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„Nechci nikomu nic vyčítat, nikoho kárat pro jeho chyby ani nikoho přímo či nepřímo urážet.
Vím totiž, že nikdo nechybuje proto, že by chybovat chtěl (a proč by kdo také chtěl?), vím, že
s temnotami není třeba nijak zvlášť bojovat, neboť přinese-li se Světlo, ustoupí samy.“

Jan Amos Komenský (28. březen 1592 -15. listopad 1670)

Plán sportovních a
kulturních akcí

2020

22.2. Masopust
26.2. Popelec (začátek
postní doby
7.3. oslava MDŽ
v hospodě v Bílsku
8.3. MDŽ
14.3. myslivecká výročka
15.3. 13. sportovní ples
Sokola Bavorov
(KD Bavorov)
21.3. country
28.3. hasičský ples, Vizita
4.4. Ukliďme Česko,
www.uklidmecesko.cz
9.-13.4. Velikonoce
10.4. velikonoční turnaj
stolního tenisu
10.4. 8.Počteníčko
24.4. Fialkové plesání
(Švestkový dvůr v
Malovicích)
25.4. country v hospodě
30.4. Májka
5.5. Noc kostelů
1.6. Den dětí
13.6. Rodinný festival
T@B
30.6. konec školního roku

PRONÁJEM OBECNÍ HOSPODY
Obec Bílsko pronajme obecní hospodu včetně
tanečního sálu. Prostory se nachází v č.p.32 na
návsi naší obce.
Začátek pronájmu: od 1.10.2020
Výše nájemného za celý objekt: 300,-Kč/měsíc

Platba za energie: hradí nájemce dodavateli
Kapacita hospody: 35 míst
Kapacita sálu: 100 míst
Součástí nájmu jsou skladové prostory a
nevybavená kuchyně.
Zájemci hlaste se přímo starostovi J. Kulíkovi
nebo na telefonu 724181027, nejpozději do
31.3.2020.

BALÍKOVNA
(v rámci projektu Pošta Partner České pošty a.s..)
Jistě mnozí z Vás již zjistili, že během prosince 2019
probíhal u místního obchodu zkušební provoz výdejny
balíků. V současné době si sem můžete nechat
přesměrovat Českou poštou balík k vyzvednutí.
Většina e-shopů nabízí naši Balíkovnu jako jedno
z výdejních míst (pouze pro účely Balíkovny má
Bílsko u Vodňan přiděleno další PSČ 387 78, pro
ostatní služby a balíky do Bavorova či Vodňan
zůstává 387 73, spádová pošta Bavorov). Případnou
platbu dobírky zde v Balíkovně Bílsko je třeba
provést pouze platební kartou.Možná ještě někteří
pamatují naši místní poštu s PSČ 387 74, tato
pobočka byla zrušena v roce 1992.
(JK)

V roce 2020 probíhají oslavy
350. let od úmrtí Jana Amose
Komenského. https://
www.comenius350.cz/programnarodnich-oslav/
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OBECNÍ OBCHOD
PO - PÁ

08:15 - 10:30
15:00-16:15
SO 08:15 - 10:00

Pe č i v o j e p ř e d n o s t n ě n a
objednávku, možno objednat i
telefonicky u paní Hrachovcové
606 126 934 Je možné objednat
i cokoliv dalšího z nabídky
dodavatelů (Makro, řeznictví
Bavorov, pekárna Vacov, Lahůdky
Radošovice…).

Provoz obecního
obchodu za rok 2019

Rok 2019 byl prvním uceleným
obdobím provozování
obecního krámu příspěvkovou
organizací SLUŽBY BÍLSKO. V
roce 2019 jsme v obecním
krámu prodali zboží celkem za
1 347 000,-Kč bez DPH.
Do obchodu chodí pravidelně
nakupovat cca 35 domácností.
Hospodářský výsledek za rok
2019 byl zisk 32 tis.Kč.
V našem obchodě je široký
sortiment potravin a drogerie,
každý zájemce si může
objednat zboží, které je zvyklý
odebírat a my sortiment o
takové zboží rádi rozšíříme. (JK)
SBĚRNÝ DVŮR

u bývalé fary a SDH :

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

VAŇATŮ – č.p. 11 v Bílsku
V sobotu 25.ledna 2020 začala první brigádou revitalizace
statku č.p. 11 v Bílsku „U Vaňatů“. (viz foto v příloze).
Zatím se nám podařilo celý areál vyklidit od odpadů,
sejmout střechy a krovové konstrukce z hospodářských
budov. V druhé polovině března bychom měli pokračovat
zbouráním zdiva, rozbitím podlah a zpevněné plochy
dvora. Všechen získaný materiál rozemele na recyklát
firma STRABAG. Firma STRADE Hracholusky zatím
připravuje projektovou dokumentaci pro povolení výstavby
tří rodinných domů (dřevostaveb). Zadány již máme také
projekty na přípojky pitné a odpadní vody, přístupovou
komunikaci a E-on již zadal projekt na výstavbu
elektropřípojek pro jednotlivé RD. Jestli se všechno
povede, mohli by se nájemníci do nových rodinných domů
nastěhovat letos v prosinci.
(JK)

Mostek za Vaňatů
Stará „kostelní“ cesta na Strakonice vycházela z Bílska za
bývalou tvrzí, dnes č.p. 11, přes klenutý kamenný mostek.
Jeho vyobrazení je už na starých mapách a tak pan

starosta Kulík požádal o jeho posouzení památkáře.
Mostek byl při loňské červnové povodni silně poškozen
vodami Měkynečského potoka, jak ukazuje přiložená
fotografie. V případě zájmu o osobní prohlídku místa,
prosím, dbejte zvýšené opatrnosti v okolí mostní
konstrukce (padající kamení) i při průchodu přes staveniště
rodinných domků. Podle vyjádření pracovníků Národního
památkového ústavu v Českých Budějovicích se nejedná o
památku a zdivo pochází z 2.poloviny 19.století, proto na
jeho opravu není možné čerpat dotaci. Přesto se uvažuje o
možnosti jeho zpevnění a opravy. Cesta, odbočující za
mostkem doprava k úpravně vody, by mohla časem
navazovat na hráz poldru a vytvořit tak pohodlný
procházkový okruh v blízkosti naší obce. Zatím se jedná
jen o záměr.
(LK)
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UPOZORNĚNÍ

Nedávná historie úprav č.p. 11 u Vaňatů

Do termínu 31.1.2018 byla
povinnost zaplatit poplatky za
likvidaci odpadů ve výši 230 Kč
na osobu trvale hlášenou k
pobytu. A poplatky za psy 100
Kč za jednoho, za každého
dalšího 150 Kč. Stejně jako vloni.
Poplatky stále můžete zaplatit
převodem
na
č.ú.:
158005549/0300, kde do
zprávy pro příjemce napíšete
„poplatek za odpad 2020 a jména
plátců“ popřípadě „příjmení, č.p.,
poplatek za psa “.
Nebo hotově u pana starosty
J.Kulíka nebo u paní A.Bayerové
= nového pokladníka. Pokladnu
převzala po složení funkce pana
Františka Štefla, kterému také
touto cestou za dlouholetou práci
děkujeme. Zastihnete ji každý
pátek v knihovně od 15:30-16:30 i
déle.

