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„Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.“
Auguste Rodin, francouzský sochař 1840 - 1917

Plán sportovních a
kulturních akcí
30.6. Vítání prázdnin 16:00
27.7. Blzecká svatojakubská
pouť od 15:00
10.8. Hasičská soutěž
23.8. Divadlo od 20:00
31.8. Loučení s
prázdninami
6.-8.9. výlet Bílsko u Hořic
(hasičská soutěž)
26.10. Výlov v Bílsku
24.11. Cyklokros
2.12. Rozsvěcení vánočního
stromku
7.12. Mikulášská besídka
14.12. Setkání seniorů
26.12. Turnaj ve stol.tenise
29.12. Výšlap na Hrad

NÁBOR MALÝCH
HASIČŮ
Děti, které mají zájem o
hasičský kroužek, hlaste se
u paní knihovnice nebo na
mailu:
alzbeta.bayerova@gmail.com

Te n t o k r o u ž e k j e p r o
všechny děti do věku 15ti
let, a podle zájmu začne
nejdříve od září. Bližší
informace u velitele hasičů
Petra Mačury. Podílet na
vedení kroužku by se měly
paní Tománková, Černovská
a Bayerová.

OHLÉDNUTÍ ANEB ZE ŽIVOTA OBCE
Setkání spolužáků
V sobotu 18.5.2019 se již podesáté sešli v místním
hostinci absolventi Základní školy v Bílsku. Zhruba
polovina účastníků byla místních. Dvě desítky
bývalých žáků přijeli ze svých domovů, které jsou
různě po republice. Setkání bylo plné povídání a
vzpomínek, ale nezůstalo jen u nich. Všichni si
pochutnali na dobré večeři, kterou připravila paní
Hrachovcová. Nechyběly ani zákusky, káva a slané
pohoštění. O “pivo jako křen” se postaral pan
hostinský Hrachovec. Pohovořit s mnohými
absolventy přišla i paní L. Hasilová z deníku
Strakonicko. Společné foto bylo samozřejmostí. Do
pozdních večerních hodin, při dobrém pití a
písničkách, za doprovodu heligonek, kterými potěšili
pánové Slavík a Maroušek, se všichni skvěle bavili(jp)
Rodinný hudební festival pro všechny
25.5.2019 proběhl úspěšně 2.ročník rodinného
festivalu. Návštěvnost byla sice nízká, ale hudebníci
se navzájem podporovali a tak bylo v obecenstvu v
průběhu celého festivalu nejméně 20 ale i 50 lidí.
Celkem přišlo cca 130 lidí. Tentokrát jsme měli i
správné PR, kdy profesionální hudebník a fotograf
Petr Hejna nafilmoval začátek akce a napsal o nás
článek na www.kulturne.com :
“Program zahájilo místní amatérské rodinné duo
Skalických, zapojily se i děti na flétny, poté již
vystoupil jeden z rodiny pořadatelů Jakub Bayer s
přáteli. S ním se na pódiu objevil i Olda Krejčoves,
který v dalším bloku již zahrál a zazpíval spolu s
půvabnou zpěvačkou Kayou. Podtitul festivalu rodinný
vyjadřoval jednak iniciativu místních rodin v kulturním
dění, ale stejně tak, že byl určen i rodinám coby
návštěvníkům - dětí zde bylo nespočet, stejně jako
bylo možno pozorovat psy při jejich hrátkách. Svůj
stánek zde měl i Chelčický domov sv. Linharta, denní
stacionář pro postižené uživatele služeb tohoto
zařízení. Dále bylo možno zakoupit sýry a povozit se
na koních z místní farmy. Neformální atmosféru
festivalu jistě dokumentuje toto video z počátku
akce….” (stačí na youtube zadat Rodinný festival).
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OBECNÍ OBCHOD
PO - PÁ 08:15 - 10:30
+15:00-16:15
SO
08:15 - 10:00
Pečivo je přednostně na
objednávku, možno objednat i
telefonicky u paní
Hrachovcové 606 126 934 Je
možné objednat i cokoliv
dalšího z nabídky.
Doporučujeme sledovat
aktuální akce na fcb.

Taneční v hospodě
1. lekce 23.11.2019
2. lekce 30.11. 2019
vždy od 16.00-17.30
300 Kč /pár /za lekci
Povede paní Petra Staňková ze
Strakonic s partnerem.

Milion chvilek pro
demokracii
K úterý 11.6.19 bylo registrováno
313 obcí z celé ČR, kde se konaly
demonstrace s výzvou k demisi
předsedy vlády Andrej Babiše a
ministryně spravedlnosti Mariie
Benešové. V Praze se ten den
sešlo 120 000 lidí. Proč Andrej
Babiš odmítá diskutovat s
představiteli demonstrací,
považuje demonstrace za koncert
a hodnotí situaci “lidé vyšli do ulic,
protože je hezky”. Proč vůbec lidé
vycházejí, o co žádají, kdo to platí
a další info nejen na stránkách:
https://www.milionchvilek.cz V
neděli 23.6. se na Letné v Praze
odhadem sešlo 250tis
protestujících.
(ab)

