Blzecký občasník

07 / 2015

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo
poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko –
Otavského regionu za nákup stolů na stolní tenis. Dále zastupitelstvo
projednalo rozpočtové změny a vyhodnocení ankety k rozvoji obce, které
je zveřejněno na jiném místě tohoto občasníku. V srpnu se na schůzce
zastupitelé dohodli na koupi hasičské cisterny, pokud bude k mání do 100
tis. Kč. Na společné schůzce členů výboru pro výstavbu a rozvoj obce a
zastupitelů, která se sešla 6.9. v Netonicích, bylo rozhodnuto o rozsahu
úpravy obrubníků a okolí čekárny v Netonicích na návsi.

ZE ŽIVOTA OBCE
V sobotu 18.7. proběhla Jakubská pouť. U hospody v Bílsku byly celé
odpoledne historické houpačky, kolotoč a střelnice firmy Al Rašíd ze
Strakonic a další atrakce pro děti(házení na cíl, ježdění na koni) včetně
tří stánků s občerstvením a sladkostmi. Místní hasiči se stříkačkou
poskytovali každou celou hodinu dětem studenou sprchu a po celé
odpoledne zajišťovali ozvučení návsi včetně hudby. Během odpoledne se
na pouti vystřídalo asi 100 lidí s dětmi. V 16 hodin se představilo divadlo
PNUTÍ se svojí hrou pro děti i dospělé O kohoutkovi a slepičce trochu
jinak, na představení se přišlo podívat přes třicet dětí a 15 dospělých.
Večer od 20-ti hodin zahrála v sále obecního hostince skupina RELAX
cca 60-ti hostům. V neděli po obědě se uskutečnil tradiční nohejbalový

turnaj, kterého se zúčastnilo 6 dvojic. Výbor pro sport a kulturu průběh

poutě vyhodnotil jako zdařilý a počítá s jejím uspořádáním i v roce 2016.
V prvním srpnovém týdnu proběhla výměna kovového vodovodního
potrubí u bytovek za plastové.
V neděli 30.8. v podvečer se naše děti rozloučili s prázdninami. Po
absolvování šesti stanovišť s různými úkoly a soutěžemi následovala pro
všech 25 dětí závěrečná disciplína šlapaná na balónky. V 19:30 se rozhořel
táborák pro opečení buřtů a pak se už čekalo na tmu a na stezku odvahy,
kterou pořadatelé připravili na cestě k Lejsku. Všichni včetně pořadatelů se
dobře pobavili a prázdniny skončily.
Na začátku září firma Znakon, a.s. Sousedovice osadila nové
obrubníky a zpevnila okolí čekárny v Netonicích. Uvedené práce stály
obec celkem 188 tis. Kč.
Začátkem září také započala firma PRIMA, a.s. Strakonice s
rekonstrukcí fary v Bílsku, stavba by měla být dokončena do konce
listopadu 2015.
8. září naše obec koupila hasičskou cisternu z Přešťovic za 80 tis. Kč.
V sobotu 12.9. 2015 uspořádal výbor pro sport a kulturu zájezd
na muzikál Mýdlový princ do divadla BROADWAY v Praze. Do
divadla nakonec šlo se zlevněnými vstupenkami 25 účastníků a s nimi do
Prahy odjelo dalších 6 zájemců.

V PŘÍŠTÍCH TÝDNECH SE MŮŽETE TĚŠIT
NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE
Sběr železného šrotu
Naši hasiči budou sbírat železný šrot ve všech osadách v neděli 4.10.2015.
Orientační běh Vodňanský kapr
17. a 18.10. se uskuteční za rybníkem Podcestný v Bílsku další ročník
závodu Vodňanský kapr, při kterém vloni navštívilo Bílsko cca 400
závodníků a členů doprovodu.
Výlov rybníka v Bílsku
31.10. se bude jako každoročně lovit rybník na návsi v Bílsku. U rybníka
bude zajištěno občerstvení. Večer po skončení výlovu bude v hospodě
polévka a pečená štika.

VYHODNOCENÍ ANKETY K ROZVOJI OBCE
Ankety se zúčastnilo 109 ze 180 oslovených občanů, což je 61%.
Z toho bylo do 25 let 9%, 26-35 let 15%, 36-45 let 18%, 56-65 let 17% a
starší než 65 let 28%. Ze zúčastněných bylo 54% mužů a 46% žen.
Se stavem přírody v okolí obce a činností zájmových spolků v obci je
spokojeno 90% zúčastněných. S čistotou obce, celkovým vzhledem,
bezpečností v obci, kulturní a sportovní nabídkou je spokojeno 80%
zúčastněných. Nabídku a kvalitu bytů v obci považuje za dobrou 71%
zúčastněných. S nabídkou pro volný čas a s možností pro stavbu rodinných
domů v obci je spokojeno 50% zúčastněných.
Na druhou stranu s nabídkou pracovních míst je nespokojeno 80%, s
příležitostí k podnikání 73% a s dopravním spojením 57% zúčastněných.
Hlavním problémem života v naší obci se podle zúčastněných jeví
nedostatek pracovních příležitostí a nezájem obyvatel o dění v obci.
Na otázku co by měla obec v nejbližší době realizovat, dostaly
nadpoloviční počet hlasů:
Protipovodňová ochrana, zlepšení vzhledu obce, turistické zviditelnění
obce a těsně pod 50%-ní podporou zůstal návrh být ekologičtější.
V obci by se nejvíce zlepšit měla čistota a dopravní spojení.
Se životem v obci je spokojeno 90% a odstěhovat se neplánuje 95%
zúčastněných.

DOTACE NA VÝSADBU ALEJÍ
Naše obec se zapojila do soutěže projektů, které získávají bodové
ohodnocení v rámci využívání aplikace EPP Pomáhej pohybem v
chytrých telefonech. Pro obec Bílsko mohou sportující zapojení do výše
uvedené akce sbírat body pro projekt na výsadbu alejí při cestě z Bílska do
Netonic a z Netonic do Dunovic. Každý, kdo se jde proběhnout, projet na
kole či bruslích nebo projít a připojí se k aplikaci s podporou našeho
projektu, nám pomůže k získání až 80 tis. Kč dotace na uvedené aleje.