V archivu se mi podařilo dohledat stavební plány pro velké
úpravy č.p. 11 u Vaňatů z počátku minulého století. Na
uvedených dokumentech je osvědčeno schválení plánů od
Obecního úřadu v Blsku ze dne 03.03.1912 tehdejším
panem starostou Františkem Turkem (bytem Pivkovice).
Plány staveb vypracoval J.Háva, úředně oprávněný stavitel
ve Vídni a zkontroloval architekt Fr.Tomšíček, úředně
oprávněný stavitel Královského města Vodňany, ve filiálce
Bavorov. Plán ukazuje přestavbu dosavadního obytného
stavení blízko mostku na cestě do Záluží na velkou stáj
(červeně vytažený vodorovný obdélník přes šedě
šrafovaný obdélník). Tato nová stáj, zasahující
k ledvinovitému rybníčku zvanému „Vaňatů sádky“, byla
později ještě rozšířena a nazýváme ji „Bejkárna“. Dále
vidíme úpravy a velkou novostavbu přesunutých obytných
prostor do průčelí s průjezdem ke kostelu v sousedství
hospody pana Drůbka, č.p.10, „U Přikrejvačů“, a
navazujícími stájemi, chlívy i přípravnou krmení se sklady.

ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE 2020
13.3.
27.3.

10.4.

24.4.

8.5.

22.5.

5.6.

19.6.

3.7.

17.7.

31.8.

14.8.

28.8.

11.9.

25.9.

9.10.

23.10.

6.11.

20.11.

4.12.

18.12.

Tato velká novinka je také zakreslena červenou barvou ve
tvaru písmene „L“. Dosavadní stáje a dům byly strženy a
materiál použit v nových stavbách. Z tohoto plánu je vidět,
že dnes bourané objekty jsou sice na dávno obývaných
místech, ale jejich skutečné stáří je okolo 100 - 110 let. Po
realizaci těchto plánů došlo k uzavření prostoru dvora a
historicky vydržené právo průchodu bylo důvodem mnoha
sporů. Po jednom doloženém vyhraném soudním řízení
postavil pan Jakub Vaňata u remízku na cestě do Záluží
„šraňk“ a zakázal průchod do Bílska přes své pozemky.
Podle rozhodnutí soudu ve Vodňanech se tudy mohlo
procházet pouze v případě pohřebního průvodu do
blzeckého kostela, jinak bylo nutno místo obejít cestou od
Měkynče. V místech původního „šraňku“ na konci
hřebenové cesty od rozcestí se sloupovitými Božími
mukami v Záluží dodnes stojí jeden z Vaňatů křížků…
Zajímavostí jsou i zakreslené „Vaňatů sádky“, které měly
v prostředku kopeček s hromadou kamení. Podle
3
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HOSPODAŘENÍ
S ODPADY V ROCE
2019
Naše obec v loňském roce
zaplatila za likvidaci odpadů
198 000,-Kč, bohužel platíme i za
uložení a odvoz plastů na skládku.
Za třídění plastových, papírových,
skleněných a kovových obalů
jsme dostali od firmy EKOKOM
135 000,-Kč. Za prodej starého
papíru a kovového šrotu jsme
stržili 9 000,-Kč. Na poplatcích se
v obci vybralo 44 000,-Kč. Okolní
obce, ze kterých svážíme tříděné
odpady nám přispěly 10 000,-Kč.
Apelujeme na občany, aby
zvýšili úsilí při třídění svých
odpadů, protože za papír, sklo,
plasty a kov dostáváme od
EKOKOM příspěvek, z něhož
hradíme velkou část nákladů na
likvidaci odpadů. A i když dnes za
plasty platíme úložné a dopravné
stále je příspěvek vyšší než
náklady. Stále platí, čím více
vytřídíme, tím méně zaplatíme za
komunální odpad, který nám
z popelnic svážejí každých čtrnáct
dnů.
Je z médií známo, že v dalších
čtyřech letech prudce naroste
poplatek za skládkování
komunálního odpadu (až na
trojnásobek loňské částky). Větší
podíl vytříděných odpadů je
jednou z cest, jak si vytvořit
re z e r v u , a b y c h o m n e m u s e l i
zvyšovat poplatek občanům.
Výbor pro rozvoj obce a
zastupitelstvo se budou otázkou
likvidace odpadů letos intenzivně
zabývat.
(JK)

některých pramenů a pamětníků to měl být pozůstatek
válcovité věže z původní tvrze, obklopené vodním
příkopem, ve kterém byly i po roce 1912 odchovávány
ryby. Podobná ochranná černá věž ještě pořád stojí u tvrze
v nedalekých Drahonicích
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drahonice_(tvrz)
doporučuji tam někdy přibrzdit, zastavit u nádrže před
Obecním úřadem a okouknout kudy se k nám přes Knížecí
kámen chodívalo…
(LK)

OHLÉDNUTÍ ANEB ZE ŽIVOTA OBCE
Cyklokros
Dne 23. 11. 2019 proběhl v Bílsku již 7. ročník Blseckého
cyklokrosu, konaný v rámci TBC série cyklokrosových
závodů, která pro letošní rok zahrnovala celkem 8 nejlépe
obsazených amatérských cyklokrosových závodů na
našem území.
Závodu se zúčastnilo celkem 80 závodníků, 69 mužů a 11
žen.
Absolutní pořadí kategorie mužů :
Tomáš Bakus ČEZ Cyklo Team Tábor
Jaromír Skála ROUVY Specialized Team
Martin Boubal CK Příbram Fany Gastro
Absolutní pořadí kategorie žen :
Tereza Švihálková - ČEZ Cyklo Team Tábor
Kamila Janů ČEZ Cyklo Team Tábor
Klára Filipová Resolutione Team
Po skončení závodu proběhlo
v Obecní hospodě slavnostní
vyhlášení místního závodu i
celého ročníku TBC série.
Z pořadatelského hlediska
můžeme hodnotit závod jako
velice zdařilý, neboť ze strany
závodníků zaznívaly pozitivní
ohlasy jak k přípravě a stavby
tratě, tak i k organizaci
závěrečného vyhlášení.
Závěrem patří velký dík paní
Hrachovcové za vzornou
přípravu občerstvení po závodě a
sálu pro závěrečné vyhlášení.
(Ladislav Roučka)