Po vystoupení Oldy Krejčovse, zahrál na kytaru
a zazpíval vlastní písně písecký Štěpán Navrátil a
následoval blok kapel, které odstartovalo jazzové
Výborné Trio, poté Jistem, se kterou si zazpíval Petr
Tománek jako vzpomínku na starou spolupráci
především na muzikálu Mág. Letos tedy vyšla najevo
hudební minulost mnohých místních. Pražská skupina
amerických hudebníků Future Gravity protáhla své
vystoupení a tak se místo v půlnoci končilo v 1:00.
Ovšem jako jediná kromě bílských hudebníků se
zúčastnila festivalu od začátku až do konce, toho si
ceníme. Děkujeme rodině Špatných, že příjemnou
atmosféru festivalu jim umocnila i možnost přespání
na kozí farmě. Pracovní sobota si u nás prý zahrála
po letech v původní sestavě a Sartaktarak složený z
jihočeských intelektuálů řádil na pódiu stejně jako
vloni, vlastně víc - měli s sebou hudebníka navíc :)
Festival zakončil Retroprotest mírumilovných
punkáčů, kteří před vystoupením diskutovali s
místními o nedostatku domácích potravin na trhu.
Počasí po předchozích deštivých a studených dnech
bylo tak akorát suché a teplé na festival. Mnozí si
zatančili, každý na to “své” a někteří vzali za vděk
všechny žánry. Děti se vyřádili u prodejního stánku,
kdy celou situaci chaotického prodeje zachránila
Zuzanka Kučerová. Těšíme se příští rok na 3.ročník.
(ab)
Blzecké cyklookruhy
26.5.2019 v neděli proběhl 9.ročník cyklozávodu na
trati Bílsko-Měkynec-Záluží-Radějovice-NetoniceBílsko 6 okruhů, cca 66km. Všech 73 závodníků si
trasu užilo a vítězové si převzali své ceny. Mezi nimi i
mnoho dětí pod 15let. Domácí dětská soutěž , Závod
okolo kostela, tak byla silně ovlivněna touto
konkurencí profesionálů :)
(ab)

kategorie nejstarších
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Volby do Evropského
parlamentu 2019
se konaly od 23. do 26. května 2019.
Byly to 9. volby v pořadí od roku
1979, kdy byl Evropský parlament
ustanoven jako jeden ze sedmi
orgánů Evropské unie a spolu s
Radou Evropské unie přijímá její
legislativní (právní) akty. Reprezentuje
všechny občany Evropské unie.
Poslanci jsou voleni přímou volbou
každých pět let. Do Evropského
parlamentu se volí takzvaným
poměrným systémem.Jednotlivé
evropské politické strany (nikoliv
j e d n o t l i v é n á ro d n í s t r a n y ) j i ž
představily svého nominanta do
funkce předsedy Evropské komise,
tzv. „Spitzenkandidáta“. Současný
předseda Evropské komise, JeanClaude Juncker neusiluje o
p o k ra č o v á n í s v é h o p ě t i l e t é h o
mandátu ve funkci předsedy
Evropské komise. V červenci bude
evropský parlament volit nového
předsedu. V Česku může volit každý
občan České republiky nebo občan
jiného členského státu, který je
alespoň 45 dnů přihlášen k pobytu
na českém území a který minimálně
25.května dovršil 18 let věku. Česko
si v roce 2019 volí 21 europoslanců.
Na rozdíl například od parlamentních
nebo prezidentských voleb nelze
volit ze zahraničí, proto voličský
průkaz lze využít jen na území České
republiky. V různých komentářích se
lidé shodují, že jako Evropané čelíme
mnoha výzvám - migrací počínaje,
změnou klimatu či ochranou údajů
konče. Žijeme ve stále globalizovanějším světě plném konkurence. Zároveň referendum o brexitu
ukázalo, že Evropská unie není
nezpochybnitelným projektem. I když
někteří občané možná považují
demokracii za samozřejmost, zdá se,
že je stále více ohrožena.
(lk)

1.6.MDD
Mezinárodní den dětí má upozornit světovou
veřejnost na práva a potřeby dětí. Slaví se
každoročně 1. června. První podnět k založení dne,
který by oslavoval děti vznikl v Turecku v roce 1920.
Tehdejší ochránce národních práv prohlásil, že
důležitou součástí k budování nového státu jsou
právě děti. Jako den dětí stanovil 23. duben. V
Turecku se tak slaví dodnes a je státem uznávaným
svátkem. 1. června 1925 se konala Světová
konference pro blaho dětí. Tam bylo doporučeno, aby
byl vyhlášen den dětí, který by se slavil po celém
světě. Nestalo se tak. Další událost, která přispěla k
vyhlášení dne dětí se stala rovněž 1. června 1925 v
San Franciscu. Konal se tam totiž festival dračích lodí,
na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil
mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se
společnost měla víc zabývat blahem dětí. Dvě
události - významné události ve stejný den, určili
datum oslav dne dětí, který byl vyhlášen později. V
roce 1949 vyhlásila Mezinárodní demokratická
federace žen Den pro ochranu dětí. Důvodem k
vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v
roce 1942 a ve francouzském Ouradouru 1944.
Datum byl ustanoven na první červen, který
připomínal sirotky v San Franciscu. Některé státy
převzaly toto datum, ale jiný název – MDD. OSN v
roce 1954 vyhlásila Světový den dětí. Účelem
vyhlášení byla podpora dětí, poskytnutí dobrých
podmínek pro jejich vývoj a přístup ke vzdělání.
Deklarace o právech dítěte byla přijata 20. listopadu
1959. Valné shromáždění OSN doporučilo všem
státům, aby tento den byl zvolen datem oslav všech
dětí. Některé státy si ponechali datum červnové, jiné
přijali také oslavy dětí v listopadu. MDD tedy připadá
každoročně na první červnový den. Po celé České
republice se každoročně konají zábavné akce, hry
nebo sportovní turnaje. Je to pro děti den plný zábavy,
legrace a volnějšího přístupu pedagogů ve škole.
Pestrý program mají zoologické zahrady i obchodní
centra. Na mnoha místech a akcích je pro děti vstup
zdarma. Jedním ze smyslů MDD je, že rodina by měla
být pohromadě, věnovat se sama sobě, ale také
snaha upozornit na problémy, které trápí děti po
celém světě. Dítě ale nepotřebuje jen zábavu,
značkové oblečení, mobil…, ale hlavně pohlazení
fyzické i psychické v podobě chvály a povzbuzení,
láskyplnou náruč a milující rodinu, která je pro něj tím
nejpevnějším bodem, domov pevných hodnot a tak
plný jistoty, ve kterém se cítí, spokojené a šťastné. (jp)
3

