ZPRAVODAJ
OBECNÍHO ÚŘADU
Bílsko u Hořic
úřední hodiny: středa 18,30 – 20,00 hod

mimo po dohodě na tel. 724 183 052

________________________________________________________________
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číslo1/2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Je tu konec roku a s ním i shrnutí událostí v naší malé obci. Věříme, že si rádi připomenete
společné akce.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání byly vyvěšeny na úřední desce a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
V letošním roce se zasedání zastupitelstva obce konala 12. 2., kde byla předvedena prezentace
možné opravy požární nádrže.
Na zasedání 5. 3. byli pozváni zástupci projektové firmy ELPROM a investoři zamýšlející
stavět rodinné domky u účelové komunikace. Prodiskutoval se záměr položit veřejné
osvětlení do této lokality společně s kabelovým vedením vedoucím k novým domkům.
Zároveň bylo schváleno správní území obce pro MAS Podchlumí pro splnění podmínek
čerpání finančních prostředků v novém programovacím období 2014 – 2020. Souhlas nás
zavazuje pouze k tomu, že naše obec bude součástí pouze jedné místní akční skupiny (nemůže
patřit do více MAS). Jiné závazky, jako například příspěvky pro MAS apod., pro nás tímto
usnesením v žádném případě nevznikají! Pouze umožníme naší obci, ale i neziskovým
organizacím, zemědělcům a podnikatelům z našeho území, čerpat finanční prostředky přes
MAS v novém programovacím období.
Na závěr byl sestaven plán akcí v roce 2014.
28. 5. jsme schvalovali Závěrečný účet obce
3. 9. jsme se seznámili s hospodařením obce k 31. 7. a připomněli si, co se nám za poslední
volební období podařilo vykonat…
2010 – 2011
 oprava hasičské stříkačky Stratílek – velký dík patří Karlu Rachotovi a jeho
pomocníkům.
2011

 II. sjezd rodáků
 vítání občánků – Lucie Holubičková
2012
 oprava hasičské zbrojnice – celkové náklady 886 314,-- Kč, poskytnutá dotace z POV
Královéhradeckého kraje 380 000,-- Kč
 odkup pozemků pod požární nádrží – dík manželům Kramářovým
2012 - 2013
 oprava kampeličky – celkové náklady 1 200 000,-- Kč, poskytnutá dotace ze SZIF
450 000,-- Kč
2013
 nejnutnější opravy požární nádrže za 51 316,-- Kč
 zcizení zahradního traktoru a nákup nového za 302 391,-- Kč
 prořez zeleně a kácení tújí u požární nádrže
2014
 položení kabelů veřejného osvětlení v lokalitě Křovina
 kanál u požární nádrže
10. a 11. října proběhly volby do obecního zastupitelstva. Občané vybírali 7 zastupitelů z 12
kandidátů. Zvoleni byli: Jiří Dvořák, Jiří Kramář, Lenka Kramářová, Martin Rachota, Radek
Rachota, Jan Rozsévač a Hana Rozsévačová. Děkujeme občanům za účast ve volbách a za
hlasy pro zvolené zastupitele.
5. 11. se konalo ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém byla starostkou zvolena Hana
Rozsévačová, místostarostkou Lenka Kramářová, předsedou kontrolního Jiří Kramář a
finančního výboru Radek Rachota a členy těchto výborů Ludmila Nosková a Blanka
Dvořáková.
17. 12. se konalo poslední letošní zasedání s následujícím programem:
 Rozpočtové opatření č. 5/2014
 Rozpočet na rok 2015 (na webových stránkách obce)
 Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2018
 Plán rozvoje obce (na webových stránkách obce)
Tento dokument je nástin předpokládaných projektů v tomto volebním období a je
nezbytný při podávání žádostí o dotace.
Jedním bodem bylo jednání o likvidaci biologického odpadu. Probíhá jednání s MÚ
Hořice a svozovou firmou Marius Pedersen o možnostech svozu. Bližší informace
budou známy v polovině ledna 2015.
Máte-li zájem o třídění nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů), máme na
obecním úřadě oranžové pytle, do kterých se tento odpad ukládá a poté vkládá do
kontejneru na plasty. Pytle jsou poskytovány zdarma.
 Kanalizační řád
Město Hořice nám na 10 let prodloužilo povolení k vypouštění odpadních vod do
Chlumského potoka za předpokladu, že bude vypracován nový Kanalizační řád dle
současné legislativy. Vzhledem k tomu, že není v našich možnostech se v tomto
orientovat, zadali jsme vypracování Kanalizačního řádu profesionálovi – paní Blance
Kameníkové z Lukavce. Ta bude také správcem, co se týče administrativy.
Upozorňujeme občany, kteří nejsou napojeni na obecní kanalizaci, že měli
povinnost podat žádost o povolení vypouštění odpadních vod na MÚ v Hořicích,
odbor životního prostředí do konce roku 2007! Pokud nezajišťujete vývoz
septiků prostřednictvím obce, uchovávejte si doklady o individuálním vývozu.
 Obecní znak