Výšlap na Hrad
V neděli 29.12.2019, již druhým rokem, se v 9:00 na návsi
sešla pěkně velká parta příznivců - snad už v dalších
letech - tradičního výšlapu na Hrad. I když se letos konal
teprve podruhé, přišli zájemci nejen z Bílska, ale i z
okolních obcí. Velcí i malí, za poměrně pěkného a v
poledne dokonce slunečného počasí, zvládli celý výstup v
pohodě. Třešničkou na dortu bylo občerstvení, které
4

1-2/2020

Zpráva o Tříkrálové
sbírce
Dobrovolníci Charity Česká
republika děkují všem, kdo se
účastnili v lednu letošního roku
19. ročníku Tříkrálové sbírky na
Vodňansku a Bavorovsku.
Obešli jsme 38 míst ve
farnostech Vodňany, Skočice,
Lo m e c , C h e l č i c e , B í l s ko a
Bavorov, abychom nejen vybrali
příspěvek na pomoc potřebným
v našem regionu, v naší
republice i v zahraničí, ale
abychom také všem, kdo nás
přijmou, popřáli „štěstí, zdraví,
dlouhá léta“, pokoj a dobro – to
všechno, co je ukryto v tajemství
Vánoc.
Na centrální účet Charity ČR
jsme odeslali výtěžek ve výši 279
792,- Kč, zvýšený po výměně cizí
měny na konečných 280 032,Kč. Z této částky se 65% vrátí
podle dlouhodobého vzorce
v průběhu 2. čtvrtletí t. r. na
Vo d ň a n s k o a B a v o r o v s k o .
Prostředky budou využity na
schválené programy – pro klienty
lůžkového
Hospice
v Prachaticích a Domácího
hospice
sv.Markéty
organizovaného ze Strakonic,
Domova Žlutý Petrklíč na Lomci,
terapeutické dílny v Domově sv.
L i n h a rt a v C h e l č i c í c h , p ro
Občanskou poradnu Charity ve
Vodňanech, pro přímou pomoc
potřebným, na akci pro
koledníky. Děkujeme za všechna
milá setkání, která jsou také
bohatou tradicí této sbírky.

zajistila obec Bílsko. Čaj i jiné dobré pití, zákusky a
opékání buřtů přímo pod vrcholem, pro unavené lavice a
stoly zajistili členové SDH Bílsko. Kolem 13:00 všichni v
dobrém rozmaru dorazili zpět domů. Pěkný den, zdravý
vzduch a krásný výhled z vrcholu Hradu přidal všem na
dobré náladě. Za rok se určitě všichni opět v hojném
počtu na Hrad vypravíme znovu.
(JP)

Výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů
V sobotu 4.1.2020 se konala v místním obecním hostinci
výroční schůze SDH. Schůze se zúčastnila řada
zasloužilých i aktivních členů našeho SDH a hosté pan
Jaroslav Kahovec a pan Václav Zoch ze Záluží, Martin
Sochor a Zdeňek Hanák z Měkynce. Hlavním bodem
programu kromě zprávy o hospodaření spolku a činnosti
v roce 2019, byly volby výboru SDH. Zvoleni byli:
Starosta SDH: Ing. Jiří Kulík
Náměstek starosty SDH: Štefl Jiří
Velitel jednotky SDH: Petr Mačura
Jednatelka SDH: Tereza Mojdlová
Hospodářka SDH: Blanka Kučerová
Preventisti SDH: Roman Straka a Michal Černý
Velitelé družstev : Straka Roman a Ondřej Špatný
strojníci, řidiči SDH: Černovský Martin, Kucul Václav,
Tománek Petr
Velitel jednotky Petr Mačura seznámil přítomné s plány
na rok 2020. Dne 28.3.2020 se bude konat také
každoroční ples SDH Bílsko. K poslechu a hlavně k
tanci bude hrát hudební skupina "Pozor vizita”.
(TM)

Tříkrálová sbírka
v Bílsku, Záluží a v Netonicích
V neděli 12.1.2020 převzaly štafetu od rodiny Kulíků
rodiny Sekyrů a Bayerů. Záluží tradičně obešli Kučerovi.
V loňském roce se vybralo cca 2000,- a v letošním
8000,- Děkujeme tak za stoupající důvěru a ochotu
dávat. “Dej a bude ti dáno” není předpotopní teorií, závisí
na ní život jakékoliv společnosti. Místní lidé kromě
5
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Zpráva o
Tříkrálové sbírce
pokračování:
Ve l ký d í k d ě t e m , v č e t n ě
malých hasičů v Drahonicích,
za jejich ochotu a statečnost,
doprovázejícím za péči o malé
koledníky, rodičům za důvěru a
povzbuzení, dárcům za vlídné
přijetí a obdarování a všem,
kteří jakkoli pomáhají
s organizací sbírky, také panu
faráři Mgr. Josefu Prokešovi,
školám, skautům, za
součinnost Městským úřadům
ve Vodňanech a Bavorově,
okolním obecním úřadům,
České spořitelně ve
Vodňanech, za koordinaci
Diecézní charitě v Českých
Budějovicích. Ať toto společné
dílo přinese do naší
společnosti mnoho dobrého.
Stále je možné žádat o pomoc
v nouzi.
Kontakty:
Občanská poradna Charity
v ul. Jiráskova 116, Vodňany,
Marie Horáková, tel. 731 402
996,
MUDr. Ivana Janštová, tel.:
731 974 731, Mokrého 186,
Vodňany,
Lenka Ebelová, tel: 728 073
560.
M a r i e H o rá ko v á a Le n ka
Ebelová
místní koordinátoři

okamžitého dárku v podobě cukříků ke kávě dostali
především úsměv a přání do nového roku (“mnoho
radosti, lásky a odvahy ve zdraví i v nemoci, ať se pokud
možno daří po všech stránkách a příjemné bydlení v
pospolitosti místních”). To přejeme dodatečně všem
čtenářům. Poděkování jak dárcům tak všem malým i
velkým králům od koordinátorů sbírky pro Charitu ČR
naleznete na straně 5 a 6 v levém sloupci.
(AB)

