Primăria şi Consiliul Local
Biled, Forumul Democrat al
Germanilor din Biled şi
Asociaţia Bilezenilor din
Germania îi invită pe toţi cei
care sunt cu inima
aproape de comuna Biled
să li se alăture la aniversarea a
250 de ani de la înfiinţarea
localităţii.

Programul
festivităţilor
este următorul:
Vineri, 28.08.2015
16:30 Procesiune spre
cimitire, depunere de coroane
19:00 Slujbă la biserica
catolică, concert simfonic
Sâmbătă, 29.08.2015
09:00 Turneu de handbal
(Cupa Pipatsch)
14:30 Primirea invitaţilor la
Primăria Biled
15:00 Vernisajul expoziţiei
dedicate localităţii noastre
16:00 Parada porturilor
populare
17:00 Moment festiv la
căminul cultural
19:00 Bufet pentru invitaţi,
la Forumul German
21:00 Seară distractivă cu
muzică şi dans, la căminul
cultural
Duminică, 30.08.2015
09:00 Parada porturilor
populare şi invitarea oaspeţilor
de onoare
11:00 Slujbă festivă la biserica
catolică
12:30 Depunere de coroane
la monument
13:00 Masă festivă pentru
invitaţi, la căminul cultural
13:00 Raliu
15:00 Spectacol aviatic
15:30 Spectacol folcloric
19:30 Despărţirea de invitaţii
din Germania, la calvare
20:00 Program de muzică
populară, în faţa căminului
cultural
21:00 Foc de artificii

Vă aşteptăm cu drag !
„Faptul că nu-ți atingi
scopul în viață nu e o
tragedie.
Adevărata tragedie e
să nu ai unul.”
Benjamin Mays

File din istoria comunei Biled
Se presupune că în anul 1175 pe locul unde se află comuna Biled în prezent exista
o aşezare omenească numită Billyed, locuită de o populaţie slavă. În timpul invaziilor
tătarilor din anii 1241 şi 1285 se pare că aşezarea Billyed a dispărut. Localitatea Biled este
menţionată din nou în documente din anii 1400, ca fiind în posesia marchizului Berekzow
până în anul 1463. Au avut loc apoi răscoale ţărăneşti şi războaie, timp în care Billyedul a
fost distrus şi părăsit.
Zona Banatului a fost repopulată pe timpul împăratului Carol al VI-lea, dar, la
numai 18 ani de la reînfiinţarea localităţii cu numele de Billiet, împărăteasa Maria Theresia
a cedat Banatul Regatului Ungar. Din 1765 împăratul Iosif al II-lea a început să scoată la
licitaţie moşiile din Banat, iar pentru ca aceste moşii să atragă cât mai mult venit în
vistieriile sale, fiind nevoie de forţă de muncă (clăcaşi), a hotărât o colonizare a germanilor
pe aceste moşii. În Billiet au fost încartiruite 23 de familii, care au rămas aici.
Noua localitate a fost gândită ca „localitate-model” şi cuprindea 252 de case,
o biserică, o şcoală, străzile fiind dispuse pentru prima oară sub forma unei table de şah.
Din anul 1800 până în anul 1891 localitatea a aparţinut Episcopiei de Zagreb, iar în anul
1850 localitatea Billet s-a reorganizat, devenind plasă, cu administraţie locală proprie.
După ce a aparţinut vreme de peste 200 de ani Imperiului Austro-Ungar,
la 17 august 1916 s-a încheiat un acord între Antanta şi România, cu privire la anexarea
Banatului la România. Inclusiv germanii din Banat s-au pronuntat împotriva împărţirii
Banatului şi pentru unirea cu România.

Caravana sportului auto & karting timişean, la Biled
În premieră naţională caravana sportului auto &
karting timişean va ajunge în comuna Biled.

Vă aşteptăm duminică, 30 august, la
RALLY & KART SHOW BILED 2015
12.00 - Prezentarea automobilelor de concurs,
în centrul comunei Biled
13.00 - START AUTO SHOW
13.30 - Prezentarea karturilor de concurs,
în centrul comunei Biled
14.30 - START KARTING SHOW
12.00 — 15.00-SHOW ROOM CU AUTOMOBILELE ŞI KARTURILE DE CONCURS,
în centrul comunei Biled
15.00 - FESTIVITATEA DE PREMIERE
Primăria Comunei Biled a reuşit să acceseze fonduri
europene în valoare de 160.000 de euro. Banii sunt
destinaţi pentru implementarea a două noi proiecte, iar
contractele de finanţare au fost deja semnate.
Detalii despre aceste proiecte vă vom oferi în numărul
viitor al ziarului.