Heraldik Miroslav Pavlů nám vytvořil 3 návrhy na obecní znak a prapor. Přítomní
občané vybírali z těchto variant. Návrhy jsou k nahlédnutí na webových stránkách
obce, případně tištěné na obecním úřadě. Máte možnost se k návrhům vyjadřovat a
vybírat ten nejhezčí. Do konce února 2015 se musíme rozhodnout pro ten správný.
Plán zasedání v příštím roce:
11. 2., 8. 4., 10. 6., 12. 8., 14. 10. a 16. 12.
Likvidace biologického odpadu
Vzhledem k tomu, že někteří občané
spalováním listí a jiného zahradního
odpadu obtěžují sousedy, prosíme Vás o
toleranci a k likvidaci využít komposty. I
větve ze stromů lze využít jinak než
spalováním. Radek Rachota nabídl
možnost vozit větve na jeho pozemek za
obecní stodolu, kde tyto zeštěpkuje.
Podle § 16 odst. 4 zákona č. 20/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší lze spalovat jen suché
rostlinné
materiály
neznečištěné
chemickými látkami.
Na otevřených ohništích, zahradních
krbech nebo otevřených grilovacích
zařízeních lze podle zákona pálit pouze
dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné
materiály. Je zakázáno pálit obaly od
plastů, igelit, barevné časopisy a noviny,
chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy,
dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo
barvou), vlhké zahradní odpady, plasty,
gumu,
chemické
přípravky
apod.,
materiály u jejichž spalování vzniká velké
množství pro člověka škodlivých emisí.
Většina z nich zůstává ve vzduchu ve
výšce 10 metrů a poté klesá zpátky na zem.
Pálení listí, klestu a shrabané trávy není
zákonem výslovně zakázáno, jedinou

výjimkou je pálení listí napadené
chorobami (například antraknóza ořešáků
či bakteriální spála jabloňovitých). Ovšem
i na pálení listí na zahradě platí určitá
pravidla a omezení, které stanovuje zákon.
Pro podnikající fyzické a právnické osoby
platí, že musí plánované pálení rostlinných
zbytků ohlásit příslušnému operačnímu
středisku HZS (hasičského záchranného
sboru) v kraji. Při ohlašování musí uvést
datum a místo pálení, zodpovědnou osobu,
přibližnou dobu pálení a kontakt.
Povinnost ohlášení pálení pro řadové
občany není zákonem stanovena, při pálení
většího množství zbytků se však
doporučuje. Oheň se nesmí zakládat na
místech se vzrostlým porostem, loukách a
strništích. Pokud rostlinné materiály
(zvláště listí) spálíme, energie, která je
v nich obsažena, nám k ničemu neposlouží
(jen ohřeje vzduch). Na přírodní zahradě je
lepší rostlinné materiály využít do
kompostu, díky němuž získáme kvalitní
hnojivo do záhonů. Pokud máme možnost,
větve štěpkujeme a přidáváme do
kompostu také. Listí je možné ponechávat
i pod stromy (případně ho shrabat ke
kmeni), kde se z něho uvolňují živiny a
vrací se zpět do půdy.