6-7/2019

Výsledky voleb
V Evropském parlamentu
ANO2011 získalo 6 křesel a
zastupuje zde stranu ALDE,
(Alianci liberálů a demokratů pro
Evropu), ta vyhrála nejvíce křesel i
v B e l g i i , D á n s ku , E s t o n s ku ,

3. a 4. počteníčko
V pátek 31.5.2019 jsme se setkali na faře u malování
a četby knihy O zapomnětlivé čarodějnici, předčítala
nám paní Aneta Skalická, poté se všech 7 dětí
nadšeně vystřídalo na “čtecím trůně” a předčítalo
ostatním další příběhy. V pondělí 3.6. byla účast slabá,
a tak jsme čtení o Romeovi a Julii odložili na další
příležitost.
(ab)

Nizozemsku a Lucembursku.
ODS 4 křesla za skupinu

ECR

(Evrop.konzervativců a reformistů), která má nejsilnější polské
zastoupení, naopak španělské,
francouzské a pár menších států
úplně chybí, zatímco z Německa je
zastoupena jen 1 křeslem.
SPD 2 křesla za ENS (Skupina
Evropa národů a svobody), tato
strana je zastoupena dalšími
poslanci pouze ze 4 států a to FR,
BE, IT a Rakouska, což odráží i
historický trend.
K S Č M 1 k ře s l o z a G U E / N G L
(Skupina konfederace Evropské
sjednocené levice a Severské
zelené levice), která je zastoupena
vždy jen jedním křeslem a to
pouze z 5ti severských států (DK,
FIN, S, NL, B), jejichž pojetí
levicové politiky se silně liší nejen
historicky od té české.
Česká Pirátská strana 3 křesla, kdy
jsou předběžně domlu-veni s
ekologickou stranou Zelení/ESA
( S ku p i n a Ze l e n ý c h / Ev ro p s ké
svobodné aliance)
TOP a STAN se 3 křesly a KDÚ-ČSL
se 2 křesly si rozdělili poslance
m e z i E L S ( Po s l a n e c k ý k l u b
Evropské lidové strany
(Křesťanských demo-kratů)) a
ECR(Skupina Evropských
konzervativců a reformistů).

Výlet Hluboká nad Vltavou
V sobotu 8.6.2019 vyrazil z blzecké návsi autobus
plný dětí v doprovodu jejich rodičů, prarodičů a dalších
příbuzných oslavit jako každý rok Den dětí. Tentokrát
jsme se pod taktovkou zkušeného řidiče Marka Švehly
vydali na Hlubokou nad Vltavou. Minulý rok jsme sice
Den dětí prožili v tamní kouzelné ZOO, ale tentokrát
mířily kroky většiny do
Sportovně relaxačního
areálu. Na místo jsme
dorazili okolo desáté
hodiny a cestou
vysadili pár věrných
milovníků zvířátek,
kteří v průběhu dne po
návštěvě ZOO stihli
navštívit i myslivecký
zámek a Pohádkové
podzemí. Den ve
sportovně relax.areálu
lze shrnout do pár
etap: rozdělení se na
skupinky – děti a
rodiče, rozdělení na
aktivity – děti bláznící na atrakcích a rodiče vyvalení
na sluníčku. Některé děti využily lanový park,
4
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Výsledky voleb
pokračování:
Výsledky dosud nejsilnější strany ELS
prokazují oslabení. Z dosavadních
221 křesel získala 180, stejně tak SD
(Skupina progresivní aliance socialistů
a d e m o k r a t ů ) s i v E v ro p s ké m
parlamentu pohoršila, místo 191
křesel má 152. Přesto si obě zachovají
postavení nejsilnějších skupin, ale v
751členném evropském sboru již
nebudou mít většinu. Třetí nejsilnější
se stává ALDE. Ta zaznamenala
celkový vzestup společně s
ekologickou stranou Zelení a
nacionalistickou stranou ENS.
Pro z a j í m a v o s t S D m á n e j v í c e
poslanců z Itálie, je zastoupena
každým státem EU kromě ČR a Irska.
Zdroje:
https://www.idnes.cz/volby/
evropsky-parlament/2019/volbyevropsky-parlament-2019-odhadyn
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rakousko.A190526_183207_volbyep2019_hm1
https://vysledky-voleb.eu/
kresla-politicka-skupina-zeme/
2019-2024/-ep2019_hm1

(ab)