Myslivecký ples
V sobotu 18.1.2020 se konal v místním hostinci pod
záštitou MS Kráseka-Bílsko myslivecký ples. O hudbu k
tanci i poslechu se postarala známá hudební skupina
Pozor vizita. Díky řadě sponzorů samozřejmě nechyběla
bohatá tombola. Největší zájem byl jako každoročně o
hlavní ceny - zvěřinu. Dančí, černou zvěř, bažanty…
zajistili opět členové MS Kráseka-Bílsko. Všichni si
užívali do pozdních ranních hodin skvělou zábavu, kde
samozřejmě nechyběla ani pauza na skleničku, jak to na
správném bále bývá.
(JP)

Posezení nad historií v Netonicích
V neděli 26.01.2020 jsem se sešla s obyvateli Netonic
s prosbou o předání fotografií a informací k historii této
osady. Páni Houska a Ročovský ml. připravili v obecním
domě, bývalé pastoušce, příjemné posezení. Pozvání
přijali zejména zdejší pamětníci, kteří se u čepovaného
piva dobře bavili a o veselé historky nebyla nouze. Velmi
si vážím setkání s paní Hájkovou, panem Karvánkem st.,
panem Ročovským st. a panem Holátem. Z mladších
přišli Houskovi, Ročovských, Karvánek, Martin Hrabě se
zajímavostmi o obci a J.Hospodářský s fotkami od
Šleisů. Z nabízených obrázků jsem jich několik
naskenovala pro potřeby kroniky. Také jsem ofotila
zachovalý text kroniky místních hasičů. Škoda, že se
nepodařilo zatím pro kronikářskou práci i budoucí
obyvatele předložit k oskenování kroniku obce z počátku
minulého století. Věřím, že její kopii ještě získám.
6
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MASOPUST
“Masopust
je třídenní lidový
svátek, který ve své podstatě sice
nemá nic společného s liturgií, ale
přesto je podřízen běhu církevního
kalendáře. Slavil se ve dnech
předcházejících Popeleční středě,
kterou začíná 40denní půst před
Velikonocemi. Protože datum
Ve l i k o n o c j e p o h y b l i v é , b y l
pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval
čtvrtek před masopustní nedělí,
nazývaný "tučný čtvrtek" či
"tučňák". Panovalo přesvědčení,
že v tento den má člověk jíst a pít
co nejvíce, aby byl celý rok při
síle.Hlavní masopustní zábava
začínala o "masopustní neděli".
Také toho dne byl oběd bohatý, ale
netrval příliš dlouho, protože se
všichni chystali do hospody k
muzice. Někdy se tancovalo přímo
na návsi a tanec se často protáhl
až do rána. Také masopustní
pondělí probíhalo ve znamení
zábavy a tance. V mnoha vsích se
konal "mužovský bál", kam neměla
přístup svobodná chasa; tancovali
jen ženatí a vdané. Vyvrcholením
masopustu bylo úterý. Toho dne
procházely vesnicemi průvody
maškar, hrála se masopustní
divadelní představení, secvičená
obvykle žáky. Obchůzky masek
neměly závazná pravidla; záleželo
na vtipu a pohotovosti
"maškarádů", jaké taškařice budou
provádět. Masky byly všude
pohoštěny - něčím k zakousnutí a
především pálenkou a pivem, které
ještě zvyšovaly rozpustilost a
veselí. Bývalo však i několik
tradičních masek, které se
objevovaly každoročně. Mezi ně
patřil např. medvěd, někdy vedený
na řetězu medvědářem. Jinou
tradiční maskou bývala tzv. klibna
(= šiml, kobyla, koníček), skrývající
často dvě osoby. Objevovala se i
maska s jezdcem na koni, Žid s
pytlem nebo rancem na zádech,

Přátelské vztahy s netonickými jsme letos pořádně utužili o
masopustu i v blzecké hospodě po zabití kobyly …
(LK)

Posezení v Záluží – Tři v jednom
Proč tři v jednom? Je to prosté. Setkání mělo proběhnout
již ke konci roku 2019, ale jak se říká vše má svůj čas.
O co déle jsme čekali, o to více jsme však měli co slavit.
Naše setkání proběhlo 14.2.20 a přestože většina z nás
tento svátek zamilovaných neslaví, tak jako důvod
k posezení se to použít dá. Dále postní doba za rohem, a
protože čtyřicetidenní půst je doba dosti dlouhá, tak nikdo
neodešel, dokud si nemusel povolit alespoň jeden knoflík u
kalhot. Tím třetím důvodem byla asi ta největší událost - 75
let pana Václava Hanžla, našeho velkého patrona a
organizátora těchto sešlostí. To máme ty tři a to v jednom.
Jak prosté. V jednom domě, v jedné místnosti, v jedné
prima společnosti a hlavně v jednotě Zálužské.
Příští setkání vidím už ale pracovně. Půjde nejspíš o
přípravy na prázdninové setkání rodáků a přátel Záluží. To
mě zase bude z té práce pěkně bolet hlava .
(BK)

Maškarní karneval
V sobotu 15.2.2020 Vyzdobený sál, barevné dekorace kam
se podíváte, balonků tolik, že nejdou spočítat. Wonder
Women, Batman girl, upírka, Obelix se svojí družinou,
šašci, námořník – to všechno čekalo na naše nejmenší v
obecním hostinci v Bílsku.
Krásné maškarní odpoledne si přišlo užít skoro 40 dětí se
svými rodiči. Zatančit si, zasoutěžit a hlavně se dobře
pobavit byl hlavní úkol celého odpoledne. Některé děti si
odnesly bezva ceny, za své krásné masky a všichni pak
dostali sladkou odměnu za splnění soutěžních úkolů. Za
skvělou organizaci a přípravu děkujeme členům SDH a
obci Bílsko.
(TM)