DĚNÍ V OBCI
14. 6. se u obecní stodoly konal dětský den. Tentokrát nám pohádku zahrály děti
z dramatického kroužku ZUŠ z Hořic. Bylo to krásné podívání na ty malé herce! Ať jim elán
vydrží, abychom je mohli vídat na dalších představeních. Své umění předvedli i malí tanečníci
z Dobré Vody. S údivem jsme sledovali, jak tanec prožívají a užívají si úspěchu, který byl
odměněn zaslouženým potleskem.
A v neděli začal úklid a veliká příprava na návštěvu hodnotitelské komise Vesnice roku 2014.
V úterý 17. 6. hned po ránu jsme desetičlennou komisi přivítali na obecním úřadě. Při snídani
byla provedena prezentace obce formou povídání, dotazů, odpovědí, prohlížení

fotodokumentace,…… Následovala prohlídka „divadelního domu“ ve stodole s krátkou
ukázkou z „Vodnické pohádky“ a již jsme kráčeli k hasičské zbrojnici. Zde už drželi stráž
naši veteráni v bílých uniformách a už následovala prohlídka tohoto skvostu vesnice.
Hodnotící nešetřili slovy chvály, obdivovali „Stratílka“, fotili interiér i exteriér. Největším
zážitkem byla jízda „gázem“ do Malého Bílska. Radek Rachota připravil dámám schůdky,
aby lépe nastoupily a Lída Nosková je poté převezla do Malého Bílska, aby snadno
vystoupily. Tam se také u tohoto vozidla všichni fotili. A co chválili? Krásné květiny u paní
Kvasničkové, pravou vesnickou náves, šetrnou opravu nemovitosti po Končických, dům
Bartoníčkových a Nových. V Malém Bílsku je zaujala soška u Táborských (škoda, prý, že je
tam vysoký plot a je špatně vidět), roubenka Rachotových, krásně srovnané dříví u Jonáků
a jejich WC se srdíčkem. A co se nelíbilo? Vrakoviště v Malém Bílsku, silnice 35/I. Prý ještě
dlouho vzpomínali na teplé uzené k snídani s teplých chlebem od paní Noskové a na jízdu
„gázem“. A výsledek? V konkurenci 33 obcí z Královéhradeckého kraje jsme bohužel
neuspěli. Ale vyhráli jsme nepovinnou část – „Zlatá cihla“. Zlatou cihlou jsou oceněny
příkladné stavby realizované v duchu Programu obnovy venkova, které si zaslouží, aby byly
zveřejněny. Cílem je získání evidence a přehledu o těchto stavbách, jejich ocenění
a zveřejnění v každoročně vydávané osvětové propagační publikaci „STAVBY VENKOVA“.
A tak máme diplom a plaketu! I když nemáme finanční ocenění, alespoň jsme se zviditelnili
a ukázali, že i v malé obci se dá mnoho dokázat a že se tu dobře žije.
Děkujeme touto cestou všem občanům, že se snaží zkrášlovat naši obec a účastní se veškerých
akcí. Díky patří i těm, kteří připravovali návštěvu komise a účastnili se prezentace obce.
16. 8. jsme se tradičně sešli na sousedském posezení. Tentokrát jsme se mohli těšit na dvě
divadelní hry. Ochotníci připravili pohádku „Jak to bylo s drakem“ a hru „NE-RU-ŠIT“. Již
se nám po nich stýskalo, vždyť jsme si na jejich vystoupení zvykli a s napětím očekáváme, co
si pro nás zase připraví a čím nás překvapí.
23. 8. starostka navštívila Sovětice – vítěznou obec Vesnice roku 2014, aby zde převzala
„zlatou cihlu“, plaketu a diplom.
27. 10. jsme se sešli na návsi u Sochy Nejsvětější Trojice a s lampiony se prošli ke křížku
Boží muka. Rozsvítili jsme svíčky a zavzpomínali na vznik naší republiky.
18. 11. k nám opět zavítal Pavel Bičiště se svojí poutavou cestopisnou přednáškou „Obrázky
z Provence – krásy jižní Francie“. Škoda jen, že se na tak zajímavou akci sešlo málo
účastníků.
A je tu začátek adventu. 28. 11. jsme se opět sešli na návsi, abychom za zpívání koled,
popíjení čaje a konzumace vánoční štoly a zdobených perníčků rozsvítili naši jedličku. Na
závěr jsme poseděli v hasičské zbrojnici a vánočně se naladili na nadcházející svátky.
Hasiči
Memoriál Václava Kopeckého 6. 9. 2014
V letošním roce soutěžili muži z Holovous, Sukorad a Bílska.
Družstva žen byla tato - Holovousy a Bílsko.
Dětská družstva přijela z Holovous - dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších
žáků.
Veteráni dorazili z Bašnic a z Bílska.

