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“Dělejte, co můžete, s tím, co máte, tam, kde jste.”
Theodore Roosevelt (25.října 1858 - 6.ledna 1919 (60 let)
( 26.prezident USA,1901-1909)

Plán sportovních a
kulturních akcí

2020
23.12. 15:00-16:30 kapři
14:00-20:00 otevřený
kostel sv.Jakuba v
Bílsku s individuálním
vánočním programem
26.12. Ping-pong od 14:00,
turnaj v sále hospody
30.12. Výstup na Hrad, sraz
dopoledne u fary,
(přesný čas bude
vyvěšen na knihovně),
čeká vás vrcholové
foto a občerstvení

OBECNÍ OBCHOD
PO - PÁ
08:15 - 10:30
SO

15:00-16:15

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…)

SBĚRNÝ DVŮR
u bývalé fary a SDH

SO 9:00 - 11:00

“Vážení přátelé,
pomalu končí rok, jaký jsme ještě nezažili. Přeji Vám všem
za sebe i za ostatní zastupitele , aby rok příští byl zase
normální a abychom ho ve zdraví všichni prožili. Rád bych
touto cestou poděkoval všem, kteří v roce 2020 pracovali
pro naši obec a věnovali nám všem svůj čas v Bílsku,
Netonicích i Záluží. Ať se Vám v příštím roce všechno
vydaří! “
starosta obce Jiří Kulík

Vánoční kapři 2020
Po dohodě zastupitelů obce budou 23.12.2020 vydáváni
kapři. Jako obvykle po jednom do jednotlivých č.p. a další
volně k prodeji. Připadné přebytky budou vhozeny do
rybníka… Před obecním úřadem u obchodu od
15:15-16:15, později ani šupina, možnost opracování
zajistí hasiči, myslivci, sousedé…
(LK)

Historie vánočního stromu + rozsvěcení v Bílsku
Zdobení živých zelených stromů světly a sladkostmi má kořeny
už v pohanských dobách. Zelený strom původně odháněl zlé
duchy od příbytků. Za předchůdce vánočního stromku lze
považovat tzv. chvojku - velkou jedlovou větev zdobenou
sladkostmi. Ta se zavěšovala na vchodové dveře špičkou dolů.
Historie zdobení vánočního stromku sahá až do 6. století. Opat
Kolumbán z Bobbia působil jako misionář v Bretani a
Burgundsku. Roku 573 trávil Vánoce na dvoře burgundského
krále, kterému zdobili jedli. Kolumbán chtěl burgundským pánům
přiblížit narození Ježíše Krista. Na Štědrý den proto zdobil jedli
zapálenými pochodněmi ve tvaru kříže.
Od středověku nejsou zmínky o zdobení stromků až do 16.
století. Od 16. století se začínají zdobit vánoční stromky v oblasti
Německa. Jedna z nejstarších zmínek o ozdobeném stromku v
místnosti je zaznamenána v brémské kronice z roku 1570. Z
Německa se zvyk v 19. století rozšířil po Evropě postupně i do
Čech.
Zdobený stromeček se u nás poprvé objevil v roce 1812, jako
překvapení Jana Karla Leiblicha, tehdejšího ředitele
Stavovského divadla v Praze. Jeho přátelé mohli poprvé vidět
stromeček s ozdobami, dárky a jesličkami na zámečku Přilba v
Libni.
Nový zvyk se začínal prosazovat jen pozvolna až ve 40. letech
19. století, hlavně v bohatých měšťanských rodinách. V dalších
letech se začal objevovat častěji. Do venkovských stavení
pronikaly ozdobené vánoční stromečky pomaleji.
Čím se stromeček zdobil? Nebyla to tak oslnivá výzdoba, jakou
známé dnes. Sušená jablka, ořechy, perníky, pozlátko a barevné
stuhy vypadaly ale ve své době stejně nádherně. V roce 1860 se
v Čechách na stromečku objevily dokonce lojové svíčky.
Ozdobený stromeček dělal radost především dětem, stejně jako
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BALÍKOVNA
(v rámci projektu Pošta Partner
České pošty a.s..)
U místního obchodu na
obecním úřadě se nachází
Balíkovna, kam si 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).
(JK)

ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU ODPADU V
ROCE 2021

2.1.

15.1.

29.1.

12.2

26.2.

12.3.

26.3.

9.4.

23.4.

7.5.

21.5.

4.6.

potrvrzený svoz je jedině 2.1.,
ostatní jen teoretický odhad.

dnes. A co si tenkrát přáli pod stromečkem děti? Dětská přání
jsou poplatná době, ve které děti vyrůstají - hračky na klíček,
figurky zvířátek, plyšoví medvídci, dřevěné hračky na kolečkách,
panenky, sáňky a brusle, loutkové divadlo, houpací koně, stejně
jako dárky praktické - svetry a boty. Nabídka se mění, a tak se
dostáváme přes ikonickou stavebnici Merkur a vláčky, až k hrám
typu Gravitaks, Dino a panenka Baby Born s dokonalou výbavou
pro malé maminky.
Vánoční stromy mají svou tradici také na náměstích měst a obcí.
V roce 1924 byl v Brně na náměstí poprvé postaven vánoční
strom republiky. Zásluha patří spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi,
který pod stromem uspořádal sbírku na pomoc opuštěným
dětem. Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů byl
24 metrů vysoký smrk z Beskyd, který zdobil o Vánocích 1999
vatikánské Svatopetrské náměstí. Zdobí se i živě rostoucí
stromy. Nejvyšším ozdobeným stromem v Česku je od roku 2013
přes 30 m vysoký vánoční smrk v Mladkově v Orlických horách.
Za nejvyšší vánoční živý strom je považován několik století starý
eukalyptový strom ve Styx Valley v Tasmánii. Měří 84m a zdobí
ho více než 3000 solárních světel.
Dnes už je vánoční stromeček zvykem, bez kterého by Vánoce
nebyly pravými a Štědrý den bez něho si dovede představit jen
málokdo. Ani vánočnímu stromků se nevyhýbá módní diktát.
Každý rok je v kurzu jiná barevná kombinace, někdy i ozdoby,
které mají pramálo společného s tradicí.
S vánočním stromečkem je neodmyslitelně spojen čas Adventu,
shánění dárků, vánoční výzdoba, pečení vánočního cukroví,
vůně skořice a vanilky. Ani tento rok, náročnější než roky minulé,
nebude chybět na stole adventní věnec - symbol očekávání.
Adventní doba naštěstí není jen časem horečných nákupu. Má i
svůj duchovní obsah. Je dobou přípravy na Vánoce, dobou
rozjímání a dobročinnosti.
Pokusme se zastavit, zamyslet se sami nad sebou, udělat radost
nejen těm nejbližším, ale i někomu kdo pomoc potřebuje, třeba
jen dobrým slovem.
Také u nás v Bílsku jsme dodrželi už několikaletou tradici a na
návsi byl rozsvícen, v
neděli 29. listopadu,
vánoční strom, i když
kvůli vládním opatřením, v
souvislosti se šířením
nemoci Covid-19,
tentokrát bez tradičního
doprovodného programu.
Jen ozdoby jsou jako
každoročně krásné a
nápadité.
Každé dítě si vyrobilo tu
„svou" – jak je u nás
dobrým zvykem. Všichni
věříme, že příští Vánoce
budou mít tu pravou
klidnou vánoční atmosféru
a společně se všemi
přáteli a sousedy se opět
sejdeme a v největší
pohodě přivítáme Advent
2021.
(JP)
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Rok 2020 - úvaha
Tenhle rok tak nějak přišel bez valného
mého očekávání. Nějak se minulé
vánoční svátky do něj přehouply.
Nevypadal významně jako třeba jeho
nedávný předchůdce rok 2000. A
přesto všem v mém okolí dává zabrat.
Tolik neočekávaných věcí bylo možno a
tolik očekávaných věcí bylo zakázáno…
S blížícím se Silvestrem si připravuji
osnovu ročního zápisu do kroniky. Ale
jsem na vážkách, co a jak tam mám
popsat. Názory na život poblíž
koronaviru v Čechách a jejich vývoj
během roku by vydaly na knihu.
Probleskující názory ze světa jsou často
také k neuvěření. A do toho rozdíly
v rámci krajů, měst a ulic nebo vesnic a
domů. Výraz „Nikdy jsme to tak
nedělali“ se stal velmi používaným a
získal nové rozměry.
Po Novém roce se objevovaly zprávy
z Asie o nákaze lidí novým typem
koronaviru. Ale kdo by tomu věnoval
pozornost, že? Vždyť ze stejné strany
k nám už dorazily nemoci lidí od krav,
prasat i ptáků. A teď netopýři. Jenže pak
přišel březen 2020 a třista nakažených
Čechů denně donutilo úřady zamknout
lidi doma na dva západy. Další vývoj
veřejného mínění našeptával tleskat z
oken zdravotníkům, se samozřejmostí
civilizovaného občana přenechat ranní
nákupy lidem v důchodovém věku a ze
starého povlečení šít roušky pro
všechny potřebné a bližní. Stoupl počet
nahlášených případů domácího násilí.
Velikonoční řehtání i koledování v Bílsku
bylo provedeno jmenovitě po rodinách.
Jinak nic. Naštěstí to nic vedlo až
k tomu, že v červnu byl díky semknutosti
národa virus v první vlně poražen. I
májka stála na návsi. A hned léto na
krku. Bylo chladněji a tak mnozí uklízeli,
přestavovali, bourali a malovali své
bytečky podle smělých jarních plánů. Ti
š ť a s t n í , t e d y m a j i t e l é z a h rá d e k ,
přesazovali bylinky, keře i stromy.
Hlavně pergolu (menší nebo obecní
v Netonicích) to byl trend, asi jako
bazény…
pokračování na str.4