V ČR se zúčastnilo 28,72 %
voličů. Ve Strakonickém okrese to
bylo 29,20%. V Bílsku 25% voličů,
kteří odevzdali 39 platných hlasů
pro 9 politických stran:
ANO 2011 46% (18hlasů)
ODS 12,82% (5hlasů)
KDÚ-ČSL 10,25%(4hlasy)
Koalice STAN+TOP 09 také 4 se
Po 2 hlasech 5,12% KSČM, Česká
Pirátská strana, SPD,
S 1 hlasem 2,56% Evropa
společně a strana Pro zdraví a
sport.
(lk)

trampolínu, minigolf a ti nejmenší špuntárium.
Součástí všeho zasloužené jídlo a mlsání. A hlavně
neskutečná pohoda. Odjezd domů byl plánovaný na
čtvrtou hodinu. Jelikož zážitek nemusí být vždy
příjemný, stačí když je intenzivní, tak jsme po
příchodu na parkoviště zjistili, že s autobusem
neodjedeme z důvodu bezohledného parkování
některých řidičů. Po hodině bezúspěšného shánění
majitelů aut se nám podařilo auta vlastními silami
odsunout za podpory skupinky tamních fanoušků
baseballu a místního strážníka městské policie. Volný
průjezd byl tak zajištěn. Cestou zpět jsme vyzvedli
zbytek posádky u ZOO a potom už následovala
poklidná cesta domů plná spokojeně se usmívajících
a podřimujících cestujících. Výlet se moc povedl a už
teď se těšíme na příští rok.
(Kučerovi)
POVODNĚ 2019
V minulém čísle jsme popisovali rozdíl mezi
přehradou a suchým poldrem, jejich funkce a
parametry. Bohužel jsme nikdo netušili, jak brzy bude
vše naostro vyzkoušeno.
Po vydatném dešti nad naším okolím došlo
večer ve čtvrtek 6.6.2019 k vylití velkého množství
vody z koryt Bílského, Chrásteckého,
Brnoušského potoka z Pivkovic a hlavně
Měkynečského potoka. Po osmé hodině večer již
pracovalo krizové centrum ve Vodňanech a přijímalo
hlášení o stoupajících hladinách. Na jejich základě a
na žádost starosty p. Kulíka byly do Bílska vyslány
jednotky profesionálních hasičů se speciální
technikou – včetně člunu na záchranu a evakuaci
občanů. Mezitím se ukázalo, že v obci byli přítomni
pouze 3 členové místního dobrovolného sboru hasičů,
kteří se účastní zásahů. Ostatní byli mimo obec za
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Poutě
Řekne-li se slovo pouť, mnozí z
nás si představí atrakce pro
děti, kolotoče a obchody s
nejrůznějším zbožím. Pouť ale v
původním významu znamená
cesta za účelem návštěvy
určitého poutního místa, které
má náboženský význam.
Znamená rovněž průvod,
procesí, slavnost, putování
nebo samozřejmě též atrakci –
zábavní akci.
Hlavní rozměr pouti je
však především duchovní.
Přemýšlení o vlastním životě,
příležitost k hlubšímu setkání s
Bohem. Poutníci čerpají na
posvátných místech sílu k životu
podle víry nebo nějakému
světci svěřují svou konkrétní
starost.
Pouť, jako symbol, se
vyskytuje
ve
všech
náboženských vírách, které
přiznávají nadpřirozenou moc či
sílu určitým místům - například v
hinduismu (Váránasí),
buddhismu (kláštery), islámu
(Mekka), židovství (Zeď nářků) .
Odpradávna putovali lidé na
posvátná místa. V Evropě je
řada významných poutních míst.
Řím, Santiago de Compostela,
Lurdy, Čenstochová…, mimo
Evropu mnoho míst ve Svaté
zemi - Betlém, Jeruzalém. I u
nás v České republice máme
řadu atraktivních míst pro
poutníky - Svatý Hostýn a Svatý
Kopeček u Olomouce, Velehrad
nebo Svatá Hora u Příbrami.
Církevní turistika prezentuje
křesťanské církevní památky,
poutní místa, ubytování a
zajímavosti.

