Blzecký občasník
1 / 2015

Vážení spoluobčané,
začíná nový rok a my bychom Vám do něho rádi popřáli hodně štěstí,
zdraví a rodinné pohody
Zastupitelé obce Bílsko

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Ve dnech 28.11.2014 a 19.12.2014 proběhla v obecním hostinci v Bílsku
dvě zasedání obecního zastupitelstva.
Nové zastupitelstvo ustavilo čtyři výbory jako svoje poradní orgány:
-

výbor finanční (předseda J. Vrtílka)
– kontrola dodržování
rozpočtu a hospodaření obce, návrhy rozpočtu a rozpočtových změn

-

výbor kontrolní (předseda J. Ročovský)
rozhodnutí zastupitelstva a starosty

-

výbor pro sport a kulturu (předseda P. Mačura)
společenského života v obci

-

výbor pro výstavbu a rozvoj obce (předseda R. Hrdlička) –
stanoviska ke stavebním řízením na území obce, rozvojové
dokumenty obce, kontrola stavebních akcí obce

– kontrola zákonnosti
– organizace

Zastupitelstvo schválilo záměr požádat o dotace na:
- rekonstrukci přízemí fary na knihovnu, klubovnu pro děti a
posilovnu,
- výměnu kovového potrubí vodovodu u bytovek v Bílsku
- obnovu božích muk a křížků v okolí Bílska
- vypracování studií možností protipovodňové ochrany Netonic a
Záluží
Zastupitelstvo schválilo cenu nádob na odpad a vodného ve stejné výši
jako v minulém roce (tj.1 100,-Kč za popelnici a 100,-Kč za pytel, 18,-Kč/m3)
Zastupitelstvo schválilo aktualizaci programu obnovy naší obce, která je
k zapůjčení na obecním úřadě.

Dále se naše obec v roce 2015 zapojí do nového systému sběru tříděného
odpadu, takže pomůžeme naší planetě být o něco zelenější a navíc z toho
získáme i drobné finanční prostředky. Můžete tedy očekávat přidání
kontejnerů na jiné druhy odpadu ve všech třech osadách.
ZE ŽIVOTA OBCE

V prosinci proběhlo v naší obci několik akcí:
V
sobotu 6.12. se konal čertovský rej pro děti, kterého se zúčastnilo
okolo 25 malých čertíků. Za doprovodu Mikuláše, čertů a anděla došlo po
setmění již k tradičnímu ozdobení a rozsvícení vánočního stromečku. Při
tom jsme si zazpívali koledy a dali teplý dětský punč.
V sobotu 13.12. se setkali naši senioři za doprovodu dechové hudby a s
country předtančením country skupiny SEN SEN(senzační senioři)
z Prachatic.
Na Štěpána proběhl 12. ročník tradičního turnaje ve stolním tenisu,
zúčastnilo se 16 dospělých a 6 dětí vítězem se stal Filip Holman z Budyně,
gratulujeme.
V neděli 28.12.se uskutečnil vánoční koncert v našem kostele, kde
přítomným cca 50 návštěvníkům zazpíval pěvecký sbor Meraveja
z Prachatic a krátké umělecké vstupy předvedly děti z Bílska a okolí.
V lednu a únoru se můžete těšit na následující akce:
V sobotu 10.1. myslivecký bál, hudba POZOR VIZITA, bohatá tombola,
vstupné 100,-Kč na osobu.
V sobotu 31.1. H.R.C country v obecním hostinci.
V sobotu 14.2. se uskuteční masopustní průvod a masopustní zábava.
Masopustní průvod půjde kolem 13. hodiny Zálužím, okolo 14.
Netonicemi a v 15 hodin vyrazí od obecní hospody na trasu po Bílsku.
Masopustní zábava začne po skončení průvodu a k tanci bude hrát
KMOTRBAND. Bližší informace o plánované oslavě masopustu budou
otištěny v příštím čísle občasníku.

Z HISTORIE OBCE

První volené zastupitelstvo v Bílsku
V roce 1923 byl obecním zastupitelstvem obce Blsko ustanoven František
Kozák učitel v Blsku obecním kronikářem. Předchozí kronika, která se
začala psát v roce 1851 za starosty Antonína Drůbka byla v té době
ztracena. Dnes máme k dispozici i pamětní knihu z roku 1851 i pamětní
knihu z roku 1923 a postupně Vám v našem občasníku přineseme události
v kronikách zaznamenané. Začneme popisem prvních voleb zastupitelstva
v Bílsku.
22. července 1850 se sešli voliči obcí Blsko, Pivkovice a Chrásto u
šenkýře Drůbka č.p. 10 v Bílsku a zvolili si představenstvo. Volbu řídil
úředník c.k. hejtmanství v Písku p.Hoch, který přijel v úřednické uniformě.
Volba začala mší svatou v našem kostele. Každý volič pak volil 4 výbory a
2 náhradníky a když všichni dali své hlasy a vše bylo sečteno bylo zvoleno
8 výborů. Z Blska: Antonín Drůbek, František Kouba, Jan Šváb a Jakub
Vaňata, z Pivkovic: Josef Filař, Tomáš Růžička a Jakub Faktor a z
Chrásta:Václav Vojta. Tito výboři zvolili za přednostu Antonína Drůbka.
Náhradníky byly zvoleni Jan Houška, Jan Nůsek(oba Blsko), Jan
Zděchynec (Nosek) a Jan Novák (Svitáček). Po vyhlášení výsledku voleb
se přítomní opět odebrali do chrámu Páně, kde děkan A. Plánička vedl
poučnou řeč pro zvolené a zvolení pak složili přísahu do rukou úředníka
p. Hocha.
Text přísahy: „Přísahám slavnou přísahu k Bohu všemohoucímu a slibuji
pod mou ctí a věrou, Jeho Veličenstvu, našemu nejmilostivějšímu
zeměpánu Františkovi Josefovi Prvnímu z Boží milosti císaři Rakouskému
a po něm dědicům z Jeho Veličenstva kmene a krve následujícím, každého
času věrným a poslušným býti a při ústavě říšské i zemské od Jeho
Veličenstva nejmilostivěji udělené věrně a bez přerušení setrvati. Přísahám
tento úřad představeného obce Blské, kterýž připadl na mne volením,
věrně a bezelstně podle mého nejlepšího vědomí a svědomí spravovati,
povinnosti mně uložené zatímným zákonem obecním dne 17. března 1849
i pozdějšími zákony, nechť se ty povinnosti týkají působnosti přirozené
anebo přenešené, řádně a svědomitě v úplném jejich obsahu plniti a všemi
sílami o to se přičiňovati aby se obecní dobré zvelebovalo a k zákonu, aby
se zachovala úcta i poslušnost. Pak mně pomáhej Bůh a toto svaté
Evangelium.
Tak mělo v létě 1850 Bílsko svoje první volené zastupitelstvo a starostu.