Advent 2020
I když nemůže být letos uspořádán Adventní nebo Vánoční
koncert v kostele, ráda bych Vám popsala několik tradic a
symbolů těchto zimních svátků, tak jak jsem připravovala texty
od roku 2008 do programů koncertů v kostele a v klubovně fary v
Bílsku. Uvařte si dobrý čaj a začtěte se a zavzpomínejte na časy
dřívější…. Už slyšíte ten kouzelný zvuk zvonečku?
Čas Vánoc se blíží, děti se těší, co jim přinese Ježíšek a dospělí
propadají každoročnímu „šílenství“, aby vše stihli a měli Vánoce
ještě krásnější než minulý rok. Občas se přitom zapomene, že
děti vše vnímají jinak, a že i v tomto hektickém období potřebují
naší péči a pozornost. Můžeme je do vánočních příprav zapojit a
strávit s nimi příjemné chvíle, třeba u pečení cukroví. Tuto „práci“
jim ještě můžete zpestřit vyprávěním o Vánocích a naučit je
koledy, které budete společně zpívat u rozsvíceného stromečku.
Pro některé je adventní čas časem tajuplným. Je vnímán jako
doba očekávání, která je krásná právě pro ten pomalý tok času. I
když v naší moderní době vládne našemu okolí umělé osvětlení,
máme v lidské mysli hluboce zapsánu touhu po přirozeném
světle, po plamínku. Snad proto máme potřebu zapálit si svíce.
Jejich světlo má schopnost úplně pozměnit atmosféru našeho
domova. Nalaďme se na ten tajemný čas plný důvěřivého
očekávání.
Můžeme usednout u malého domácího betlému, zadívat se a
prožít příběh lásky a obdarování, který nám jeho figurky názorně
vypráví už několik století. Ať už jsme, či nejsme křesťané a lidé
věřící, advent by měl znamenat pro všechny z nás nejen dobu
těšení se na Vánoce, ale také chvíle, kdy budeme přemýšlet o
sobě a lidech kolem nás, o tom, jak se k nim chováme, zda si na
ně najdeme čas, když to potřebují... Říká se, že naše srdíčko je
jako dveře, které mají jenom jednu, vnitřní kliku. Jestli tyto dveře
do našeho srdce otevřeme a dokážeme tam vpustit lidi, kteří si to
zaslouží či to potřebují, to záleží jen a jen na nás. Někdy se
darování drobnosti druhým může stát větším potěšením, než
dárky dostávat.
Česká hudební tradice se vyznačuje výjimečným počtem a
kvalitou adventních písní. Při brzkých ranních mariánských
mších se zpívaly tzv. roráty. Jejich název pochází z nejznámější
latinské adventní písně, pocházející z Francie 16. století: „Rorate
coeli de super...“ – „Rosu nám dejte,
nebesa...“. Mezi lidmi však během
dlouhých večerů převládalo usedání
k domácímu betlému a zpívání koled
i lidových písniček. Betlém byl
vystavený do svátku Tří králů a
potom byl zase uložen. Nápad
stavět betlémy jako první podnítil sv.
František z Assisi ve 13. století.
V roce 1223 naaranžoval první „živý
betlém“ v malé jeskyňce na vrchu
Greccio v Itálii. Zvyk se potom ujal a
rychle rozšířil díky františkánským
mnichům. Tento obyčej je tedy o
mnoho starší než vánoční
stromečky.
(písecký slaměný betlém u Starého
mostu, viz projekt: https://
piseckebetlemy.cz)
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Rok 2020 - úvaha 2.část
Přesto si někteří neodpustili moře tak,
jako jiní v zimě lyžovačku. Pomalu končilo
léto a vtírala se otázka co s povinnou
školní docházkou. Marie Terezie nedávno
při svém výročí oslavovaná by se asi
podivovala, když do školy děti nevyrazily
plošně. Tedy nevyrazily ani ty, které tam
chtěly. Loučení s prázdninami na stezce
bylo pro skutečně odvážné. A pak
sportovci, to je vám také samostatná
letošní podzimní kapitola. Nápaditost
majitele nazvat svůj podnik Techle
Mechtle se ukázala velmi prozřetelnou. A
tak o pár dnů později to začalo
naskakovat a rázem byly nakažených
tisíce. Sledovanost oficiálních statistik
byla vyšší než při volbách, a to je co říct.
V jednu chvíli mělo Bílsko v okrese
Strakonice 119 nakažených nemocí
COVID-19 při celkovém počtu 6750
obyvatel. Drsné, ještě že šlo o tiskovou
chybu. Na druhou stranu, že šlo do
tuhého, se v Čechách pozná podle lidové
tvořivosti v oblasti vtipů. A s nimi se
roztrhl pytel. Zároveň se s přísnějšími
zákazy připlížilo klasické čecháčství,
reptání a obcházení vládních nařízení.
Občanskou poslušnost nahradily pouliční
bitky s policií za právo nenosit roušku.
Zdravotníkům už se netleskalo, ale
naopak se na ně nadávalo kvůli výši jejich
odměn. Zaznělo i reptání, že by se měly
platy učitelům za distanční výuku snížit,
protože si děti učí sami vyčerpaní rodiče.
Lidé v důchodovém věku přestali umírat
"na COVID" a odcházeli "s COVIDEM",
což je vlastně statisticky něco úplně
jiného. Roušky ze starých triček se už
používaly sporadicky, spíše jako módní
doplněk. Pokud nějaké, tak většina nosí ty
jednorázové bleděmodré. Jednorázovost
si někteří vysvětlili tak, že je „jednou
nasadíš a nosíš, dokud tomu neprdne
gumička“… . A pak zase ty zavřené
obchody, tentokrát všechny kromě těch
s jídlem a megamarketů, které probrali
nákupní košíky a do oběhu pustili asi jen
ty s funkčními kolečky. Takže jen zlomek
původního počtu. Jinak těžko vysvětlit
nařízení o počtu zákazníků na metr
čtverečný nebo opačně metrů na
zákazníka? Ztrácím chuť to zkoumat, což
je jeden z příznaků koronaviru.

Advent je obdobím radostného očekávání a těšení - věřící se těší
na příchod Spasitele, ostatní na asi nejpříjemnější svátky v roce.
Slovo advent latinsky znamená “příchod” - v křesťanství se užívá
pro příchod Ježíše Krista, přesněji pro období příprav na církevní
svátky – Vánoce.
Papež Řehoř Veliký stanovil počet adventních nedělí z původních
6 na čtyři. Adventní svátky začínají už 30. listopadem a končí 2. 2.
Hromnicemi. Půst 40 dnů církev zachovávala mezi 11. listopadem
a 6. lednem, na který prapůvodně připadala oslava narození
Ježíše Krista. Těchto osm týdnů představovalo (bez sobot a
nedělí, které nebyly postními dny) dohromady 40 dnů.
Tak jako Vánoce různě slaví různé křesťanské církve, tak se v
tomto období pradávné obyčeje proplétají s církevními křesťanskými tradicemi. Životní styl našich předků odpovídal
dlouhým prosincovým večerům, kdy krátký den a časný soumrak
vybízely k činnostem, doprovázeným různými lidovými zvyklostmi.
Prvním adventním svátkem je 30.listopad, svátek sv. Ondřeje
Den svátku jednoho z dvanácti apoštolů býval dnem věštění. S
tímto svátkem je spojena tradice lití olova. Nad plamenem svíčky
dívky na lžíci roztavily olovo a přes klíč ho rychle vylily do studené
vody. Z tvarů, které vytvořilo ztuhlé olovo, pak hádaly, jaký bude
jejich manžel – (krásný, ošklivý, hrbatý atd.) a jaké bude jeho
řemeslo. Dalšími tradicemi bylo i hledání podoby svého
nastávajícího ve vysekané díře v ledu (kde jeho zjev měly
prozradit stíny) a nebo zvyk klepání na dveře kurníku. Pokud první
zakokrhal kohout, dívku čekaly v příštím roce vdavky. Pokud se
ozvala slepice, svatba měla minimálně roční odklad.
Druhým svátkem adventním je sv. Barbora 4. prosince
Na sv. Barboru se trhají “barborky” - větvičky ze stromů (třešeň) a
keřů (zlatý déšť). Když před vánocemi pěkně vykvetou, je to dobré
znamení, že dívka se provdá do roka. V předvečer svátku Barbory
chodívaly na návštěvu do domácností tzv. Barbory v maskách a
bílých košilích, před vstupem do domu harašily košťaty a od
malých dětí vyžadovaly slib, že budou hodné.
Třetím adventním svátkem je sv. Mikuláš 6. Prosince
Mikuláš rozdává dětem většinou sladkosti a ovoce (zlobivým i
uhlí) a chodí po domech společně s čertem a andělem. Sv.
Mikuláš, v bílém oděvu, s biskupskou berlou a mitrou na hlavě,
kupodivu vždy zná malé prohřešky dětí a také vyžaduje od malých
dětí slib, že už nebudou zlobit své rodiče.
Sv. Mikuláš byl skutečný člověk, který se narodil v roce 250 v
rodině zámožných křesťanů. Pomáhal potřebným a rozdal svůj
majetek. Nechtěl za to od lidí ani vděčnost. Vydal se jako poutník
na cestu do Palestiny. Je uctíván od 13. stol. Pověsti mu přisuzují
různé vlastnosti. Původně chránil rybáře a námořníky, pak děti
před nemocemi a vždy byl symbolem štědrosti. V tento den bývaly
průvody a Mikulášské trhy.
Svátek sv.Ambrože 7.prosince
Slavíval se v některých krajích Moravy. Ráno se děti sešly u
kostela, kde na ně čekali „Ambrožové“, převlečení do tmavého
hábitu s dlouhou čepicí a látkou přes obličej. Děti je honily okolo
kostela a při běhu sbíraly křížaly, perníčky a svaté obrázky, které
Ambrož při pronásledování jako ztrácel.
Čtvrtým adventním svátkem je sv. Lucie 13. prosince
Svátek sv. Lucie má na svědomí ženami prosazovanou a muži
zavrhovanou tradici pořádného předvánočního úklidu. “Lucky”
dívky oděné v bílém, s pomoučeným obličejem a maskou s čapím
4
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Rok 2020 - úvaha 3.část
A na návsi Májku vystřídal vánočně oděný
jehličnan. Teď se přiblížily vánoce a
zvýšený výběr DPH na obzoru obměkčil
odborníky a od čtvrtka 3.12.2020 by
mohly moci zoufalé matky pořídit
rostoucím dětem zimní boty. Mezitím se
pokusně do škol vrátili prvňáci a druháci
na základky a maturanti na střední školy,
neboť to jsou pro odpočinuté pedagogy
ty snadné cíle. Občasné volání médií po
logickém návratu k normálnosti zatím
vyznívá do prázdna. Málokdo je ochoten
si přiznat, že normálně už bylo… Ale
netroufám si předpovídat budoucnost.
Kdysi jsem se smála kamarádce, která mi
tvrdila, že v roce 2000 se bude normálně
v obchodě kupovat pitná voda
v lahvích… Přiznávám, že jsem jí tehdy
nechtěla věřit.
(LK)