Štafeta: vypití piva na EX (u žen a dětí kofoly), podlézání pod provazy, na kterých byly
zavěšené petky naplněné vodou, provlékání sudu pneumatikami, přepádlování koupaliště
se sudem na loďce za pomocí košťat místo pádel, přelézání balíků slámy se sudem
a závěrečný slalom se sudem na kortouči. Za případný pád sudu se přičítalo 10 trestných
vteřin.
Ochotnický divadelní spolek „Blsko“
Milovice - 8. 3. 2014
Po dvouleté pauze jsme opět byli osloveni zastupitelstvem obce Milovice, abychom místním
obyvatelům připravili příjemné kulturní odpoledne. Sehráli jsme proto již po páté z našeho
repertoáru nejnovější hru - Vodnickou pohádku. Pohádku zpestřili vodník Čvachta a vodní
kontrolor Vodňanský tím, že publikum pojali jako ryby v rybníku a začali je doslova krmit
rybí potravou (bonbony). Sál byl skoro celý zaplněn, publikum žádalo o přídavek. Děkujeme
za příjemnou atmosféru a těšíme se zase někdy na shledanou.
Choceň – Pohádková Choceň - 29. 3. 2014
Už se o nás ví i za hranicemi okresu, ba i kraje. Byli jsme pozváni do Chocně, kde se pořádají
divadelní soboty pro děti. Je to pro nás čest! Opět v opravdovém divadle! Nádhera! Scházíme
se v 10:00 před obecní stodolou a nakládáme kulisy do aut Lídy Noskové a Jirky Kramáře.
Máme všechno? Jsme všichni? Tak jedeme. Čím blíže k Chocni, tím nervozita stoupá. A jsme
na místě, dáme si dobrý oběd a jdeme stavět kulisy, abychom si vše ještě vyzkoušeli. Mají tu
krásné zázemí, šatny, sociální zařízení,…. Je připraveno občerstvení. Jen ty plakáty
na stěnách nám snižují sebevědomí. Samé známé tváře z pražských divadel. Těm se přeci
nemůžeme rovnat! Ale jsme tu a jdeme do toho tak, jak to umíme u nás na vesnici.
A už hrajeme a zapomínáme, že jsme v tak velkém divadle. Diváci reagují, smějí se, snad
se líbíme. A je tu potlesk! A pozvání na příští rok! Tak snad nejsme tak špatní.
Bílsko - Sousedské posezení - 16. 8. 2014
Na letošní Sousedské posezení jsme si připravili hned dvě premiéry divadelních her! Jednalo
se o premiéru pohádky "Jak to bylo s drakem", která byla přímo sepsána pro Bartolomějskou
pouť v Chodovicích, kde každoročně vystupujeme a potom komedie ze současnosti "Ne-rušit". Pro herce bylo velmi obtížné nastudovat obě hry najednou, ale vše se povedlo
na jedničku a zasloužený potlesk hercům byl odměnou za hodiny trávené na divadelních
zkouškách.
Chodovice - Bartolomějská pouť - 24. 8. 2014
Stalo se již tradicí, že každý rok zakončujeme Bartolomějskou pouť v Chodovicích tím,
že sehrajeme v místním kostele pohádku. Pohádka "Jak to bylo s drakem" byla cíleně sepsána
pro chodovické publikum a jsme moc rádi, že jsme se opět líbili a publikum se báječně bavilo.
Děkujeme za pozvání a jestli budeme pozváni, za rok zase rádi přijedeme.
Hořice - Hořická trubička - 20. 9. 2014
Tento rok jsme obdrželi pozvání na sehrání divadelního představení v Hořicích v rámci oslav
Hořické trubičky. Sehráli jsme na podiu na náměstí pohádku "Jak to bylo s drakem", která
sklidila velký potlesk. Při stavění kulis jsme museli velice improvizovat, jelikož podium bylo
otevřené skoro ze všech stran. Pomohla nám konstrukce ze stanu, na kterou jsme zavěsili
opony a další kulisy, Vše jsme parádně zvládli :-)