prací a podobně. Václavovi Kuculovi st. se podařilo
přebrodit vodu od úřadu přes náves k hasičárně, kde
už byli Petr Tománek a Michal Černý, kteří bydlí
uprostřed vodních proudů v č.p.11 a č.p.1. Společně
vyjeli s cisternou přes „zelený mostek“ směrem na
Netonice, zajišťovali podporu profesionálům při
zásahu a přichystali náhradní ubytování pro
vyplavené v klubovně na faře. V světle častých blesků
bylo vidět silný proud, valící se přes hráz rybníka na
hřiště a zahrádky pod bytovkami. V proudu byly
nakonec vidět jen vršky foliovníků.
Pan starosta byl telefonicky propojen s centry
integrovaného záchranného systému a po dohodě
s pracovníky Povodí Vltavy jel zkontrolovat situaci u
poldru na Bílském potoce, který je stále ve zkušebním
provozu a srážkové čidlo v Netonicích hlásilo
napršení cca 65 mm vodního sloupce za poslední
hodinu. O stavu hladiny nad hrází, která postupně
vystoupala asi o 3,5 výškového metru oproti normálu,
a o množství vody vytékající přitom bezprostředně
z hráze poldru se během noci osobně přesvědčili i
pánové J. Kahovec st., J. Pelouch a L. Roučka st.., se
kterými jsem se tam potkala. Pod hrází byl potok ve
svém korytě, ale před prvními domy, už přiživen
vodou valící se přes silnici z polí a kolem úpravny
vody, byl už zase vybřežený.
Podle telefonických zpráv přes rozbouřené
h l a d i n y, a l e b y l a h o r š í s i t u a c e n a s t r a n ě
Měkynečského potoka, jehož hladina na „Ostrově“
stoupala už zvečera velmi rychle a tradičně si našla
cestu i svým původním korytem přes dvorek paní
Kobernové (č.p. 13). Po příjezdu profesionálních
jednotek byla evakuována z domu č.p. 4 paní
Leichmanová, ale z „Ostrova“ se občané odmítli
vzdálit ze svých domovů. Ani paní Kobernová se
nechtěla evakuovat ze svého domu do nabízeného
náhradního ubytování. Proud mezi bývalým
obchodem č.p. 12 a jejím domem, proudící od
Měkynce na náves v této části obce sílil i z vody valící
se po silnici od „Krajnické cesty“ u Boubeníků (čp.
17), které se nemohly v žádném případě vejít do
kanálů před č.p. 18 u Pišteckých. Tlak vody nakonec
provalil prkený plot paní Kobernové a proud unášel od
hospody mezi kládami a poleny dřeva i bílé plastové
židle. Postupně se vytvořila hromada naplavenin před
plotem u sušičky obilí. Jeho velké tvárnice byly
posunuty ve směru proudu, valícího se k mlýnu. Od
kamenného mostku za Vaňatů tryskala voda v silném
proudu rovně za „Cardů“ (č.p. 29) a „Hálků“ (č.p. 28),
kde se spojovala s proudem od Netonic u okalů (č.p.
6
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Poutě pokračování:
Poutě mají i u nás
hlubokou tradici. Pouť bývala
velkým svátkem pro celou
vesnici a okolí. Pouťová neděle
ve vsi byla ve znamení stánků,
houpaček, kolotoče a střelnice.
Nesměly chybět prodavačky
kyselých okurek, kartářky,
komedianti a cukrářské boudy.
Chodit na pouť bývalo dříve na
venkově zvykem. Lidé
nevynechali ani jednu poutní
neděli. Poutníci byly mnohdy i
více dnů na cestě, přespávali v
hostincích, ti chudší i pod
širým nebem. Kdo se nemohl
poutě zúčastnit kvůli zdraví a
stáří, tomu poutníci nakupovali
svaté obrázky, růžence a jiné
památky, které poutní místo
připomínaly. Postupně se
měnila nejen doba, ale i
povaha a smysl pouti. Od
původního náboženského
významu až po dnešní zábavní
charakter. Jedna z prvních
jarních poutí, jejíž historie sahá
hluboko do minulosti je u nás
M a t ě j s k á p o u ť v Pra z e počátek už v roce 1595. V
období první republiky se
například této pouti zúčastnilo
přibližně čtvrt milionu lidí. V
90. letech 20. století se počet
účastníků přiblížil k jednomu
milionu.
U nás v Bílsku oslavíme
svatojakubskou pouť 27.7.
v sobotu.
(jp)

49 a 54).Tato část obce se tedy stala skutečným
ostrovem.
Protože po půlnoci přestalo silně pršet, voda
zase vcelku rychle opadávala a tak byla pohotovost
ukončena a stanovena hodina začátku úklidu na 7:00
ráno. Již během noci nabízeli svou pomoc někteří
dobrovolníci a organizace v okolí, včetně zapůjčení
mechanizace – např. zástupci Pivkovice a.s.. Myslím,
že jim patří dík i za způsoby hospodaření, které
v okolí používají – např. na poli nad bytovkami, díky
němuž se z porostu mladé kukuřice v podkladu
posekané směsky splavilo minimum bahna. Doufám,
že se nám podaří do dalších Občasníků získat k tomu
další podrobnosti.
Pan starosta by rád poděkoval všem, kteří se
nezištně hned v pátek zapojili do práce a podíleli se
na úklidu, opravách a obnovení chodu centra naší
obce. Dopoledne probíhaly práce na návsi pod
nezvyklým dohledem medií. Poděkování tedy patří
zejména těm, kteří v různých částech Bílska, Záluží a
Netonic pracovali „ na cizím“ celý den: Václav Kucul
st., Michal Černý, Nikola Černá, Karel Kulík, Michal
Sekyra st., Petr Tománek, Roman Straka. Stroje
k úklidu poskytla Pivkovice a.s. (2 traktory a 3 čelní
nakladače), Jakub Špatný (hrabátko) a SÚS Vodňany
(2 kropicí vozy). Odpoledne se kromě dalších
dobrovolníků připojili s traktůrkem oba Jaroslavové
Kahovcové, Láďa Roučka st. a Jirka Pán z č.p.14.
S cisternou a hadicí uklízeli cestu a okolí od mostku
k brodu a č.p.4 dobrovolní hasiči z Drahonic. K večeru
nás přijel podpořit velitel místních hasičů Petr
Mačura… Během sobotního rána odjely rodiny s
dětmi na slíbený výlet k Mezinárodnímu dni dětí na
Hlubokou nad Vltavou a na pomoc s úklidem u paní
Kobernové přijely hasičky Žabičky Bavorov. Jejich
zájem a vytrvalost jsme všichni moc oceňovali.
Povodňová komise, složená ze zástupců obce,
úřadu ve Vodňanech, Agentury životního prostředí
v Č.Budějovicích a z dalších institucí si obhlédla
jednotlivá zasažená místa v obci i okolí během středy
12.6.2019. Velký zájem samozřejmě budil poldr a
vyhodnocení údajů z kritické noci 6.6.2019. Podle
výsledků zcela splnil svůj účel a zabránil vylití ještě
více vody v době kulminace. Dále bylo domluveno
odbagrování materiálu naplaveného v Měkynečském
potoce u Cardů a Hrdličků. Podle pracovnic Agentury
životního prostředí z Českých Budějovic jeho
okamžitému provedení bránila možná přítomnost ryb
a jiných živých organismů. Proto na základě povolení
odboru Krajského úřadu v Českých Budějovicích
7
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Aresář farmářů:
Farmu Kofa, Kozí farmu rodiny
Špatných znáte a víte o dalších
místních farmářích? Např.
statek Krajníčko pana Jakuba
Ouředníka nabízí sezónně
vejce, med, jablka, broskve,
mošty, švestky. Viz:
https://www.adresarfarmaru.cz/
160123-statek-krajnicko
Další farmáře a drobné
zemědělce můžete dohledat na
mapě ČR, kterou tvoří Hnutí Duha.
“Adresář farmářů Hnutí DUHA
obsahuje seznam míst, kde lze
nakoupit čerstvé místní potraviny.
Naleznete zde kontakty a
informace o rodinných a
drobných farmách, fungujících i
vznikajících skupinách komunitou
podporovaného zemědělství,
bedýnkách i místech, která
nabízejí vzdělávací programy o
hospodaření. Sesbírali pro vás
kontakty na farmáře ve vašem
okolí a zanesli je do přehledné
mapy tak, abyste zároveň mohli
vidět a přidávat hodnocení nebo
se na něco jednoduše zeptat.
Budují komunitu lidí, kterým záleží
na zdravém a poctivém
zemědělství.” Na stránkách se také
dočtete “Proč zdravé, čerstvé a
místní” (ab)
Dále z okolí například pan Hrabě
v Netonicích nabízí k odběru
selata nebo vykrmená prasata.
Pan Justýn v Drahonicích prodává
vypěstovaný kmín a mák.
Rádi zveřejníme i další nabídky.
(ab)