“Kvůli zavřeným hospodám trávím už třetí
večer s manželkou. Řeknu vám, je to
docela fajn ženská s bezva názory.”
“Pozor, pozor. Nevěřte všemu, co vám
vláda hovoří: Říkali, že při nákupu stačí
mít roušku a rukavice. Dnes jsem takhle
šla, ale ostatní měli i kalhoty a tričko.”
“Domácí výuka, den dvanáctý: V Brně
kdosi nacpal do babyboxu dvě osmiletá
dvojčata. Bohužel si pamatují, kde bydlí.”

nosem, chodily po domácnostech, bílily stěny, zametaly v koutech
místností a obdarovávaly děti ovocem. Lucie je žena s bílým
obličejem jako symbol čistoty a ochránkyně přadlen. Na její svátek
se nesmělo příst, každou přadlenu, která v tento den předla, Lucie
přísně trestala. Říká se “Svatá Lucie, noci upije a dne nepřidá” toto pořekadlo se zachovalo ještě z dob, kdy platil Juliánský
kalendář a slunovrat podle něho připadal na tento den. (Od roku
1582 u nás platí Gregoriánský kalendář, který zavedl papež
Řehoř.) Mezi další adventní svátky patří tři Vánoční svátky a
především dětmi tolik očekávaný.
Štědrý den 24.12. (liturgicky “vigilie“, tedy bdění na modlitbě, zvyk
předcházející významným svátkům.) Dříve byl dnem přísně
postním. Tradovalo se, že kdo se postí, uvidí večer zlaté prasátko.
Idylickou motivaci k půstu tak trochu narušovala hororová pověst,
že si večer ty, kteří nevydrželi, najde Perchta - Bílá paní párající
břicha všem, kteří se nepostili. V některých krajích dokonce
chodila děvčata převlečená za Perchtu trestat nepostníky metlou,
či je strašit velkým dřevěným nožem s červeně natřenou špičkou,
symbolizující krev. Hladovci vyhlíželi na nebi první hvězdu,
protože ta byla znamením, že mohou usednout ke slavnostní
večeři. Po východu první hvězdy skončil adventní půst. Ke stolu
se však všichni mohli posadit, až když hospodyně ohlásila, že má
vše připraveno. Bohatá večeře by se měla skládat z devatera
jídel. Nesměly chybět houby v polévce nebo v černém Kubovi
(jídlo z hub a obilných krup), ryby a ovoce. Počet sedících u
štědrovečerního stolu by neměl být lichý, a tak lidé radši zvali
hosty.
Na Štědrý den začínalo vánoční koledování, trvalo různě dlouho
až do Tří králů.
1. svátek vánoční Boží hod vánoční 25. prosince
Slavilo se Narození Páně, tedy oslava narození Ježíše Krista,
které je pro křesťany nejdůležitějším svátkem. Tento den se vůbec
nesmělo pracovat. Ani lůžka se neustýlala, někde dokonce
zavazovali dobytku huby, aby nemohl přežvykovat a znesvěcovat
tak tento den.
2. svátek vánoční svátek sv. Štěpána 26. prosince
Svatý Štěpán je patronem koní. V tento den se před východem
slunce nechávalo koním pouštět žilou, aby byli zdraví a čilí po celý
rok. V kostele se světil oves. Někdy hospodáři hodili při mši hrst
ovsa na kněze jako upomínku na ukamenování Štěpána, kterého
Židé roku 37 n.l. ukamenovali před hradbami Jeruzaléma, protože
hlásal, že Kristus je Mesiáš předpovězený proroky. Říká se: “Na
Štěpána, není pána”, a konají se zábavy, chodí se na koledy.
Sv. Jan Evangelista 27. 12.
V tento den se od 12. století nechávalo světit víno. Podávalo se
se slovy: “Pij lásku sv. Jana”, protože ten den Jan požehnal a vypil
otrávené víno od svých nepřátel a nic se mu nestalo. Jan napsal
biblickou knihu Zjevení. Venkované pili 27. prosince víno, aby je
ochránilo před hadím uštknutím.
28. 12. - Svátek Mláďátek
Svátek Mláďátek se slaví jako vzpomínka na nevinné dětské oběti
krále Heroda, který nechal v Betlémě a jeho okolí povraždit
všechny chlapce mladší dvou let. Herodes tak učinil ze strachu o
svou moc poté, co se dozvěděl od mudrců = Tří králů o narození
budoucího krále. Panna Maria s Josefem na pokyn anděla utekli
před vražděním do Egypta. V tento den chodívala mládež do
kostela ke zpovědi .
Silvestr 31.12.
5
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Advent
(z lat. adventus = příchod) je začátek
liturgického roku, období čtyř neděl před
25. prosincem. Je to doba radostného
očekávání příchodu Spasitele-Ježíše Krista,
duchovní přípravy na Vánoce, doba
rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba
adventní zároveň dobou postu.
Stopy adventní liturgie lze nalézt již v
polovině 5. století v Ravenně. Teprve v
polovině 6. století se objevuje také v Římě. V
obou případech byl advent chápán jako
příprava na slavení Narození Páně. Naproti
tomu v Galii (dnešní území především
Francie na levém břehu Rýna) vlivem
iroskotských misionářů získala adventní
doba postní ráz a byla chápána jako kající
příprava na druhý příchod Kristův na konci
času.

Na první adventní neděli zapalujeme první
fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka
je památkou na proroky, kteří předpověděli
narození Ježíše Krista.
Na druhou adventní neděli zapalujeme
druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou,
která reprezentuje lásku a představuje
Ježíškovy jesličky.
Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou
svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z
toho, že postní období je téměř u konce a
adventní období získává slavnostnější ráz.
Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme
poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou,
která představuje mír a pokoj. Čtvrtá
adventní neděle může připadnout na Štědrý
den. https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
(AB)