KE KOMU S KYTIČKOU?
leden

Koros Jaroslav
75 let
Rachota Vlastimil
79 let
Švůgerová Miroslava 90 let
Kvasničková Miluše 86 let

březen
duben

Holmanová Jaroslava 70 let
Holman Miloslav
70 let
Ondráček Jiří
70 let
Rachotová Miluše
70 let
Hamáček Jaroslav
87 let
Rachota Karel
70 let
Nováková Jaroslava 81 let
Švůger Jiří
70 let
Rachotová Božena 77 let
Valenta Miloš
60 let
Gregorová Vlasta
84 let
Smetanová Maryša 87 let
Němečková Marie 80 let

květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad

prosinec

Smetana Miloslav

92 let

Lánská Vlasta
88 let
Bohužel oznamujeme smutnou zprávu, že nás paní Vlasta Lánská 30. 12.
opustila. Vyjadřujeme upřímnou soustrast její rodině.
Vážení spoluobčané, v případě, že si nebudete přát zveřejnit Vaše výročí, uzavření manželství,
narození Vašeho dítěte nebo úmrtí ve Vaší rodině, dejte nám to prosím včas na vědomí. Pokud se
s námi nespojíte, budeme k těmto informacím přistupovat tak jako doposud a objeví se na stránkách
našeho zpravodaje.

Přejeme všem našim spoluobčanům v roce 2015 hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a životní pohody.

Novinky z obce
Od letošního roku máme nové webové stránky, jsou zde přehledně uspořádány všechny
potřebné obecní informace, fotografie a jiné aktuality z kulturních, sportovních a dalších
obecních akcí, více na: www.bilskouhoric.cz/
Fotografie z těchto akcí můžete sledovat na: http://obecbilskouhoric.rajce.idnes.cz/
Pokud máte nějaké fotografie, příspěvky, návrhy, nápady i připomínky, můžete nám je přinést
na jakémkoliv nosiči, zaslat e-mailem apod. Rádi je uveřejníme.
Správcem webových stránek je Lenka Kramářová a Hana Rozsévačová.
Novinkou je také to, že Bílsko je od října na facebooku, více na:
https://www.facebook.com/obecbilsko.
I tam můžete sledovat veškeré novinky, správcem facebookových stránek je Marek Trojan.

O PROJEKTU RECYKLUJTE S HASIČI
PRINCIP PROGRAMU
Sbor dobrovolných hasičů, který je registrovaný v programu Recyklujte s hasiči organizuje
sběrné akci a za sesbírané elektrospotřebiče dostává finanční odměnu.
Již jsme zaregistrovali náš SDH Bílsko a brzy zorganizujeme naši první sběrnou akci a i my
pocítíme výhody systému odměn, který nám tento program nabízí. Předem děkujeme všem
našim spoluobčanům, kteří tuto akci podpoří. Je to tak jednoduché!