provedli rybáři z Bavorovské organizace prohlídku
toku a odlovení několika okounů a žab. Tím se
poněkud oddálilo bagrování a tak jsme se v sobotu
22.6.2019 k večeru báli znovuzaplavení přilehlých
domků kvůli silnému dešti a snížené retenční
schopnosti koryta. V pondělí 24.6.2019 pak práce
v této části potoka zdárně pokročily. Kromě jiného
bylo panu starostovi přislíbeno zástupci Lesů ČR
zpracování odtokové studie pro Měkynečský potok na
našem katastru. Podle jejích výsledků bude
rozhodováno dále. Při provedení protipovodňových
úprav se zástupci obce dlouhodobě potýkají
s omezeními, vyplývajícími z vlastnických vztahů
pozemků pod a okolo koryt našich potoků. Bohužel
totiž před lety došlo ke změnám hlavního vlastníka a
převodům pozemků pod místními toky z České
meliorační správy na Povodí Vltavy (Bílský potok od
Netonic po soutok pod č.p. 6 Faktorovi) a na Lesy ČR
(Měkynečský potok po č.p. 33 Hrdličkovi). V některých
částech obce není možné nakládat s pozemky v rámci
stavebních řízení o protipovodňových úpravách
z důvodů zástav, zapsaných v Katastru nemovitostí.
Osobně si myslím, že největší škody vznikly
v našich hlavách, protože jsme uvěřili, že jeden poldr
nad námi je záruka, skoro snad spása a povodeň se
nebude opakovat…
(lk)
Považuji za důležité připomenout, že po povodních
2002 byl připraven záměr revitalizace Měkyneckého
potoka ve spolupráci s AOPK ČR (Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR) a ZVHS (Zemědělské
vodohospodářské správy, která v té době měla potok
ve správě. Revitalizace byla bílským zastupitelstvem
schválena, ale tehdejší měkynecké ji odmítlo.
Revitalizace znamená vrácení alespoň zčásti do
původní podoby. Jedná se o mělké meandrující
koryto, které umožňuje rozlivy na louky a tak vrací i
život do potoka. Měk.potok byl přes celý měkynecký
katastr narovnán a zregulován do hlubokého
betonového koryta a tak je tomu dodnes. Z toho
důvodu k rozlivům především při povodních dochází
až na louce na bílském katastru. Prostředky, které k
tomu byly určeny nakonec AOPK využili k revitalizace
Horní Stropnice u Nových Hradů.
(ab)

ZE ŽIVOTA OBCE ANEB CO NÁS ČEKÁ
30.6. Vítání prázdnin - soutěže a pečení buřtů od
16:00 na návsi
8
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KOMPOST
Časopis o ochraně
přírody:
Vznikl spoluprací pobočky
Šmidingerovy knihovny Za
parkem, Informačního centra
pro neziskové organizace a
Ekoporadny při Šmidingerově
knihovně a ZO ČSOP
Strakonice. Funguje od ledna
2012 a shrnuje činnosti, aktivity
a události, které se týkají
ochrany přírody zejména na
Strakonicku. Měsíčník se zabývá
také environmentálně laděnými
akcemi těchto tří subjektů,
naleznete v něm spoustu
dalších zajímavostí,
přírodovědných pozorování,
regionálních zpráv, zamyšlení,
re c e p t ů , t i p ů n a l i t e ra t u ru apod.
Napište nám na jan.juras@knihst.cz, pokud:
- si přejete bezplatně odebírat
m ě s í č n í k v e l e k t ro n i c ké m
formátu pdf
- byste chtěli jednorázově či
opakovaně přispět do časopisu
- pořádáte environmentálně
laděnou akci a rádi byste o ní
dali vědět ostatním
- byste rádi reagovali na náplň
časopisu nebo máte tip na
příspěvek
- byste chtěli v Kompostu
inzerovat
Časopis můžete číst také v
elektronické podobě:
http://www.knih-st.cz/kompost
Projevíte-li zájem vytiskneme
vám konkrétní číslo v bílské
knihovně.
(ab)