pro nás představuje konec starého a začátek nového roku. V řeči
vánoc znamená, že je třeba děkovat za staré a prosit o nové.
Přejeme si štěstí a zdraví. (Svatý Silvestr se narodil v Římě ve
třetím století. Roku 311 byl zvolen papežem)
6. 1 . Tři králové, aneb „na Tři krále o rok dále“
Dnem Tří králů definitivně končí doba vánoční. Svátek Tři
králové: Kašpar, Melichar, Baltazar - mudrci z východu - vedeni
betlémskou hvězdou šli přivítat a podarovat nového krále v
jeslích. Při hledání novorozeného krále, navštívili krále Heroda a
vyptávali se ho na cestu, čímž ho nevědomky inspirovali k
vraždění nevinných dětí. Tento den si hospodyně nechávaly v
kostele posvětit vodu a s ní vykrápěly příbytek i stodoly. Na Tři
krále chodívali kněz, kostelník a ministranti s kadidlem a
vykuřovali domy. Na dveře očištěných příbytků psali svěcenou
křídou K+M+B a letopočet. Někde se také psávalo C+M+B, což
znamená rčení „Christus mansionem benedicat“= „nechť Kristus
požehná tomuto příbytku“. Od Nového roku až do Tří králů se
chodívalo na koledu. Později se tříkrálová koleda stala záležitostí
dětí. Na tuto koledu, ale chodívali jen chudé děti, byla spíše
skrytou žebrotou.
2. 2. – Hromnice
Hromnice ukončují adventní období. Do kostelů lidé přinášeli
svíce k vysvěcení, které pak nazývali “hromničky”. Rozsvícené
svíce měly chránit úrodu před krupobitím a dům před neštěstím.
Báby kořenářky jimi dokonce léčily. Dávaly je do rukou nebo
křížem pod krk nemocnému. S rozžatými svícemi symbolizujícími
očistu se obcházely i včelí úly.
O Hromnicích se nemá pomlouvat, klít, tancovat, ani žertovat.
Podle lidové pověry by hospodyně neměly brát do rukou jehlu,
aby nepřitáhly na stavení blesk. Naopak v pohanských dobách
byly Hromnice spojeny s bujnými oslavami jako předzvěstí jara.
Bílský advent v posledních letech
V roce 2009 sehrály místní děti v kostele v Bílsku a ve
Vodňanech příběh 4 svíček (Pokoje, Víry, Lásky a Naděje), který
letos zase koluje po sociálních sítích. Zleva: Karel a Václav
Kulíkovi, Martin Kvapil ml., Leona Hrdličková, Vašek Pícha
z Krajníčka (alternující Kristýnu Černou z Budyně) a Maruška
Kulíková.

V roce 2013 účinkovaly v krátké vánoční hře podle Rudolfa
6
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báseň z roku 1674
Monolog hvězdy
Angelus Silesius, 1674
Jsem Hvězda betlémská, mým světlem
Bůh se zdobí
a nebýt ohněm On, to světlo vyhaslo
by.
Jsem světlo věčnosti, můj plamen
vzhůru pne se,
můj vosk i knot je Bůh, On mne jak svíci
nese.
Je na tisíce sluncí, já neptám se však na
ně,
dbám o to, abych byla vždy hvězdou v
ruce Páně,
Bůh je mé Slunce, hůl, má stezka, hra i
cíl.
A dens se na té stezce - člověk narodil.
Jen pějte, andělé! V té písni stojazyčné
přec neuctíte dost to vzácné dítě
sličné.
Že velké nemůže se, pravíš, v malém
skrýt?
Že Nebi nemožno se v těle uzavřít?
A přece: v prostinké kolébce skryta je
tu
Země i Nebesa a na tisíce světů.
Vše ctí tě, člověče, hle, všecko k tobě
letí.
Odpověz na ten hold, chtěj Bohu
náležeti.
Chlév světa již je vymeten
a na Královnu čeká jen.
Hvězdy se lesknou okázale,
jak uvítat by měly Krále.
Však ten, byť v Betlémě tisíckrát se
zrodil,
smutný je, dokud se v tobě nenarodil.
Jen máš-li pokoru té čisté Panny, v
krátku
Bůh, změněn v dítě tvé, tě změní ve
svou matku.
Co je to pokora a prostota, se vidí:
hle, Boha pastýři zří nejprvněji z lidí.
Ty Boha nespatříš zde ani v světě všem,
když nezatoužíš sám být v nitru
pastýřem.
Ach, pyšný člověče, dnes Bůh se sklonil
k tobě.
Musíš být Marií a Boha zrodit v sobě!
(příspěvek od Lenky Ebelové, děkujeme)

Krenzera : „V Betlémě není místo“ při koncertě v Bílsku: Maruška
Holátová z Útěšova, Martin a Barunka Kvapilovi z Bílska, Vašík
Přib z Krajníčka, Roman Danek z Budyně, Jolanka, Viktor a
Dominika Brejníkovi z Bavorova, Kája, Vašek a Maruška Kulíkovi
z Bílska. (foto je nezvěstné)
Zimní vzpomínka – 2012 (ještě růžová fasáda kostela)

Další zajímavosti bílského kostela sv. Jakuba
V tomto roce nebude v Bílsku pořádán Adventní či vánoční
koncert, který se dařilo tradičně v mnoha posledních letech
uspořádat. Díky paní Alžbětě Bayerové a paní Lence Ebelové
přesto proběhne v „době kovidové“ v místním kostele sv. Jakuba
dne 23.12.2020 od 14 do 20 hodin individuální vánoční program.
O kostele a jeho patronu sv. Jakubovi jsem už do Občasníku
psala v souvislosti s červencovou poutí. Přesto ještě pár
informací na dlouhé zimní večery zbývá…
1. Jméno Jakub pochází z hebrejštiny a značilo
„druhorozeného“. Pouti sv. Jakuba většího se konají v den jeho
svátku 25.července či spíše jsou přesouvány na nejbližší neděli.
2. Svatý Jakub byl apoštol a mučedník, který se narodil kolem
roku Kristova narození v rodině rybáře Zebedea a Marie Salome.
Pocházel z Betsaidy a zemřel stětím hlavy o Velikonocích r. 44
ve městě Jeruzalémě v Palestině/ Izraeli. Spolu s Petrem a
Janem patřil Jakub ke Kristovým oblíbeným učedníkům. Je
patronem Španělska, poutníků, válečníků, horníků, kameníků,
drogistů, kloboučníků, vozkařů, kovářů a jeho ostatky prosluly
schopností léčit revmatismus. Mučedníkovy ostatky přenesli
věřící z Jeruzaléma na Sinaj, odkud byly zachráněny před
Saraceny a v 8. století se objevily ve Španělsku. K jejich
uchovávání postavili věřící kostel, který byl posvěcen 25.
července 816. Z chrámu se stalo slavné poutní místo Santiago
(St. Jakob) de Compostella, které přitahovalo až do 15. století
více evropských poutníků než Řím a Jeruzalém. K místu na
severovýchodě Španělska vznikly hlavně po roce 1075 četné
poutní trasy, které jsou lemovány kláštery, kostely a poutními
útulky.
3. Atributy (znaky, předměty) sv.Jakuba většího na dřívějších
znázorněních jsou kniha nebo svitek a klíč. Později od konce 13.
století se objevuje téměř vždy jako poutník s holí, dutou tykví
nebo lahví na vodu a kloboukem, oblečený do pláště (v Č.
7
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Advent a Vánoce
Advent - příchod, Bůh sám přichází jako bezbranné
dítě, vydané nám na milost a nemilost a přeci se
nestane nic míň ani víc bez Jeho vůle. Stovky let
nejspíš i tisíce let různými způsoby ohlašuje svůj
příchod, který se v naší době “pokristovské” týká i
druhého příchodu Ježíše. Stovky let jsou zapsány ve
Starém Zákoně a mluví o tomtéž, i když se mnohá
proroctví překrývají a naplňují podobně v různých
dobách, přeci všichni tušíme, že celé stvoření
očekává, sténá a napomáhá porodu něčeho nového,
přesahujícího (Římanům 8,19) .“Toto přeci není vše,
tento život nemůže “stačit”.” “Co oko nevidělo, ucho
neslyšelo, co člověku ani na mysl nepřišlo…” V
Adventu tedy čekáme až se znovu narodí v našich
srdcí Bůh jako Pán našeho života. Oslavujeme
narozeniny Trojjediného Boha, který přišel na Zem
jako Syn (něco jako kdyby přišel jako rybka mezi
rybky do akvárka. Protože tomu, kdo se o rybky stará,
rybky nikdy neporozumí.) odešel, ale nezanechal nás
osiřelé (Jan 16.kapitola), zůstal jako Duch svatý. “A
znovu přijde ve slávě….” Jak říká Ladislav Heryán:
Bůh sám je básníkem:
“Hle můj služebník, ….., budu tě opatrovat, dám tě za
smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral
slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty,
kdo sedí v temnotě.” (Izájáš (prorok Starého Zákona)
42.kapitola, 6.-7.verš)
chvalozpěv Zachariáše, otce Jana Křtitele, který také
prorocky promluvil o Ježíši:
„Pochválen buď Bůh, protože navštívil a vykoupil svůj
lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida,
svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od
pradávna; zachránil nás od našich nepřátel a z rukou
všech, kteří nás nenávidí, slitoval se nad našimi otci a
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu,
kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá,
abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti
strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny
svého života. A ty, synu(Jan Křtitel), budeš nazván
prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem,
abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v
odpuštění hříchů, pro slitování a milosrdenství
našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a
uvedl naše kroky na cestu pokoje.“ (Lukášovo
evangelium 1, 68-79)
Jedině Stvořitel nebo blázen nebo lhář může o sobě
mluvit takto: “Já jsem přišel, aby měly život a měly ho
v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí
svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje
jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a
utíká, když vidí, že se blíží vlk. (Jan.evangelium 10,
10-11) Za koho považuješ Ježíše ty? Přeji všem
odvahu a pokoru k spočinutí v Jeho důvěře v nás.
“Tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který
zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a
opět nad tebou jásá…” (prorok Sofonjáš 3,17)
(AB)