Masopust
22.2.2020 Masopustní období začíná od svátku Tří králů
(6. ledna) a končí v úterý o půlnoci před Škaredou středou.
Je to čas pro maškarní veselí, čas se pobavit, čas dobrého
jídla a pití. Tuto tradici jsme u nás ani letos nevynechali a
masopust ovládl obec Bílsko i přilehlé osady v sobotu 22.
února. Průvod přilákal více účinkujících. Objevily se masky
tradiční - cikánka, jeptiška, Smrtka, bába, medvěd, ženich
a nevěsta, Žid, víla… i nové. Letošní rej měl bohatou účast
- 43 masky. Všichni se sešli v 11 hodin v obecním hostinci.
Autobusem vyjeli do Záluží, poté do Netonic a nakonec
zpátky do Bílska. Masopustní průvod se vydal na obchůzku
obcí kolem 13:00. Propuklo tradiční masopustní veselí.
Jedlo se, pilo a tancovalo. V chalupách maškary náležitě
hostili, povoleny byly i “drobné rozpustnosti”. Rej masek
završilo odpoledne na návsi tradiční veršované “zabíjení
kobyly” v podání cikánky Terezy Mojdlové. O hudební
7
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MASOPUST
pokračování:
bába s nůší, kominík se žebříkem,
kozel a mnoho dalších. Téměř
všude končila masopustní zábava
přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil
ponocný na roh a rychtář či někdo
z radních všechny vyzval, aby se v
klidu rozešli domů, protože nastala
středa a s ní předvelikonoční půst.
Někde zakončili o půlnoci muziku
"pochováním basy" (symbol toho,
že v postu si hudebníci nezahrají),
jinde o půlnoci pochovávali
Baccha. Lidé věřili, že pokud
budou o masopustu tancovat přes
půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel,
často jako cizinec v zeleném
kabátě. O masopustních rejích z
Čech i Moravy jsou dochovány
písemné zprávy již ze 13. století, i
když svátek je zřejmě ještě
staršího data. Od středověku
mravokárci vystupovali proti
rozpustilostem, které se o
masopustu děly, lidem to však
nijak neubíralo na dobré náladě.
Kolem 18. století se začaly
pořádat zvláštní taneční zábavy,
t z v. r e d u t y. Z p o č á t k u b y l y
přístupné jen vyšším vrstvám,
později všem zájemcům. První
reduta v Praze se konala v roce
1752.” Zpracováno podle knihy
Vlastimila Vondrušky "Církevní rok
a lidové obyčeje" (str. 48-49)
https://www.vira.cz/texty/clanky/
masopust-zakladni-informace (AB)

KOSTEL SV. JAKUBA V
BÍLSKU
pravidelné nedělní mše
od 9:30-10:30
pro zájemce o duchovní rozhovory,
přípravy na křest, na manželství a
další viz www.lomec.cz je možné
žádat i o přímluvy, duchovní a
materiální pomoc v nouzi. Najdete
zde i záznamy kázání a různé
přednášky.
(AB)

doprovod se postaral Vašek Podlaha. Počasí bylo celý den
přímo ukázkové, masopust se vydařil a všichni si ho
náležitě užili. Děkujeme za podporu novým maskám
mládeže z Netonic, za několik let věrného slamáka z
Budyně a novou posilu v podobě rodiny Chvostů, kdy pan
starosta Měkynce zastoupil Tomáše Kučerů a tak jsme měli
možnost v každé chalupě na vícero způsobů prodat kobylu
a vydělat tak na mnohé bílské kulturní akce pro tento rok.
(TM)

Masopustní řeč 2020

S masopustem v roce 20 sešli jsme se znova,
čeká nás dnes veselice, pitka, sranda nová.
Průvod masek širým krajem za celý den putoval,
Žid statečně s každým ve vsi za koně si účtoval.
Všechno co jsme utržili v hospodě dnes propijem,
doufejme že dnešní večer ve zdraví pak přežijem.
Než však počne veselice s kořalkou a pivíčkem,
kobylu, co tady čeká, zabijeme pilníčkem.
Kdepak pilník, to je málo, kat už s mečem čeká,
kobyle už ve svém duchu hlavu přesně seká.
Než však k tomu přistoupíme shrnout musím loňský rok,
nebojte se budu stručná, bude to jen tisíc slok.O MDŽ trpaslíci
zpestřili nám večer,
hasiči strom v stavu zrádným odklízeli v kleče.
O sportovním vystoupení a v titěrném obleku,
chlapci ženy rozpálili bez zjevného doteku.
Předtím ještě Pán Bůh zaplať bavily nás děti,
maminky i babičky pak zaplavilo štěstí.
Hasičský i myslivecký ples se zase vydařil,
na dvě, na tři, na moderní, každý zdárně zapařil.
Zvěřinu i ceny krásné donesli jsme domů,
bolehlav a kocovinu někteří z nás k tomu.
V dubnu se zas ukázalo, že jsme správná partička,
úklid lesa, buřty, oheň, to vám byla akcička.
I životní jubileum loni se tu slavilo,
Pavle dalších krásných 20 v občance prý přibylo.
Pak tu byly svátky jara, koleda a pomlázka,
chválím děti, chválím taťky - skvělá byla docházka.
A při reji čarodějnic dobře jsme se bavili,
8
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obecní KNIHOVNA
Bílsko
OTEVŘENO každý
PÁ 15:30 - 16:30

V knihovně můžete využít
tiskárnu, kopírku a sken. Je
vám zde k dispozici nový
obecní pokladník.
Využijte příležitosti poslat děti na
projekt knihovny Počteníčko.
Zábavnou formou procvičujeme
čtení. V rámci každé otevírací doby
p l u s e x t ra a k c e . J a ko n a p ř.
adventní setkání, kdy si děti,
především chlapci, měli možnost
vyrobit vánoční dárky pro rodiče.
Další počteníčka s hrami nebo
výrobou se uskutečňuje každý
pátek po 16:30 dle zájmu dětí.
8.Počteníčko proběhne na Velký
pátek 10.4. v 16:30 před
večerním řehtáním.

Dále je stále možnost zapojit se
do projektu Čtení pomáhá:
www.ctenipomaha.cz
O b j e d n á v ky a d o t a z y n a :
knihovnabilsko@centrum.cz
nebo fcb: Alzbeta Bayerova

Hrad Helfenburk
SEZNAM AKCÍ 2020
28.3. Otevírání hradu
12.4. Hravé velikonoce na
hradě
2.5. Rival (Písek)
20.6. Hájili jsme hrad
27.6. Poutníci
4.7. Středověký den na
hradě
15.8. Harcíři z Rokycan
26.9. Markýz ze Strakonic,
páni z Helfenburku
3.10. Strašení na hradě
viz facebook:
“Helfenburk-oficiální stránka”