PRAVIDLA
CO PODLÉHÁ SBĚRU
Malý i velký domácí spotřebič – „vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo funguje na
baterie.“
Zpětně odebraná elektrozařízení se na místech zpětného odběru dělí do čtyř sběrných a
logistických skupin:
a) chlazení
b) velké spotřebiče
c) bag (ostatní spotřebiče - malé)
d) TV, monitory
Do logistické skupiny chlazení patří:
velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká
zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení
s obsahem regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např. servisním
technikem) s výjimkou splitových jednotek.
Do logistické skupiny velké domácí spotřebiče patří:
pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro používaná
k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká
zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní
ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, velká
zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání
otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů,
nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů

nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro
postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby,
nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, velká vrtačka ostatní velké elektrické
nástroje, kopírka bez cartridge apod.
Do logistické skupiny bag patří níže vyjmenované ostatní spotřebiče (elektrospotřebiče s
rozměry menšími než 40x80x50 cm):
mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění,
zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče
používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, spotřebiče
pro masáže nebo jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, malá zařízení pro soustružení,
frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání,
ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování,
přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné
účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl
nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné
zahradnické činnosti, ostatní elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené,
mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože,
spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, hodiny, budíky a zařízení pro
účely měření, indikace nebo registrace času, DVD přehrávače, videorekordéry, ostatní malé
domácí spotřebiče výše neuvedené, tiskárna bez cartridge, počítače, wi-fi zařízení, klasické
telefonní přístroje apod.
Do logistické skupiny TV, monitory patří:
televize a monitory
Do zpětného odběru nepatří:
žárovky a zářivky; výbojky, bojlery, cartridge, hrací automaty, pouliční osvětlení.
Elektrozařízení ke zpětnému odebrání musí být kompletní, tzn. v nedemontovaném
stavu!
KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY
ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. jsou neziskově hospodařící společnosti založené
výrobci velkých a malých domácích spotřebičů pro společné plnění povinností vyplývajících
z platného zákona o odpadech. Zajišťují zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a
odstranění elektrospotřebičů.
ELEKTROWIN a. s. | P. O. BOX 62, 757 01 Valašské Meziříčí | e-mail:
info@recyklujteshasici.cz | Bezplatná infolinka: 800 320 010

