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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou,
úvěr budeme splácet 10 let a ročně kromě splátek úvěru (4000000,-Kč)
zaplatíme na poplatcích a úrocích cca 11 000,-Kč, z uvedeného úvěru
bude financována přestavba fary, kterou provede firma PRIMA Strakonice
za 4 165 000,-Kč. Zastupitelstvo na tomto zasedání také schválilo podání
žádosti o dotaci na výsadbu alejí při obecních cestách od Nadace ČEZ,
rozpočtové změny, závěrečný účet za rok 2014 a finální podobu směnné
smlouvy s M. Pobudou. Další zasedání zastupitelstva proběhlo ve středu
24.6.2015, schválilo co by dodavatele rekonstrukce vodovodu u bytovek v
Bílsku firmu M Build Písek(dělali propustek při státní silnici u bytovek),
celá akce by měla stát 292 000,-Kč, dále schválilo zastupitelstvo podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci cest Do Brnoušů a Krajnické cesty.

ZE ŽIVOTA OBCE
V neděli 24. května se jel již pátý ročník cyklistických závodů Blsecké
okruhy včetně závodu pro děti. Hlavního závodu se zúčastnilo cca 60
závodníků ve vloženém závodě dětí kolem naší návsi své cyklistické
umění předvedlo 16 dětí.
Poslední květnovou neděli jsme u příležitosti dne dětí vyrazili do ZOO
Ohrada Hluboká nad Vlatvou. Z naší obce jelo celkem 23 dětí s
osmnáctičlenným doprovodem, tento počet na kulatých 50 účastníků
doplnili děti a rodiče z Radějovic. Počasí bylo nádherné a celá akce se
vydařila.
V sobotu 20.6.2015 se konal 7. ročník naší hasičské soutěže, na kterou
přijelo změřit své síly v požárním útoku 8 družstev mužů a 4 družstva
žen. Letos poprvé připravili pořadatelé vloženou soutěž O nejrychlejší
vodu, kterou stejně jako soutěž mužů vyhráli hoši z Předslavic,
z ženského klání vyšla vítězně děvčata z Mladějovic.
O prvním
prodlouženém víkendu v červenci jsme v sobotu 4.7. k večeru za
velkého vedra přivítali prázdniny. Sedmi soutěží a závěrečného pečení
buřtů si na návsi užilo 15 dětí.

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:
Jakubská pouť v Bílsku
Výbor pro sport a kulturu uspořádá v sobotu 18.7. Jakubskou pouť. Na
návsi u hospody v Bílsku budou odpoledne historické houpačky, kolotoč a
střelnice firmy Al Rašíd ze Strakonic, další atrakce pro děti a snad se
nám podaří zajistit i pár stánků, v 16 hodin se představí divadlo PNUTÍ
se svojí hrou pro děti i dospělé O kohoutkovi a slepičce trochu jinak.
Večer od 20-ti hodin zahraje v sále obecního hostince skupina RELAX
za zvýhodněné vstupné 50,-Kč. V neděli po obědě se uskuteční tradiční
nohejbalový turnaj.
Loučení s prázdninami
Výbor pro sport a kulturu připraví na sobotu 29.8. loučení s
prázdninami, které stejně jako vítání prázdnin proběhne na návsi u
hospody v Bílsku. Různé soutěže pro děti budou zakončeny opékáním
buřtů.
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.Zatím se přihlásilo
27zájemců pro které zajišťujeme vstupenky. Do Prahy vyrazíme
autobusem pro 45 osob a máme tedy ještě 18 míst volných pro případné
zájemce o výlet do našeho hlavního města bez účasti v divadle.

Obec nabízí prodej palivového dřeva:

metrové dřevo složené na dvoře fary v Bílsku 700,-Kč/m3 max. odběr 5 m3
samovýroba v obecním lese
200,-Kč/m3

Dotazník
Vážení spoluobčané výbor pro výstavbu a rozvoj obce připravil dotazník s
otázkami zabývajícími se rozvojem naší obce. Dovolte abych Vás jménem
zastupitelů a členů výboru poprosil o spolupráci a požádal Vás o vyplnění
přiložených dotazníků. Ankety se může zúčastnit každý kdo dovršil 15-ti
let a žije nebo chalupaří v naší obci. Anonymně vyplněné dotazníky by si
od Vás vybrali osobně zastupitelé v neděli 19.7. odpoledne do přenosné
urny. Výsledky ankety pak projednají jednotlivé výbory a zastupitelstvo
na svém nejbližším zasedání a uveřejníme je i v příštím čísle občasníku.
Bude-li účast v anketě dostatečně vysoká(podobně jako tomu bylo s
anketou o novém přemostění Bílského potoka v Bílsku u rybníka), vtělí
zastupitelstvo většinové požadavky do aktualizace programu rozvoje naší
obce.
Jiří Kulík
Pokyny k vyplňování dotazníku
výběr možností provádějte zakřížkováním příslušného pole
doplnění vlastních názorů a nápadů vepište do připravených řádek tiskace
u otázek č. 14 a 15 se nebojte rozepsat
po vyplnění dotazník přeložte napůl a až si přijdeme s urnou vhoďte do urny