1. Máj pak pod jabloní společně jsme slavili.
Květen proběh celkem klidně, závody se konaly,
všechny cesty ba i kopce závodníci zdolali.
Míša s Ondrou se svobodou každý zvlášť se loučili,
společně tak 1. červen ve Stříteži slavili.
Já tam byla, víno pila - nevěsta jak z růže květ a ženich radost
pohledět!!
Toť citace z Mrazíka, sranda byla veliká.
Horko jsme si užili v Relax parku Hluboká,
autobusák Marek Švehla potřeboval panáka.
Ale máme silné muže,když nám blokli autobus,
rukou svornou, silou obří, odtlačili auto kus.
Dětičky i mamky jejich užili si výlet,
ze spálení od sluníčka nepřestali kvílet.
A v závěru měsíce svatba ještě jedna,
ANO řekl své Nikolce od Jelínků Venda.
Při vítání prázdnin pěkně jsme se bavili,
hasiči nás proti horku ze stříkačky kropili.
Pouť v červenci povedla se děti si to užily,
i v pěně se vykoupaly, ryby z kádě lovily.
Hudba hrála, pivo, limo, maso na grilu,
do večeře slavilo se, pěkně v poklidu.
Závěr prázdnin patřil vždycky tajné noční stezce,
nejednomu dítku ze vsi každý rok se nechce.
Cestou k mlejnu v nočním tichu ohně svíček plály,
dětičky se s mamkou v ruce stejně pěkně bály.
O výlovu v říjnu byla česneková polévka,
díky slunci chyběla nám sněhobílá pokrývka.
Na tanečních po třikráte tančilo se kouzelně,
Ch -chu, valčík, sambu, polku všichni válí bravurně.
Blížíme se konci roku, rozsvítíme stromeček,
básničku pak čertům řekla každá holka, chlapeček.
Před Silvestrem výstup na Hrad zase se nám vydařil,
zrazík chuť na čajík s rumem u každého podpořil.
V hospodě pak o půlnoci pozvedla se sklenička,
všichni jsme tam popřáli si, zdraví, spoustu štěstíčka.
To vám bylo událostí za celý rok fůru,
v roce 20 kráčíme teď v dalším, novým – vzhůru.
Kobyla je vyděšená život se jí krátí,
douškem živé vody v hrdle brzy se však vrátí.
Kate veď svůj řev teď přesně, kobyla hned na zem klesne.
Zkoňte hlavu, držte smutek, já udělám dobrý skutek.
Živou vodu pít jí dám, hold životu tímto vzdám.
Teď už zbývá jenom slavit a večer se dobře bavit.
Budem smát se, tancovat, popíjet a milovat.
Hlavně všeho s mírou pít, ať tu můžem za rok být. (TM)

CO NÁS ČEKÁ
Beseda
Připravujeme besedu pana Ing. Jaroslava Brůžka z Odboru
životního prostředí ve Strakonicích na téma zadržování
vody v krajině a konkrétní možnosti. Beseda proběhne v
přednáškové síni MÚ Bavorov. Datum upřesníme na
plakátech, cca do 3-5týdnů.
(AB)
9
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Ptačí budky – možnost
společné objednávky
Ráda bych u nás rozmístila
několik ptačích budek, protože
ty původní, ještě od pana F.
Koláře už úplně dosloužily. Na
doporučení ornitologa RNDr.
Šebestiána z Píseckého muzea
bych je chtěla pořídit od
společnosti:
www.zelenadomacnost.com.
Pokud by měl někdo zájem
objednat a uhradit třeba i jen
jednu budku společně, prosím,
ozvěte se do 20.03.2020 panu
starostovi. Ušetříme za
poštovné. Děkuji.
(LK)

Do občasníku přispívají
pravidelně
starosta Jiří Kulík (JK), Lenka
Kulíková (LK), Jaroslava Pánová
(JP) a Alžběta Bayerová (AB)
v tomto občasníku také Tereza
Mojdlová (TM) a Blanka Kučerová
(BK)
Budeme moc rádi za příspěvky a
fotografie od vás. Osobně nebo na
mail:
alzbeta.bayerova@gmail.com,
kulikovi@volny.cz,
nebo jirkapan@seznam.cz
Také vám v případě zájmu můžeme
poskytnout zveřejněné fotografie.
V elektronické formě naleznete
všechny občasníky od roku 2015
na: http://www.bilsko.eu/
obcasnik/
V tištěné formě jsou k dispozici v
knihovně.

13.sportovní ples
Sokola Bavorov
14.3.2020
Přijměte pozvání do Kulturního
domu v Bavorově, nejen pro
rodiče našich fotbalistů a nejen
pro sportovce vůbec. Tančit či
jen pobýt se známými může i
nesportovec. Od 20:00. (AB)

Řehtání o Velikonocích
Připravte se na odlet zvonů do Říma a letošní řehtání
všech ochotných dobrovolníků. Od Zeleného čtvrtka v
19:00, v pátek v 7:00, 12:00 a 19:00, v sobotu v 7:00 a ve
12:00 naposledy, kdy půjdou vybírat koledu za řehtání.
Koledníci s pomlázkou v pánské sestavě vyrazí tradičně v
pondělí dopoledne. Kdo řehtače povede, se domluví na
facebooku.
(AB)

Rodinný festival T@B
13.6. v sobotu nad zahradou u č.40 u Bayerů proběhne
3.ročník festivalu ve spolupráci s PNUtím z.s. Prosíme,
přijměte pozvání na příjemné odpoledne a divočejší noc.
Prosíme o pochopení a ochotu snést pestrý hudební
repertoár od 15:00 - 24:00. Budeme usilovat o včasné
ukončení a především skvělý ale i pokojný průběh.
Součástí bude občerstvení díky truskovickému pivovaru
HULVÁT a strakonické pražírně BARMEO, k dalšímu
potěšení budou různé charitativní stánky a jízda na koních
nejen pro děti. Přijměte, prosím, pozvání. Brzy na
plakátech.
(AB)

Rodáci Záluží 2020
V letošním roce plánují obyvatelé, rodáci a přátelé obce
Záluží v termínu naší Svatojakubské pouti tradiční setkání
na návsi. Po dvou letech by se tak pod stanem u dobrého
jídla a pití zase setkali zástupci různých rodin a generací,
aby si popovídali, zavzpomínali a zazpívali si. Doufáme, že
bude jejích plánům v červenci přát počasí.
(LK)

Spolužáci z blzecké školy 2020
Přestože se spolužáci a spolužačky z místní školy sešli
v loňském roce, je možné, že je tradiční pořadatelky osloví
i letos a setkání s přáteli se bude opět konat. Necháme se
překvapit.
(LK)

Fialkový ples Domova Sv.Linharta, Chelčice
https://www.linhart-chelcice.cz/o-domove/aktuality/
jak-zijeme/nasemu-linhartu-bude-jiz-za-mesic-10plnych-let-1339cs.html
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V pátek 24. dubna od 18 hodin v Divadle
Continuo ve Švestkovém dvoře
v Malovicích.
Přijďte si zatančit, pobýt s námi, popovídat si, podívat
se na naše obrazy, potěšit se divadelními i tanečními
vystoupeními, vyhrát něco pěkného v soutěži o ceny,
zkrátka oslavit tu první dovršenou "desítku" s námi. 10let
od založení chelčického domova.
„Když tančím, nesoudím, nemohu nenávidět, nemohu
sebe oddělit od života. Mohu být jen šťastný a plný života.
To je důvod, proč tančím.” Hans Bos
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás!
Za všechny Linhartovské, uživatele, jejich rodiče
a opatrovníky, zaměstnance i za všechny podporovatele
Domova, srdečně zdraví a zve,
Mgr. Klára Kavanová Mušková, ředitelka společnosti.
PS: Lístky na Fialkové plesání si můžete objednat na emailu: admin@linhart-chelcice.cz nebo na tel. č.: 777 619
723.
Pokud by nás chtěl někdo z Vás obdarovat příspěvkem
do soutěže o ceny, budeme mít z toho velikou radost, a což
teprve výherci na plese :-) Děkujeme!
(AB)