Memoriál Václava Kopeckého aneb Jak se letos o vše postarala naše mládež 
Letošní MVK se posunul až na 6. září 2014 a tak jsme trochu trnuli, aby „vyšlo“ počasí. Ale
počasí nám velice přálo a od rána sluníčko provázelo naše přípravy při stavění stanů, lavic
apod. Sice se nás ráno sešlo poměrně málo, ale s pozdější hodinou se naše kruhy začaly
rozšiřovat a vše bylo nachystáno a netrpělivě jsme očekávali přijíždějící hasičské sbory.
Jak je již zvykem, tato hasičská soutěž je známá tím, že se jedná o hasičský útok spojený
s netradiční štafetou a výsledné časy se sčítají, tudíž do poslední chvíle není vůbec jisté, kdo
vyhraje, neboť jde ve velké míře také o štěstí a náhodu převážně při štafetě, která byla
nelehká, přímo svízelná. Letos ji měla na starost naše mládež a to doslova – od nápadu až po
realizaci.
Jednalo se o zvládnutí překážkové dráhy pod naplněnými PETkami vodou, přemístění pivního
sudu „Bílský Patok“, (který byl naplněn vodou a nesměl spadnout na zem ani do vody) po
souši – provlékáním sudu pneumatikami, přelézáním přes velké balíky se slámou a dokonce i
na „trakaři“ a po vodě na loďce, která měla místo pádel košťata. Za každé spadnutí sudu byly
připočítány trestné vteřiny, které se jen těžko doháněly útokem.
Letošní ročník MVK byl pro bílské hasiče velice úspěšný, vyhráli jsme ve všech kategoriích –
muži, ženy i veteráni. Oba putovní poháry jsme obhájili a až do příští soutěže je máme
vystavené v hasičské zbrojnici. Je vidět, že jsme letos měli skutečně natrénováno 
Lenka Kramářová
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1995
Rok 1995 uplynul. Byl dobrý, nebo ne? Byli jsme úspěšní? Odpovědí by bylo jistě několik,
ale hodnotíme-li rok objektivně, musíme říci, že byl rok dobrý. Žili jsme v klidu, starali se o svou
práci, někteří o své podnikání, žáci měli školní povinnosti, rodiče počítali, jak vyjdou s náklady na
školu s náklady na potraviny, ošacení, bydlení a důchodci měli starosti také. Inflace se nesnížila,
důchody byly během roku upraveny i přídavky na děti se změnily.
Počasí
Leden – od začátku měsíce sníh – 10. 1. byla obleva, od 16. ledna opět mrazy až do konce měsíce
Únor – chladné zimní počasí pokračovalo
Březen – do jarního dne zima – od 24. 3. jarní počasí
Duben – od 4. dubna větrno, v polovině měsíce chladno, deštivo, závěr měsíce dobrý
Květen – 9. května první bouřka – jinak teplé, suché počasí
Červen – první polovina měsíce deštivá, od 19. 6. pěkně
Červenec – horka, teplota okolo 30° C, málo deště
Srpen – podobné počasí jako v červenci
Září – pěkné počasí bylo po většinu měsíce
Říjen – teploty nižší, ale počasí pěkné, první mrazík v závěru měsíce
Listopad – chladné počasí od 18. 11. kdy padal sníh, byla zima a chladno
Prosinec – zimní měsíc, chladno, mrazy
Obecní úřad
Zasedání obecního úřadu bylo podle potřeby svoláváno k jednání. Za rok to bylo sedm zasedání –
6 zástupců bylo přítomno všech zasedání, 1 přítomen 6 x, dva přítomni 5 x. Podrobný zápis
z jednání obsahuje zápisová kniha obecního úřadu. Zde uvádím stručný obsah jednotlivých
zasedání.
12. ledna
Přítomni: p. Rachota, Rozsevač, Švůger, Novotný, Jonák, Hamáček, Kňourek a pí Rozsevačová
a Nosková
Program:
kontrola požární ochrany z Jičína
svolání schůze hasičů
pozornost starším občanům
vkladní knížka pro novorozence
odhad stodoly pro účely obecního úřadu
odměny funkcionářům (starosta, místostarosta, účetní)
pojištění Kampeličky a Požární zbrojnice
3. března
Přítomni: p. Rachota, Rozsevač, Hamáček, Švůger, Novotný, Kňourek, Jonák a pí Rozsevačová
a Nosková – občané obce
Program:
zasedání zastupitelstva a veřejná schůze
rozpočet obce na rok 1995
návrh akcí: přemístění kanalizace v malém Bílsku
oprava koupaliště
vybetonování rybníčku v malém Bílsku
dotace na ekologické topení
koupě stodoly pro sklad obecního úřadu

zavedení popelnic (léto 1 x za 14 dní, v zimě 1 x za týden)
požární ochrana – preventivní prohlídky
7. dubna
Přítomni: p. Rachota, Rozsevač, Švůger, Novotný, Jonák, Hamáček, Kňourek a pí Nosková
a Rozsevačová
Program:
koupě stodoly včetně pozemku
úprava koupaliště – brigády od 24. dubna
kanalizace v malém Bílsku (výkopové práce strojem)
blahopřání pro novorozené děti
18. srpna
Přítomni: p. Rachota, Hamáček, Kňourek, Rozsevač, Švůger, pí Nosková a Rozsevačová – občané
obce
Program schůze zastupitelstva a veřejná schůze
obsah kroniky za rok 1994 – přečteno a zápis schválen
stodola pro obecní úřad zakoupena (52 000,-)
dokončena oprava koupaliště (19 465,-)
kanalizace v malém Bílsku přemístěna (10 000,-)
finanční rozpočet obce
opravu traktoru zajistí Lesní závod Hořice
diskuse
15. září
Přítomni: p. Rachota, Rozsevač, Švůger, Novotný, Hamáček, Jonák, pí Nosková a Rozsevačová
Program:
nabídka domova důchodců pro p. Končického
povolení staveb hlásit na okres
návrh pojišťovny – pro obecní budovu a hasičskou zbrojnici – Živnostenská
pojišťovna
žádost archivu Jeřice o předložení soupisu kronik obce
7. listopadu
Přítomni: p. Rachota, Hamáček, Kňourek, Rozsevač, Švůger, Jonák, pí Nosková a Rozsevačová
a sbor hasičů
Program:
otázka sdružení sboru – schůze 2 x do roka, preventivní prohlídky domů, udržování
hasičské stříkačky
zvolen starosta hasičů – p. J. Švůger
zástupce starosty – p. J. Kňourek
velitel hasičů – p. J. Rozsevač
jednatel – p. F. Goldstein
sestavení rozpočtu na rok 1996
seznámení s kontrolou hospodaření a finančními prostředky
1. prosince
Přítomni: p. Rachota, Hamáček, Rozsevač, Kňourek, Švůger, Novotný, pí Nosková a Rozsevačová
a hasičský sbor
Program:
přivítání hostů
spolupráce hasičů s obecním úřadem
diskuse

