v Českých Budějovicích a od května 2018 i v Chelčicích a je
zaměřena na osoby s duševním onemocněním a částečným smyslovým
postižením nebo kombinovaným postižením, které jsou ohrožené sociální
izolací. Sociální rehabilitace svou specifickou činností směřuje k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich
specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu
běžných pro samostatný život a nezbytných činností alternativním způsobem
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.
Chelčický domov se nachází v opravených prostorách bývalé fary a jeho
součástí je i certifikovaná přírodní zahrada. Prostor přírodní zahrady našeho
domova je situován do památkové zóny Libějovicka-Lomecka, její Genius loci
hojně využíváme v sociálně terapeutických dílnách jak pro pracovní činnosti
(pěstování bylin, ovoce, zeleniny, biologická ochrana rostlin a přirozených
podmínek pro výskyt fauny), tak pro přesahové aktivity typu cvičení ve volném
prostoru, fytoterapie, aromaterapie. Nezanedbatelnou součástí využití přírodní
zahrady jsou klidové zóny k meditování a odpočinkovým technikám pro
uživatele i širokou veřejnost. Přírodní zahrada dále poskytuje rozvoj
praktického vzdělání, pořádáme pro veřejnost, tvořivé kurzy, environmentální
výchovu pro místní mateřské a základní školy, lektorujeme odborné
ergoterapeutické workshopy s terapeutickým přesahem pro OZP ze širokého
okolí, spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi.
Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku našeho Domova.
Jste srdečně zváni.
Za Linhartovské, Mgr. Klára Kavanová Mušková, ředitelka společnosti