HISTORIE NETONICE
Dle původních dohod a obecné obecní vyváženosti měla být součástí tohoto čísla i
historie části Netonice. Bohužel se mi nepodařilo sehnat veškeré důležité informace a tak
se uveřejnění připravených částí malounko odkládá… Jako náhradu přidávám tentokrát
informace k historii tělovýchovného spolku Sokol, který v našich obcích v minulém století působil
po boku podobně orientované pobočky Orla, tělovýchovné organizace sdružující katolickou
mládež.
(LK)

Vznik a působení Sokola v Blsku
Dle dochované Knihy zápisů ze schůzí výborů a z valných hromad členů podnikla dne 23.7.1922
Tělovýchovná jednota Sokol Bavorov spolu se Sokolem Vodňany a Pohorovice výlet do
obce Blsko, při němž členové předvedli některé ukázky cvičení mužstva, dorostu a žactva.
Bohužel večer se přihnala bouře a tak se dospělí výletníci vraceli domů mokří. Zároveň bylo
rozhodnuto, že žactvo a dorost z Bavorova se ubytuje provizorně ve třídách školy v Bílsku č.p. 34
a Pohorovické děti ve světnici u pana Vaňaty, č.p. 11. Ráno jim byly zapůjčeny povozy na cestu
domů.
Mezi cvičením promluvil bratr Ed. Moravec z Českých Budějovic na téma „Poslání Sokolstva“.
Tato přednáška vzbudila mezi diváky takový dojem a ohlas, že již za 4 dny byla svolána
ustavující schůze místní odbočky Jednoty Sokol v Blsku s hosty z Bavorova. Na základě bohaté
činnosti změnila pak po přezkoumání dne 11.12.1924 komise Sokolské župy Husovy statut
Sokola Bílsko z odbočky Sokola Bavorov na samostatnou jednotu Sokol Bílsko!
Ustavující schůze se konala po pouti dne 27.7.1922 ve spolkové místnosti Sboru dobrovolných
hasičů Blsko v hostinci pana Ant. Drůbka (č.p. 10) za vedení bratra Kouby a bavorovského
sokolského vzdělavatele Šupitara. Po uvítání byla přednáška „O významu sokolství a prospěchu
zřízení TJ Sokol v obci na těle i duchu“. Poté následovala volba prvního výboru spolku a byli
zvoleni:
Starosta Josef Štefl z Blska
Náčelník František Kolář
Náčelnice Marie Hanžlová Záluží
11
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Vznik a působení Sokola v Blsku pokračování 1:
Jednatel Ludvík Špatný
Pokladník František Soukup z Blska
K tomu bylo zvoleno 10 členů výboru i z okolních obcí: Budyně, Měkynec, Pivkovice a Chrást.
Bylo ustanoveno oslovení „bratře nebo sestro“ a pozdrav „Na zdar“.
Cvičení ve cvičební místnosti probíhalo při nepříznivém povětří v sále hostince na návsi č.p,
32, který byl tou dobou v majetku Měsťanského pivovaru Vodňany. Byla k tomu nutná i dohoda s
jeho nájemcem panem Kahovcem, který svolil pouze za podmínky, že zde bude i spolková
místnost namísto dosavadního scházení v hostinci pana Antonína Drůbka – “Přikrejvače“ v č.p.
10. Od roku 1925 schválila pak místní Školní rada možnost zapůjčovat jednotě Sokol Bílsko letní
školní cvičiště v místech nad dnešními domy rodiny Straků, Krčmářů, Holpůchů a Hošků…
Podle dochovaných účtů byla cvičební místnost postupně vybavena bradly, různými činkami,
kužely, švihadly, tyčemi s praporky a roku 1926 zakoupen pytel magnesia. Zdobily ji obrazy Tyrše
a Fugnera. Podle spolkové knihy probíhala cvičení dle obcí – v Bílsku každý čtvrtek, v Budyni
dokonce 2xtýdně, ale v Měkynci málo… Když v únoru 1929 za velkých mrazů při hasičském
plese hostinec vyhořel, tak se cvičilo v sousedních obcích, hlavně v Budyni u Píchů.
Plesy Jednoty Sokol Bílsko byly postupně pořádány v obou hostincích v Bílsku, v Budyni a ve
Sviněticích. Každoročně bylo členy spolku sehráno divadelní představení. Roku 1929 však došlo
k rozporům mezi TJ Sokol Bílsko a SDH Bílsko ve věci dosud společného divadelního jeviště. Do
vlastnictví pak bylo přisouzeno Hasičskému sboru, který jej však musel po dohodě Sokolům
půjčovati…