Hospodaření obecního úřadu za rok 1995
Počáteční stav
Příjmy:
daň ze závislé činnosti
daň z příjmů z podnikání
daň z nemovitostí
úroky z účtů
příjmy celkem

522 142,142 822,141 719,125 092,-9 971,-419 604,-

výdaje:
materiál
práce nevýrobní povahy
odvoz odpadků
opravy místních komunikací
odměny starším občanům
údržba koupaliště
cestovné
odměny členům zastupitelstva
pohoštění
služby
výkony spojů
pojistné
zdravotní pojištění
el. energie na veřejné osvětlení
výdaje celkem
konečný stav

18 254,1 438,1 845,3 797,9 397,26 403,1 830,29 139,1 071,12 768,3 587,2 548,243,31 366,235 223,706 523,-

Soukromí podnikatelé
Zůstávají stejní jako minule – přibyla firma – taxislužba – J. Budina
Obecní úřad se rozhodl na svém zasedání navštěvovat starší občany k životním výročím – 60 let,
65 let, 70 let a potom každý rok – dárek v hodnotě 100 Kč – novorozencům dát vkladní knížku
s vkladem 1 000 Kč – přání budou obstarávat pí Nosková a Rozsevačová.
Hasičský sbor
Činnost hasičského sboru byla obnovena na zasedání a veřejné schůzi, bylo zvoleno
představenstvo hasičů, starosta, místostarosta, velitel a jednatel. Hlavní náplní jsou preventivní
prohlídky domů, pomoc při úpravě koupaliště, starost a hasičskou stříkačku. Během roku v obci
nehořelo, hasiči nezasahovali ani v okolí. Soutěže v obci – memoriál Václava Kopeckého se
nekonaly.
Červený kříž
Organizace nepracovala, přednášky se nekonaly – jenom dobrovolní – čestní dárci krve dvakrát
v roce darovali svou krev.
Obyvatelstvo
Zemřeli:
19. 8. 1995 p. Václav Rychtera
11. 10. 1995 pí Milada Korosová

Narodili se:
Sňatek:

5. 1. 1995 Lukáš Vávra
30. 1. 1995 Sára Kramářová
30. 1. 1995 Denis Kramář
2. 12. 1995 Krejcarovi

PŘIPOMENUTÍ:
CO MŮŽETE ZÍSKAT NA OBECNÍM ÚŘADĚ
v úřední hodiny ve středu od 18:30 do 20:00 hod
mimo úřední hodiny po telefonické dohodě: 724 183 052 (H. Rozsévačová)
604 272 828 (L. Kramářová)
ověření kopie listin
ověření podpisu
výpis z bodového hodnocení řidiče
výpis z insolvenčního rejstříku
výpis z katastru nemovitostí
výpis z obchodního rejstříku
výpis z rejstříku trestů
seznam kvalifikovaných dodavatelů
živnostenský rejstřík
registr živnostenského podnikání
zřízení datové schránky
konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

do 28. 2. 2015
hlasování pro znak obce
do 31. 3. 2014
zaplatit poplatek za odvoz odpadu
děti do 6 let bez poplatku
400,- dospělí
 za nemovitost pro občany, kteří nemají trvalý pobyt v obci
200,- děti od 6 let do konce studia (max. do 26 let)
 důchodci od 75 let
zaplatit poplatek za psa
30,-- jeden pes
45,-- každý další