Budějovicích obrovská freska v kostele na Piaristickém
náměstíčku). Někdy mívá u nohou dvě malé děti, které chrání.
Symbolem poutníků, směřujících do Santiaga, byla a je
Svatojakubská mušle. Legendy, které se váží ke Svatojakubské
mušli mají předlohu v příběhu o svatým Jakubem zázračně
zachráněných lidech. Mušle nebyla jen pouhým poutnickým
odznakem, sama měla magický vliv. Léčila nemoci a přinášela
štěstí těm, kteří si mušli buď v Santiagu nebo v jiném městě na
Svatojakubské cestě koupili nebo si ji osobně sebrali na pobřeží
u mysu Finistere (Konec světa). Jde o dolní díl schránky mlže
hřebenatky Pecten maximus L., rozšířeného při atlantickém
pobřeží Evropy. Na některých zobrazeních jsou také odkazy na
jeho mučednictví a bývá tedy zobrazován s mečem, kterým byl
popraven. Nakonec musí zaznít i zpodobnění Jakuba jako rytíře
(„Matamorose“ „bijce Maurů“) a patrona celého Španělska. Ten
sedí na koni, drží korouhev a je celý ve zbroji, jeho bílý kůň dupe
kopyty po Saracenech.
4. Svatojakubská cesta symbolizuje misijní cestu sv. Jakuba
takřka před 2000 lety z Jeruzaléma na Pyrenejský poloostrov.
Křesťanští poutníci věří, že odměnou za vykonanou pouť k
Jakubovu hrobu jim budou odpuštěny hříchy. Poutníci se vydávají
v sandálech, s poutnickou holí, širokým kloboukem a lahví,
vyrobenou z tykve, na mnohasetkilometrovou cestu nebo jen po
části trasy či jen přímo k hrobu v katedrále ve městě Santiago de
Compostella. Jako poznávací znamení poutníků i značení tras
slouží i dnes lastura hřebenatky.
Poutní svatojakubské cesty během staletí změnily tvář tehdejší
Evropy. Nové kláštery, stavěné při cestách, zajišťovaly šíření
románské kultury. Rytířské řády střežily cesty, významní poutníci
zakládali charitativní instituce a odkazovali jim své jmění. Z
mnoha set chrámů, které jsou ve městech na poutní trase, jich je
78 zapsáno na Seznam světového dědictví památek UNESCO.
Každý středověký křesťan měl životní sen a touhu putovat ke
hrobu apoštola Jakuba do Santiaga de Compostella. Dochoval se
takový popis cesty českého šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a
Bezdružic „Z Čech až na konec světa“. Papež Alexander III.
propůjčil Santiagu de C. odpustková privilegia a udělil mu titul
Svaté město. V posledních 30 letech zaznamenalo u nás
poutnictví na Svatojakubské cestě opět velký vzestup.
Město Santiago de Compostella leží v Galicii na severu
Španělska při hlavní silnici z La Coruni do Viga a je cílem
legendární cesty poutníků Camino de Santiago - Cesta svatého
Jakuba. I když je ve městě nejméně padesát kostelů, klášterů,
kašen a zvonic, dominantou je katedrála svatého Jakuba, ke
které směřují hvězdicovitě všechny nejdůležitější ulice.
Archeologické výzkumy potvrdily, že v těchto místech stával
kostel již v 9. století, po jeho zničení byla na místě vystavěna
raně románská katedrála. Ta se dočkala v polovině 18. století
velkých barokních úprav. Světcovy ostatky jsou uloženy v kryptě
v moderním sarkofágu ze stříbra. Nad hlavním oltářem září
socha svatého Jakuba stříbrem a drahokamy. V katedrále, v níž
jsou uchovány světcovy ostatky, byla původně socha Maurobijce,
symbolu boje mezi křesťany a islámem a byla připomínkou
reconquisty, která skončila v roce 1492 dobytím poslední
maurské pevnosti na území Španělska, města Granady. Podle
pověsti se svatý Jakub zjevil křesťanským bojovníkům a křižáci
čelící armádě Maurů vzkřikli: "Pomoz Bože a svatý Jakube!".
Přes tyto světcovy zásluhy se kněží rozhodli kontroverzní sochu
8
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VÁNOČNÍ VÝZVA
Prosíme o spolupřípravu vánočního
programu, který proběhne v kostele
sv.Jakuba v Bílsku 23.12.od
14:00-20:00, prosíme o vytvoření
malovaných, psaných vánočních přání,
formou pohlednice nebo dopisu, aby si
každý, kdo do kostela přijde, mohl
jedno "vylosovat" a odnést. Napsat,
namalovat, vyrobit mohou nejen děti.
Přání, která zbydou, rozdá lomecká
sestra Mlada jako vězeňská kaplanka
svým svěřencům ve vazbě.
Děkujeme.
A co už jsme vyrobily s dětmi?

(AB)

z katedrály odstranit, protože by se mohla "necitlivě dotknout
příslušníků některých etnických skupin - někteří návštěvníci
tohoto poutního města by si to mohli údajně vyložit jako urážku
muslimů“. (uvádí zpráva BBC).
Svatojakubská cesta je celý systém cest. Jako potoky a říčky
vedou nejrůznější cesty celou Evropou do Španělska. Proto je
správné mluvit o Svatojakubských cestách. Ve Španělsku vede
hlavní cesta, Camino francés, z Pyrenejí nejen do Santiaga de
Compostella, ale ještě dál na mys Finisterre u Atlantiku. Během
staletí ušly zástupy světců, podvodníků, císařů, alchymistů,
kriminálníků, vrahů, králů i královen, pouličních obchodníků,
kardinálů, pěvců, gentlemanů, biskupů, čarodějů, myslitelů,
urozených dam, duchovních a spisovatelů po poutní cestě
společně tisíce kilometrů.
V Čechách patří systém turistických značek jistě k tomu
nejlepšímu, co je možné v Evropě nalézt. Používáno je pásové
značení ve čtyřech základních barvách, které je shora i zdola
ohraničeno jedním bílým pruhem. Značky jsou nejčastěji
namalovány nebo nastříkány na stromech, sloupech a zdech a
jsou velmi dobře udržovány. Turistické značení Svatojakubské
cesty je na rozcestích na našem území doplněné značkou –
Svatojakubské žluté mušle na modrém podkladě.
Tradiční jižní Svatojakubská cesta vychází v Praze od kostela sv.
Jakuba na Starém městě do Radotína dále přes Mníšek pod
Brdy do Dobříše, Příbrami, Rožmitálu pod Třemšínem,
Kasejovic, Nepomuka přes Klatovy a Kdyni na hraniční přechod
Všeruby/ Eschlkam (cca 200km). Tady pak začíná oficiální
Východobavorská svatojakubská cesta z českých hranic přes
Řezno(Regensburg) a Eichstätt do Donnawörthu. Na německé
straně hraničního přechodu ve Všerubech nechala obec
Eschlkam postavit velký kámen s nápisem „Santiago de
Compostela 2 825 km“.
Severní větev Svatojakubské cesty v Čechách vychází ze
Zbraslavi u Prahy ke Karlštejnu dále do Berouna, přes Nižbor,
Kralovice, Plasy a Horní Břízu pokračuje do Stříbra, Kladrub u
Stříbra do Vidic, Hostouně a přes Bělou nad Radbuzou do
Železné na hraniční přechod (celkem 238 km). Dále se napojí na
trasu do Norimberka. Tato turistická trasa byla vybudována
nedávno a u Parku smíření v Železné přechází česko–německou
hranici. Její trasa využívá z větší části stávajících značených
turistických cest a je značena všude stejným symbolem tedy
mušlí.
Již od počátků evropské kultury tvoří cesty do poutních míst
významnou část naší historie. Jedna z novodobých cest do
nejznámějšího španělského poutního místa Santiaga de
Compostella byla otevřena i z Českého Krumlova. Trasa začíná
na I. zámeckém nádvoří, pokračuje přes Kájov, Světlík,
Frymburk, Přední Výtoň a Svatý Tomáš přes oblast rakouského
Mühlviertelu do kláštera premonstrátů v rakouském Schläglu a
dále přes Bavorsko až k pověstmi opředenému poutnímu místu
ve Španělsku. Cesta je rovněž značena symbolem
Svatojakubské mušle.
5. Svatojakubské legendy. Svatý Jakub jako patron poutníků je i
patron mnoha kostelů při cestách v našem okolí – kromě Bílska
jsou to např. Lhenice, Prachatice, Sedlice, Kasejovice, Písek,
Čížová, Týn nad Vltavou, Jindřichův Hradec a další. Významným
kostelem, zasvěceným Sv. Jakubovi většímu je ten na Starém
městě pražském, postavený hned vedle Ungeltu, chráněného
9
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Kostel sv. Jakuba v
Bílsku
Aktuálně adventní mše probíhají v Bílsku
klasicky každou neděli v 9:30-10:30 s
Otcem Nikolou, stejně tak v Bavorově od
8:00-9:00. V Bavorově je nově možnost
každý pátek od 16:00 možnost setkání s
knězem Josefem Prokešem k svátosti
smíření a od 16:30 mše.
Všechny okolní bohoslužby (Vodňany,
Skočice, Lomec, Chelčice a Bavorov) jsou
rozepsány vždy aktuálizovány v tabulce
na stránkách: lomec.cz
Zde se také dozvíte, kdy, kde bude jaká
slavnost od 24.12 - 26.12.