Činnost v jednotlivých letech - např.:
Roku 1923 proběhly volby a zvoleni byli: jednatelem Ludvík Špatný, starostou spolku Sokol Josef
Vlček Budyně, náčelníkem Fr. Kolář a náčelnicí Marie Hanžlová ze Záluží. Cvičitelský sbor tvořili
pro mužstvo Fr.Kolář a Vojtěch Tichý; pro dorost František Pícha a Josef Šotka z Chrásta; pro
žactvo Fr.Pícha a Josef Pícha z Budyně. V tomto roce bylo konáno celkem 51 proslovů, 26
přednášek, 7 besed, 22 rozhovorů, 11 vycházek žactva a nacvičen 1 divadelní kus. Také byl
uspořádán výlet na oslavy Mistra Jana Husa v Husinci, kde svou sestavu výtečně zacvičilo 16
mužů. Připravili také 1. veřejné vystoupení přímo v Bílsku, ze kterého se zachoval velký papírový
plakát s programem akce, uložený dnes v Okresním archivu ve Strakonicích.
V roce 1924 se členové zúčastnili Krajového všesokolského sletu v Českých Budějovicích. Dne
7.6. šly školní děti pěšky do Vodňan a zpět na vítání projíždějícího prezidenta T.G.Masaryka a při
oslavách výročí 28.října byla uspořádána „akademie“ na novém venkovním cvičišti u Lejsku.
Během roku 1925 nastaly v Bílsku potíže s docházkou členů, množily se úrazy a nekázeň při
cvičení. Následujícího roku 1926 se všesokolského sletu v Praze zúčastnili aktivně Fr. Kozák –
učitel v Bílsku a z Budyně Josef Vlček a Josef Pícha. Pak část zápisů ve spolkové knize chybí.
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Vznik a působení Sokola v Blsku pokračování 2:
Podle dalších záznamů byly roku 1932 při 100.výročí narození bratra M.Tyrše zapáleny pamětní
ohně po celém kraji. U nás to bylo provedeno po průvodu Sokolů a hasičů na Nedělišti. Zápisy v
knize končí rokem 1934.
Členstvo TJ Sokola Bílsko
Postupně byly zřízeny skupiny cvičenců kategorie dorostu a žactva (23 chlapců a 20 dívek) a
bylo rozhodnuto o výši povinného příspěvku ve výši: dospělí měsíčně 1 Kč, dorostenci 3Kč
ročně a žactvo zdarma.
Nejaktivnějšími členy spolku byli na výročních schůzích vyhodnoceni z Blska Josef Štefl,
Františkové Kolář, Soukup, Špatný, Kozák a Ludvík Špatný. Z Budyně to byli Josef Pícha, Josef
Vlček a František Vondrys.
Za členy Tělovýchovné jednoty Sokol Bílsko se při založení přihlásili:
Žáci a žákyně od 28.10.1922:
Z Blska: Vlčkové Marie a Anna, Šindelovi Marie a Josef, Kahovcová Marta, Šteflovi Josef a
František, Zoch František, Pleningrovi Karel i Josef a František
Špatných.
Z Pivkovic Horkovi Karel a Marie, Jůzek Josef
Z Budyně Vlčkové Anna, Božena a Růžena, Vlčkovi Václav a František, Jeřábkovi Václav a
Marie, Jůzek František, Píchové Kateřina a Anna, Láchovi Anna a Václav
Z Chrásta Faktorovy Teresie, Anna a Helena
Mužstvo během roku 1922 a následujících:
Z Blska Drůbkové Antonín a Jan, Kahovec Jan, Kolář František, Michlová M. (učitelka), Kouba
Jan, Chada Jan, Kůta Antonín, Tušek B, Nosek Václav, Grill Václav, Prokop Jan, Bohmová,
Soukup Antonín a František, Svoboda František, Špatný Josef a Ludvík, Štefl Josef, Tichý Jan a
Vojtěch, Kozák František
Z Budyně Jeřábek Václav, Vondrys František, Jůzek Josef, Kabelík František, Novák Matěj,
Vlček František a Stanislav, Píchové František a Josef, Pícha Josef a Václav, Sedlák Bohumil,
Brabec Jan, Vlček Josef, Valenta Vojtěch, Brych Jan, Valvodová Božena
Z Chrásta Faktor Josef, Šotka Josef, Rod Josef a Kuřina Josef
Z Pivkovic Karvánek Josef, Švec František, Vachta František, Pavlíček Jindřich a Kuřina Josef
Z Měkynče Háva František a Václav, Štěch Jan, Stárek Jaroslav, Šiler Václav, Ročovský Jan,
Šrámková Marie, Bízek Josef, Tomanová Růžena, Dunovský Josef a František, Dunovská
Kristýna, Bártík Josef a František, Hais František, Šrámek Vojtěch, Chlanda Josef, Němejc
Václav, Hrubecký Václav, Štěch Josef, Pícha Jan,Nůsek František
Ze Záluží Hanžl Josef a Vojtěch, Hanžlová Teresie a Marie i Pokorná Alžběta
Z Netonic Jůzek Josef
Ze Svinětic Čejka Josef, Holý Karel, Kolář Václav, Vlček Josef, Zíka Jan a Žlábek František

Dodatek k TJ Sokol Bílsko:
I když uplynulo necelých sto let od ustanovení odbočky tělovýchovné jednoty v Bílsku,
sokolská tradice a její udržování zde má pořád své místo. Necelých sto let je sice
spousta času, ale uvědomme si, že právě v té době se narodila naše nejstarší žijící
obyvatelka, paní Božena Kajtmanová. A její otec, bratr František Kolář byl činný i v nově
zvoleném výboru tohoto spolku.
Jsem ráda, že při opravě a hledání nového způsobu využívání fary č.p.1 v Bílsku byla
v přízemí vybudována kromě knihovny a klubovny také posilovna. Nejsou v ní sice
bradla, ale také je vybavena sadou činek. Už jste letos cvičili? Třeba jen tak, pro sebe, u
Vás doma…
(LK)

13

1-2/2020

14

1-2/2020

15.2.2020
M
A
Š
K
A
R
N
Í

15

1-2/2020

MASOPUST 2020

PŘÍPRAVA POZEMKU K
BUDOVÁNÍ 3 RODINNÝCH
DOMKŮ

JE TŘEBA KONSTATOVAT, ŽE V
NAŠÍ VSI POSTUPNĚ UBÝVÁ
ZELENĚ, ZA 1. VELKÝ ZÁSAH
POVAŽUJI FARSKOU ZAHRADU,
DALŠÍ ROZLIČNÉ STROMY A
SADY V OKOLÍ Z DŮVODU
VŠELIJAKÝCH STAVEBNÍCH
ÚPRAV, NOVĚ DŽUNGLE NA
NÁVSI A NYNÍ I U RYBNÍKA. JE
TŘEBA SI UVĚDOMIT, ŽE KAŽDÁ
ZELEŇ I KŘOVÍ JE MNOHEM
PŘÍNOSNĚJŠÍ NEŽ PLOCHY
TRÁVNÍKŮ, KVŮLI PRACHU,
KYSLÍKU, STÍNU A SNIŽOVÁNÍ
TEPLOTY, ZADRŽOVÁNÍ VODY,
DROBNÉ ZVĚŘI … PROSÍM
MYSLEME NA NÁHRADY I NA
VLASTNÍCH POZEMCÍCH. DĚKUJI
. A TĚŠÍME SE NA PLÁNOVANÉ
ÚPRAVY ZELENĚ NA NÁVSI, ŽE
SNAD PROBĚHNOU CO
NEJDŘÍVE. (AB)
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K DISPOZICI
KAMENNÉ OSTĚNÍ ( NA
T R OJ E DV E Ř E ) V Í C E
INFO U PANA STAROSTY,
t a ké c i h l y k r ů z n ý m
zahradním stavbám
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Třídíme odpad, chlapci překvapili
a přinesli z vlastní iniciativy
vytříděný odpad posbíraný podél
potoka a sběrného dvora, příprava
na akci “Ukliďme Česko”? Jen
houšť takových uvědomělých
občanů

Dobrá práce brigádníci, čistka byla
náročná po všech stránkách, ale jistě i
zábavná a stmelovací.
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