6.7. Country v hostinci H.R.C.
8.7. 5.Počteníčko v pondělí od 18:00 máte možnost
s paní Anetou Skalickou zažít noční počteníčko
společně s kempováním a přespáním na zahradě u
Bayerů, Bílsko 40, pod širákem či ve stanu. V 18:00
začne pestrý program a děti, které raději postýlku,
mohou poté odejít domů. Ostatní zájemci se vybaví
alespoň spacákem.
27.7. Blzecká svatojakubská pouť od 15:00 soutěže
na návsi a večer taneční zábava v hostinci (pivo
zdarma)
10.8. Hasičská soutěž v Bílsku od 14:00
17.8. Country v hostinci Vodáci
23.8. divadelní představení v hostinci od 20:00,
vystoupí ochotníci z Čejetic “Přísný zákaz dotýká se
sněhu”
Výlet do Bílska u Hořic
N a v í k e n d 6 . - 8 . 9 . 2 0 1 9 p l á n u j e me výl e t z a
spřátelenými hasiči do Bílska:) Odjezd je plánován v
pátek po obědě a návrat v neděli večer. Stravování
vlastní a ubytování na vlastní náklady v blízkém
kempu. V sobotu se zúčastníme hasičských závodů.
Podle počtu zájemců bude doprava osobními auty
nebo společně autobusem. PŘIHLASTE SE,
PROSÍM, ZÁVAZNĚ PANU STAROSTOVI DO
31.7.2019.
Ve středu 20.03.2019 před plesem našich
hasičů vyšel ve Strakonických listech článek o
Bílskách s fotografiemi. Bylo v něm mnoho informací
k vesnicím stejného jména a životu v nich. Jsou to
Bílsko u Kopidlna (blízko Jičína), které jsme navštívili
při podzimním výletu hasičů do východních Čech. Ves
Bílsko u Hořic, ze které byli naši návštěvníci loňských
oslav výročí SDH a na plese. A zatím neznámé pro
nás zůstává čtvrté Bílsko u Olomouce. Vzhledem
k milé návštěvě hasičů z Bílska u Hořic a dalšímu
plánovanému letošnímu setkání s nimi, přidáváme pár
podrobností.
Při podzimním výletu hasičů do východních
Čech jsme krátce navštívili Bílsko u Kopidlna (poblíž
Jičína v Královehradeckém kraji na východě ČR).
Není to samostatná obec, je součástí obce Údrnice v
okrese Jičín, asi 3 km na jih. V roce 2009 zde bylo
evidováno 57 adres a při sčítání v roce 2001 zde
trvale žilo 59 obyvatel. Katastrální území Bílsko u
Kopidlna má rozlohu 1,99 km2. Obec má 2 části –
9
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ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE
2019
21.6.

5.7.

19.7.

2.8.

16.8.

30.8.

13.9.

27.9.

11.10.

25.10.

8.11.

22.11.

6.12.

20.12.

2020

SBĚRNÝ DVŮR
v Bílsku u bývalé fary a SDH
v létě (1.4. - 31.10.)

ST 16:00 - 18:00
SO 9:00 - 11:00

Letní brigáda:
Kluci Bayerů, Petr Tománek a
Adam Strnad se dohodli na
společném projektu a tak šetří
peníze k jeho uskutečnění. Proto
jejich rodiče nabízí drobnou
vesnickou výpomoc. V případě
zájmu se obracejte na paní
Bayerovou tel.: 777 782 843, která
podle potřeby dohlédne na
zdárný průběh.
(ab)

horní s kapličkou a
zděnými domy a dolní u
rybníka s dřevěnými
roubenkami. Cedule u
silnice byla našikmo již
před našim příjezdem,
opravdu …
35km východně od
Údrnice je Bílsko u Hořic,
ze které byli naši
návštěvníci loňských oslav
výročí SDH a letošního
plesu. Tato obec má velmi
podobnou minulost jako
naše Bílsko. Posuďte
sami:
První písemná zmínka je z r. 1386, kdy zde sídlil Zdislav z
Bílska. Dále v 15.století se už tvrz zde nepřipomíná. Od
počátku 16.století náleželo Bílsko k Holovousům, se
kterými je v r. 1594 Zdislavovi potomci prodávali Albertovi
Vladislavovi Smiřickému ze Smiřic. Nový majitel připojil
Bílsko k svému hořickému panství. Udržovaná tvrz mu byla
v r. 1621 po bitvě na Bílé hoře zkonfiskována. Pak
událostmi 30tileté války chátrala a zpustla. Později tu byl
založen panský dvůr, připomínaný v roce 1783
s pivovarem a od roku 1811 s vlastní chmelnicí.
Opis z Ottova slovníku naučného, r. 1880: Bílsko je ves
západně od Hořic, v úrodné planině při potůčku
Chlumském, u erární silnice Hořicko-Jičínské s 29 domy a
139 obyvateli, rolníky. Farou a školou patří k Chodovicům,
poštou do Hořic. Severní větší část osady při silnici zove
Velké Bílsko, jižní, menší 1 km od předešlé vzdálená Malé
Bílsko. Měkké vody potůčku Chlumského užívá se zde v
lázních vanových při silnici postavených.
Z obecních kronik:
1927–28 byl v obci zaveden telefon. Prvně do hostince
p. Františka Šafránka
1929 obec zakoupila mostní váhu od společných majitelů,
asi 8 sousedů za 1.000.- Kč
1950 zřízeno veřejné osvětlení
1965-66 se pracovalo brigádně na vodní nádrži – cena
činila 19 598,38 Kčs
1971 byla opravena budova Kampeličky
1973 se občané dali do oprav chodníků a odpracovali
692 brigádnických hodin
1974 byl vodovod převzat podnikem Východočeské
vodovody a kanalizace za 4 750 Kčs
1978-79 se opravovalo pohostinství. Zahájena I. etapa
výstavby vodovodu, ve II. etapě by měl být postaven
vodojem a čerpací stanice. Odpracovalo se mnoho
brigádnických hodin.
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obecní KNIHOVNA
Bílsko
OTEVŘENO
PO 15:30 - 16:30
PÁ 18:00 - 19:00
Využijte příležitosti poslat děti na
p r o j e k t k n i h o v n y Po č t e n í č k o .
Zábavnou formou procvičujeme
čtení. V rámci každé otevírací doby
plus extra akce. Jako např. 8.7. v po