23.12.2020 Bílsko
Přijměte pozvání k odpočinutí, k
vánočnímu naladění se v kostele
sv.Jakuba v Bílsku. Dne 23.12. bude
kostel otevřen od 14:00 - 20:00 pro
veřejnost k individuálnímu programu.
(postupně pro 1-2 osoby). Můžete přijít a
spočinout, něco si přečíst, poslechnout
vánoční hudbu, zapálit svíčku, přimluvit
se za své blízké, za sebe, odnést si
přáníčko nebo můžete jen nakouknout.
(AB)

nocoviště obchodníků. V tomto kostele je pochován i jeden
z Radkovců, majitelů Drahonické tvrze a donátor našeho kostela
v Bílsku po Třicetileté válce. Jedním z nejstarších plně
dochovaných románských staveb v Čechách je kostelík sv.
Jakuba v obci Církvice u Kutné Hory (viz samostatný článek).
6. Svatý Jakub byl i patronem Spořitelního a záložního spolku
v Bílsku, založenému a fungujícímu v naší obci za tzv. První
republiky.
7. Povídání o Svatojakubské cestě by ale nebylo úplné bez
popisu Rytířského mečového řádu, chránícího poutníky. Oficiální
název řádu zní Orden militar de Santiago de Espada. Vznikl ve
městě Leonu roku 1161, aby se zajistil pokoj na cestách a
zahnali bandity, loupežníky a útočící Maury (muslimy). Úkolem
řádu bylo i poskytování zdravotnických služeb poutníkům a
evangelizace dobytých území. Jeho rytíři se označovali na prsou
znamením červeného meče. Podmínkou k přijetí do řádu byla
urozenost. Později bylo možné se z podmínek vykoupit a v 19.
století se omezení stala pouze formálními. Oproti jiným řádům
měli santiagští rytíři možnost uzavřít se souhlasem panovníka
sňatek. Významnou podporu santiagským rytířům poskytl král
Ferdinand Aragonský, který jim roku 1171 věnoval město
Caceres. O dva roky později rytíři ovládli města Badajoz, Mora
blízko Toleda a Fuentiduena. Postupně získali také majetky od
vděčných poutníků ve Francii, Anglii, Itálii, Korutanech,
Maďarsku a Palestině. Prvních 13 rytířů přijalo někdy v letech
1164 - 1170 řeholi svatého Augustýna a status řádu jim bulou
udělil roku 1175 papež Alexandr II. Tento svébytný církevní řád
představoval jedinou instanci, na kterou se mohli nespravedlivě
obíraní poutníci během své cesty obracet. Tento obranný
vojenský řád, inspirovaný řádem templářů, stavěl na vztahu
svých členů k sv. Jakubu, coby bojovníkovi proti nevěřícím. V
průběhu reconquisty (znovudobytí Pyrenejského poloostrova
křesťany a vytlačení arabských muslimů zpět do Afriky v letech
722-1492 n.l.) řád postupně nabyl tak rozsáhlé politické a
ekonomické moci, že Ferdinand II. Leonský řád raději rozpustil.
Roku 1195 byla vojska řádu poražena maurskou armádou u
Alarcosu a velké množství rytířů padlo. Řád oslabila i
bratrovražedná válka, která propukla mezi Kastílií a Leonem
kvůli majetkům v obou královstvích a volbě velmistra. Po roce
1203 pádem Granady, posledního maurského sídla na
Pyrenejském poloostrově, význam rytířských řádů v jižní Evropě
obecně výrazně poklesl. Podobně jako u dalších španělských
rytířských řádů čekal santiagské rytíře od 16. století postupný
společenský sestup, později i majetkový úpadek. Zároveň
pokračovala i laicizace řádu (členové nemuseli být urozené
krve). Zajímavou epizodou bylo zavedení řádu do Brazílie
portugalskými králi. Po střídavém rušení a obnovování nakonec
byl v roce 1931 značně zredukován a měl v Jižní Americe
pouhých 30 rytířů pod slibem a 35 řádových noviců.
8. Jakubské zvyky – např. shazování kozla, pochází ze západu
Evropy. Výklad tohoto krutého zvyku byl, že se tak děje na
počest svatého Jakuba, jehož mrtvé tělo bylo shozeno z
jeruzalémského chrámu. Nejstarší zmínky o obřadu shazování
kozla se zachovaly v záznamech o lidovém léčitelství z počátku
17. století, kde byla zmiňována krev shozeného kozla jako
obzvláště čarovná a kouzelná. Čerstvá prý pomáhala při léčení
padoucnice, sušená a namletá na prášek zas na všelijaké
píchnutí. U nás byl tento zvyk znám především z Jaroměře, kde
10
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Invazivní nepůvodní
druhy fauny a flóry
silně ohrožují místní druhy (nová
legislativa Evropské unie a včelařství v
Čechách). V posledních letech byla na
stránkách časopisu Včelařství
opakovaně věnována pozornost šíření
s r š n ě a s i j s k é ( Ve s p a v e l u t i n a ) .
Nepůvodní, rychle se rozšiřující, tzv.
invazní, druhy stále více ohrožují
přirozenou evropskou faunu a floru.
Jejich šíření může mít dopady i na
lidské zdraví a ekonomiku, a proto se
snažíme omezit tyto často velmi
agresivní invazní druhy. Ve státech EU
se ročně na boj s nimi a způsobené
škody vynaloží přes 300 miliard Kč.
Dne 13. 7. 2016 proto přijala Evropská
komise prováděcí Nařízení komise EU
č. 2016/1141 ze dne 13. července
2016, kterým se přijímá seznam
invazních nepůvodních druhů s
významným dopadem na Unii podle
nařízení Evropského parlamentu.
Evropská unie tím zavedla přísná
pravidla, aby zamezila jejich dalšímu
šíření. Jde o zákaz záměrného dovozu
těchto druhů na naše území. Zakázáno
je samozřejmě i chovat tyto druhy,
rozmnožovat je, obchodovat s nimi či je
dokonce vypouštět do volné přírody.
Jedná zatím o celkem 37 druhů, z toho
14 rostlinných a 23 živočišných.
Seznam se bude aktualizovat dle
potřeb členských států alespoň jednou
za šest let, aby se předcházelo
nežádoucímu rozšíření nepůvodních
druhů. Zvířata uvedená v Seznamu se
nyní v nekomerčních chovech
ponechají, ale chovatel musí zajistit,
aby se dále nerozmnožovala nebo se
nedostala do volné přírody.
N e ko m e rč n í m v l a s t n í k ů m , k t e ř í
nemohou zaručit splnění podmínek,
nesmí být dovoleno ponechat si
dotčená zvířata. Ach, ta unie….
Prováděcí nařízení EU, které uvádí v
platnost seznam invazních
nepůvodních druhů s významným
dopadem na Evropskou unii, vstoupilo
v platnost dnem 3. 8. 2016. Dle tiskové
zprávy českého Ministerstva životního
prostředí platí, že každý členský stát
musí nařízení bezodkladně aplikovat a
samozřejmě zajistit začlenění nařízení
do národní legislativy. (pokr.na str. 12)

ještě na počátku 19. století přiváděli křesťanští řezníci na den
svatého Jakuba kozla, ozdobeného pentlemi k Pražské bráně.
Tam přečetli „odsouzenci“ žertovný rozsudek, kde se mluvilo o
zlých skutcích, kterých se měl údajně kozel dopustit a pro které
byl odsouzen k smrti. Následovalo čtení poslední vůle kozla, ve
které odkazoval kozel jednotlivým osobám své rohy, kopyta,
chlupy, vousy apod. Poté ho vyvlekli nahoru a odtamtud ho
shodili. Dole na něho čekal nejen dav lidí, ale i řezník s nožem,
který zvíře nenechal dlouho trápit a zařízl ho. Shazování
prováděli naši předci i na Boleslavsku, v okolí Kolína, na
Hlinecku, Chrudimsku, v okolí Pelhřimova a na mnoha dalších
místech. Pozadu nezůstala ani velká a „civilizovaná“ města, jako
byla kupříkladu Praha, kde shazovali kozla ze svatojakubské
věže na Starém městě, ale i z věže kostela sv. Lazara u
Novoměstské radnice. Později se tento krutý zvyk upravil tak, že
zvíře bylo nejdříve usmrceno a poté shozeno. Jinde se
odpoledne na sv. Jakuba sešla celá ves v hospodě, kde se
pořádala zábava na počest kozla, který byl u toho sněden. V
jednom městečku na Náchodsku byl tímto způsobem také
vyhozen z věže kostela vyšňořený kozel, ale divnou náhodou
padl na lípu, stojící opodál, ta zpomalila jeho pád, takže po
dopadu nebyl nijak poraněn a k velkému překvapení davu i
řezníka s nožem, kozel vstal a ověšen pentlemi uháněl pryč. Ze
slavnosti shazování se v tu ránu stal hon na kozla, kterého chytili
teprve za městečkem a přivedli ho zpět. Obětování přece neušel
(dle knihy České Tradice). Celá slavnost byla postupně zrušena
v polovině 19. století.
(LK)

Včelařství v zimě
Med je jednou ze zásadních vánočních vůní a ingrediencí. Ale
ukazuje se, že med není samozřejmost. O jeho získávání od včel
i jeho blahodárných účincích již bylo napsáno mnoho. I o tom, že
včel i včelařů rychle ubývá. Přesto se Vám při zimní procházce
může stát, že půjdete okolo zdánlivě tichého úlu…
Mnohé bez rozmýšlení napadne: „Tam se přece spí!“. Ale není
tomu tak. Včela totiž nikdy během roku do spánku neupadá.
Na podzim, při poklesu venkovní teploty pod +10´ C se včely
dělnice seskupí do těsného chumáče okolo matky, která je
nejdůležitější členkou včelstva. Tento chumáč se v průběhu zimy
pozvolna stěhuje po plástech se zásobami, které dělnice
nashromáždily během léta. Tak včelí koule čerpá energii během
nepříznivé zimy. Jak postupně odvíčkovávají jednotlivé buňky
plástve, padá na dno úlu tzv. měl. Ve vnější vrstvě chomáče se
včelí jedinci pravidelně střídají a mezitím se "jdou ohřát dovnitř".
V udržení tepla si včely na povrchu chomáče pomáhají ještě
roztažením křídel. Velmi pomalým trávením medových zásob a
měnícím se uspořádáním chumáče udržují včely matku-královnu
i při největších mrazech při teplotě od +20°C do +30°C. Na
povrchu obalu neklesne teplota pod +10°C. Pokud však včely
stráví med ve své uličce, nebo se „odtrhnou“ od těchto zásob
před koncem zimy, je s nimi konec, takové včely zemřou.
Aby si v úlu nekálely a nezvyšovaly riziko infekce, mají včely tzv.
výkalový váček. V něm zadržují exkrementy až do doby, než se
oteplí nad 12´C a vyletí z úlu na pročišťovací prolety - včelaři
říkají, že se letí vyprášit. A tak pozorný návštěvník včelařského
stanoviště může být někdy už v únoru či březnu překvapen, že
včely létají, přestože v přírodě není jediný květ, který by byl pro
ně lákadlem.
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Invazivní nepůvodní
druhy fauny a flóry
2.část
Co je to invazivní druh a jak škodí?
Invazní druh je na daném území
nepůvodní a nekontrolovaně se zde
šíří, přičemž agresivně vytlačuje
původní druhy. Za nepůvodní druhy
rostlin a živočichů jsou označovány
druhy, které nejsou součástí
přirozených společenstev určitého
regionu - tedy Evropy či ČR. Za výskyt
invazních druhů může vždy člověk.
Například počátek rostlinných invazí se
datuje od vzniku neolitického
zemědělství asi před 5 až 7 tisíci lety.
Často jde o druhy, které si
nezodpovědní lidé pořídili buď jako
d o m á c í o k r a s u ( n a p ř. r o s t l i n y
moderních luk ve městech nebo
exotická zvířata) nebo pro užitek (např.
kožešinová zvířata). Příkladem jsou také
invazní raci: rak pruhovaný
(Orconectes limosus), rak signální
(Pacifastacus leniusculus) a rak červený
(Procambarus clarkii) přenášející "račí
mor". Sami jsou proti této plísni odolní.
Domácí čeští raci díky této plísni
vymírají. Všichni tři nepůvodní raci jsou
v Unijním seznamu uvedeni a bývají
chováni i v českých soukromých
rybářských revírech jako známka čisté
vody. Nepříjemným invazním druhem z
říše rostlinné je nepřehlédnutelný
bolševník velkolepý (Heracleum
mantegazzianum). Dorůstá výšky 3 až 5
m, původně rostl v bylinné vegetaci
pod hranicí lesa západního Kavkazu (1
500-1 800 m n. m.). Ve 2. pol. 19. století
ji přivezl kníže Metternich jako
okrasnou rostlinu do zahrad zámku
Kynžvart. Dnes je rozšířena především
v západní polovině Čech, ale objevila
se již i na Moravě. Její nebezpečí
spočívá nejen ve vytlačování původní
vegetace, ale i v možném popálení
kůže, které je mnohem silnější než od
kopřivy, protože látka začne účinkovat
až s působením slunečního záření.
Popálení jsou velice nepříjemná i
bolestivá a mohou zanechat celoživotní
jizvy. Podobně osudy mají agresivními
druhy Netýkavka žláznatá (Impatiens
glandulifera) rostoucí i podél Blanice u
Bavorova a Křídlatky (Reynoutria).
(pokračování na str. 13)

A práce včelařů v zimním období? Kromě zajišťování zdárného
přezimování je to odběr „zimní měli“ z podložek na dně úlů, tj.
odběr všeho, co odpadlo z činnosti včel v období, kdy nelétají.
Podle množství a kvality měli dokáže včelař odhadnout, jestli má
včelstvo dostatek zásob či jinak nestrádá. Tato měl se posílá na
laboratorní rozbor přítomnosti pro včely nebezpečné roztočové
nákazy, varoázy. Proto v zimním období kromě nezbytného
léčení proti nemoci varoáza, včelař včelstva jen krátce kontroluje
a snaží se je nerušit. Zkušení mohou ověřovat stav poslechem
česen. Ostatní, prosím, při tom dávejte velký pozor, aby se úl
nepřevrátil nebo nespadl. Z toho by byl velký problém.
-Tiché, ale zřetelné šumění znamená, že je vše v pořádku. Při
silnějším ťuknutí do stěny úlu zdravé včelstvo okamžitě zahučí a
pak zvuk zvolna klesá k normálnímu tónu a síle.
-Silné hučení znamená žízeň. Není to však jednoznačné. Může
znamenat také nedostatek vzduchu, ale i špatné uteplení.
-Nepravidelný hukot s osamocenými zvýšenými tóny jednotlivých
včel znamená, že včelstvo osiřelo. Při silnějším ťuknutí do stěny
úlu včelstvo zvyšuje zvolna hukot, který utichá až po delší době.
-Ticho v úle je jistým příznakem uhynutí včelstva.
Když napadne kyprý sníh nevadí, i když jsou úly celé zapadlé.
Situace se zhorší, když povrch sněhu na slunci roztaje a pak
zmrzne. Vytvoří se ledová krusta, která nepropouští vzduch.
Včelstva by pak mohla trpět nedostatkem vzduchu, proto je
nutné krustu rozrušit. Jinak včely pod vrstvou přezimují dobře,
jsou chráněny proti větrům i proti přílišným tepelným výkyvům. V
době tání je však nutné sníh kolem úlů odstranit, aby voda
nenatekla dovnitř a led by mohl také ucpat česna. Led a sníh
odstraňujeme velmi opatrně a v tichosti.
Virtuální a počítači sledovaný běh času se vkrádá do mnoha
našich činností. A tak jsem na internetu zjistila, že je možné si
včelaření usnadnit např. stažením „appky“
do mobilního
telefonu. Díky ajťákům milujícím včely budete mít stále přehled,
co se s vaším včelstvem děje. Můžete pak sledovat v reálném
čase v úlu váhový přírůstek medu, úbytek zásob, stres včel aj.
Heslo společnosti propojující IT a přírodu se mi moc líbilo. Zní
„Děláme to pro včely“… Nebo si umístíte na podzim do úlu malé
zařízení, které monitoruje zvuk, lépe řečeno frekvenci vydávanou
včelami, a vás hned mobil upozorní, že máte ve včelíně
medvěda… v horším případě nepřejícího člověka…
Čerpáno z informací časopisu Včelařství (ročníky 2016-2019)
(LK)

Foto příběh na pokračování
Stav 30.9.2020 + 12.11.2020 v minulém občasníku. Stav ke dni
7.12.2020:
(AB)
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Invazivní nepůvodní
druhy fauny a flóry
3.část
První popis zplanělé a nemilosrdně se
rozšiřující netýkavky pochází z roku 1896
na Litoměřicku v okolí zámeckého parku.
K ř í d l a t k a j e ro d ro s t l i n z č e l e d i
rdesnovitých. Rod zahrnuje dva druhy
pocházející z Asie a jeden druh hybridní,
který vznikl zkřížením až na našem území.
Křídlatky jsou vytrvalé rostliny vytvářející
bujné porosty – například u západní
strany starého hřbitova v Bílsku. Česká
Agentura ochrany přírody a krajiny v říjnu
2020 informovala veřejnost výskytech
sršně asijské (Vespa velutina). Tento hmyzí
druh představuje velké nebezpečí pro
evropská včelstva. Sršeň asijská se od
roku 2004, kdy byla neúmyslně dovezena
v bonsajích do jihozápadní Francie, šíří
poměrně rychle západní a jižní Evropou
(zejména na Pyrenejském poloostrově, v
Belgii, Německu a Anglii). Nově se
podařilo zjistit její hnízdo v Nizozemí, kde
bylo v září zničeno. V České republice
není tato včelí predátorka zatím zjištěna.
Ve Francii vydal Národní včelařský
syndikát zatím nejnovější a nejúplnější
publikaci k tomuto hmyzímu druhu.
Poměrně objemnou knihu s názvem Le
frelon asiatique, un redoutable prédateur
(Sršeň asijská, obávaný predátor) napsal
Éric Darrouzet z univerzity v Tours. Podílel
se na některých projektech spojených se
sledováním této nové hrozby evropského
včelaření. Kniha popisuje biologii tohoto
druhu a z ní vycházející možnou obranu
včelstev. Jedná se o téma, které se zřejmě
při šíření cca 100 km za rok nevyhne ani
našim končinám. Na rozdíl od jiných
příbuzných druhů nebuduje Vespa
velutina jedno celosezónní hnízdo, ale
nejdříve jakýsi provizorní útulek velikosti
kopacího míče. Po vychování dostatečně
početné populace vybuduje v koruně
stromu druhé hnízdo o průměru 60–80
cm, někdy až 100 cm. Na Tchaj-wanu či v
Hongkongu byla pozorována hnízda až o
20 tisících jedincích, v Evropě jsou běžná
hnízda o 6 000 jedincích. To je podstatně
více, než u hnízd sršní obecných.
Zdroj odborných informací: Bc. Zuzana
Ungerová, Ekologické centrum Most a
Kralupy nad Vlt., Časopis Včelařství
11/2020 a Moderní včelař 2018
(LK)