od 18:00 s přenocováním. Také
je stále možnost zapojit se do
projektu Čtení pomáhá:
www.ctenipomaha.cz
Objednávky a dotazy na:
knihovnabilsko@centrum.cz nebo
fcb Alzbeta Bayerova

VÝZVA knihovnice
Paní Bayerová shání
spolupracovnici nebo alespoň
letní záskok do knihovny za
přenechání obecní finanční
odměny určené k této službě.

Do občasníku můžete
přispívat i vy, vaše návrhy
zasílejte na mail:
alzbeta.bayerova@gmail.com,

kulikovi@volny.cz
nebo
jirkapan@seznam.cz
Také vám v případě zájmu
můžeme poskytnout
zveřejněné fotografie.

1991 byla na budově obecního úřadu provedena oprava
střechy, malování. Opravuje se hostinec.
1997 opravena obecní stodola za 134 800 Kč,
pokračováno v kabelizaci obce, dokončen vodovod
v Malém Bílsku za 101 681 Kč. V obci zahájil provoz
v motorestu J. Dvořák.
2006 pokračovala oprava chodníků za 630 721,-- Kč (obec
obdržela dotaci 85 310,-- Kč).
2008 byla poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova
na nákup prvků na dětské hřiště, 3laviček a 4odpadkových
košů. Na kampeličce byla vyměněna střešní krytina,
vybudováno WC a zpracován projekt na přeměnu půdy
obecního úřadu na multifunkční spolkovou místnost.
Pro bezpečnost občanů byly zakoupeny dva měřiče
rychlosti na silnici I/35.
2009 poskytnuta dotace z evropských fondů
(prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního
fondu) ve výši 313 920,-- Kč na opravu Božích muk
a Sochy Nejsvětější Trojice.
2010 Krajská hygienická stanice nařídila výměnu oken
u hlavní silnice, čímž došlo ke snížení hluku a zlepšení
životního prostředí.
2012 byla provedena generální oprava hasičské zbrojnice.
Z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
a získali dotaci 380 000,-, při rozpočtu opravy 800 000,-.
Zvonička byla vyvýšena, byly vybourány veškeré příčky,
vybetonovány podlahy, vyměnila se okna a budova se
zateplila. Došlo k osazení schodiště, byla vyrobena nová
vrata a boční vrata obložena dřevem. Pro bezpečnost bylo
zabudováno elektronické zabezpečení. Pan Jiří Kramář,
kameník, věnoval sochu Sv.Floriána, patrona hasičů,
kterého instaloval do niky nad hlavními vraty. Stejnou jsme
od něj dostali letos i my.
2012-13 došlo na budově obecního úřadu k výměně oken,
dveří, podlah, elektroinstalace a především zateplení půdy
a vybudování multifunkční místnosti.
Obec v roce 2005 zadala projektové kanceláři Regio
Hradec Králové zpracování Územního plánu. Návrh studie
byl projednán s občany a po začlenění požadavků obce

byl 28. 12. 2005 schválen.
Zatím neznámé pro nás všechny zůstává čtvrté
Bílsko, obec u Olomouce, kde žije 223 obyvatel. První
písemná zmínka o této obci pochází z roku 1349.
Pamětihodnostmi jsou kostel, zasvěcený Božskému
srdci Páně, a Pomník obětem první světové války
postaven roku 1920.
Starostové se tu u nás na hasičském plese dohodli,
že své jmenovce znovu osloví a pokusí se navázat
dobré vztahy, protože i v tomto Bílsku fungují hasiči,
kteří si první stříkačku od firmy Smékal koupili v roce
1896.
(lk)
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CYKLO BLZECKÝ OKRUH
HOSPODA - KOSTEL
2019,
střední a nejmenší kategorie
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spolužáci z místní školy
uzavřené r.1972

BÍLSKO U HOŘIC
ZÁŘÍ 2018
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2009 pohled od Měkynce
2012
břeh rybníka k soutoku a brodu

1997 v popředí
pravděpodobně Ondra Špatný
2009 pomáhala s úklidem
společnost Ing. Júna

2009 tehdejší hejtman Jihočeského
kraje slíbil pomoc a podporu,
mimo jiné výstavbu poldrů. Za těch
10 let se podařilo protlačit a
postavit jeden z plánovaných a
zkapacitnit mostek na krajské silnici
pod bytovkami v Bílsku.
14
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2019
Měkynecký potok, pohled ke kostelu.
cca 1 m výška výmolu
podemletý most za “bejkárnou”, první
historické zobrazení na plánu obce
v r.1710, nad ostrovem
Na další stránce hostinec, dříví a dům paní
Kobernové + dům Hrdličků na ostrově
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