Následující dva články jsou převzaty z prosincového čísla
časopisu Kompost, který vydává ekologická poradna při
Šmidingerově knihovně ve Strakonicích. Každý jsme jiný, každý
máme jiné tradice, zvyklosti, každý řeší nové životní okolnosti
jinak. Nechejme se inspirovat a při nejmenším se seznamme s
názory lidí, kteří jsou zatím menšinou, mnohými považováni za
extremisty. Přeji příjemné, zajímavě objevné a motivující čtení.
(AB)

Osmero šetrnějších Vánoc
Opravdový evergreen předvánočních ekologických debat. Tou
nejodvážnější variantou jsou Vánoce zcela bez stromku nebo s
tzv. imaginárním stromkem (např. zde: https://www.moda.cz/a/
jak-si-vyrobit-alternativni-vanocni-strom--21656 nebo zadejte do
vyhledávače "alternativní vánoční stromek"). Všechna ostatní
řešení mají svá ekologická pro a proti. Často užívaná alternativa
v podobě umělého stromku sice vydrží dlouhá léta, ale
ekologická stopa takového zboží je obrovská. Většinou se jedná
o asijský výrobek z PVC. Kvůli nejčastěji pořizovanému
řezanému stromku zase vznikají monokulturní plantáže a po
Vánocích velké množství biologického odpadu, které nemusí být
efektivně využito. Problémem je také dovoz ze vzdálených
evropských destinací. Šetrnější variantou je stromek s FSC
certifikátem https://poznejdrevo.cz/kde-koupit-vanocnistromecek-z-fsc-lesa-letos-nejen-v-okoli-krkonos-a-brna/, v
posledních letech jsou módní také stromky v květináčích nebo
půjčované http://www.ekovanoce.cz/jak-si-vybrat-stromek-setrneeticky/. Můžete se pokusit oslovit lesníka ve svém okolí - ideální
alternativou je stromek z prořezávek. Kdy tak můžete získat
legální cestou i pořezané chvojí na stromek “sešívaný” https://
primanapady.cz/clanek-1896-vanocni-stromek-z-vetvi-ivetvicek-0.
Ozdoby a dekorace
V podobné rovině jako u předešlé kapitoly můžeme uvažovat o
zdobení stromku a celé domácnosti. Zčásti se tak navrátíte k
pravé podstatě Vánoc prosté umělohmotných ozdob a blikajících
světýlek. Inspiraci najdete např. http://www.ekovanoce.cz/
dekorace-darky/prirodni-ozdoby/ nebo https://
www.vanocnisen.cz/vanocni-dekorace-z-prirodnin/.
Vánoční kapr
Pro mnohé jistě kontroverzní téma. Někdo si Vánoce bez kapra
neumí představit, pro jiné naopak znamená prudký rozkol s
prezentovaným posláním Vánoc jakožto svátků míru a lásky.
Absurdní je v tomto ohledu i způsob pouličního prodeje dokreslující kolorit předvánočního období. V poslední době se
přidává i hledisko ekologické - jedná se o produkt, jehož koupí
podporujeme nešetrnou intenzivní a k eutrofizaci vod vedoucí
podobu rybníkářství. Krom toho převážná většina tradičních
svátečních jídel měla od masa hodně daleko. Pár tipů na
vánoční rostlinné pokrmy najdete třeba https://www.jimejinak.cz/
moje-veganske-vanoce/. Komplikací není ani vánoční cukroví v
podobném duchu (viz http://veganka.cz/vanocni-cukrovi/).
Setkávání
Dost možná navzdory vládním doporučením volám po využití
volného vánočního času k obnově zdevastovaného komunitního
života - samozřejmě s dodržením zásad zdravého rozumu. Již
dlouho se domnívám, že některá celostátní opatření mohou mít
negativnější dopady než virus samotný. V první řadě nemožnost
nebo nevhodnost návštěv našich blízkých, ale také útlum
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obecní KNIHOVNA
Bílsko
OTEVŘENO každý
PÁTEK 15:30 - 16:30
V knihovně můžete využít tiskárnu a
kopírku. Dále je vám zde k dispozici
obecní pokladník.
Objednávky a dotazy na:
knihovnabilsko@centrum.cz
nebo FCB: Alzbeta Bayerova
Nově můžete sledovat různé příspěvky
na
FCB: KNIHOVNA BÍLSKO
a na https://www.bilsko.eu/knihovna/
naleznete i seznam aktuálně
zapůjčených knih ze Šmidingerovy
strakonické knihovny.
Provoz knihoven od čtvrtka 3. 12.
2020: Provozovatelé knihoven musí
dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost
více zákazníků, než je 1 zákazník na 15
m2 plochy části knihovny, která je
přístupná veřejnosti,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci
zdržovali v kratších vzdálenostech, než
jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze
společné domácnosti,
c) zajistí, aby pracovníci knihoven
prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a
dalším podobným zbožím,
d) u vstupu do knihovny umístí
dezinfekční prostředky, aby byly k
dispozici pro zákazníky k dezinfekci
rukou.
Doporučení knihoven ke koupi knih
pod stromeček:
https://online.knihovny.cz/vanocniknihy.html
Doporučení knihovnice Bayerové:

Od svého prvního vydání okouzlila Vánoční
skříňka již více než sedm milionů čtenářů a
stala se tak vánoční klasikou, svátečním
příběhem, oblíbeným dnes stejně jako byla
ve své době Dickensova Vánoční koleda.
Richard Paul Evans knihu původně napsal
pouze jako soukromé vyznání lásky svým
dvěma dcerám, Jenně a Allison.

veškerých i několikačlenných aktivit. Nemám teď na mysli
cestování po celé republice, ale znovuobnovení kontaktů v
našem okolí.
Návrat k původní myšlence Vánoc
Výrazně souvisí s předchozím bodem. Mnohokrát zneužitá,
převrácená a vykuchaná oslava "astronomického konce a
začátku roku" (slunovratu) - v poslední éře pak materiálním
pojetím světa a závody v hromadění hmotných statků a plýtvání.
Pravá podstata předvánočního a vánočního pozastavení by však
měla směřovat ke splynutí s přirozeným koloběhem přírody (s
jeho nejtemnější a nejrozjímavější fází). Ať už budeme inspiraci
hledat v samotném pobytu v krajině nebo třeba i v pohanských
tradicích, zásadním spojovatelem by měl být respekt k přírodě a
poznání toho, že stále ještě nás má ve své moci.

Obdarovávání
Záměrně nepíši "dárky", protože pod těmi si představíme do
vánočního papíru zabalenou krabici s finančně nákladným
předmětem uvnitř. Ale tradice vánočních darů lze pojmout mnoha
méně nebo zcela bezmateriálními formami. Kromě oblíbených
zážitkových dárků, předplatného časopisů či vstupenek na
kulturní akce jsou ještě další možnosti. Letos se přímo roztrhl
Santův pytel s nabídkou nejrůznějších certifikátů, benefičních
nákupů, poukázek atp. Pokusil jsem se v této změti zorientovat a
vybrat pro vás některé možnosti s jasně přidanou hodnotou
směrem do environmentální oblasti. Spojíte tak dvě věci v jedné
- originálním způsobem obdarujete své blízké a zároveň
pomůžete dobré věci.
-certifikáty na výkup cenných území - cenná území v ČR http://
mistoproprirodu.cz/darovacicertifikaty/, na Slovensku wolf.sk/sk/
kup-si-svoj-strom/kup-si-svoj-strom-zachranis-les, deštné pralesy
v Ekvádoru - Amazonie apod forestink.net,
-benefiční e-shopy - Harcovka (Nadační fond lidé a zvířata)
harcovka.cz/charita, Arnika eshop.arnika.org, Dárky přírodě
darkyprirode.cz
-ostatní benefice - Pomáhám přírodě pomahamprirode.cz, Na
ovoce (daruj strom apod) eshop.na-ovoce.cz
-alternativní dárky - Permasemínka.cz, Karty osobního a
environmentálního rozvoje ekosprinter.cz
Rozcestník dalších podobných projektů najdete zde:
letosdarujpomoc.cz
Balení a odpady
Nejde jen o svědomité třídění odpadů po štědrovečerním veselí,
ale zejména samotné předcházení jejich vzniku. Ať už některou z
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Do občasníku
přispívají pravidelně
starosta Jiří Kulík (JK), Lenka Kulíková
(LK), Jaroslava Pánová (JP) a Alžběta
Bayerová (AB)
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.

Na veškeré internetové odkazy zde
uvedené se dostanete nejsnadněji
přímo z občasníku v elektronické
formě: bilsko.eu/aktualne/
obcasnik/ Zde naleznete všechny
občasníky od roku 2015, také v
tištěné formě jsou k dispozici v
knihovně.
NOVÁ PODOBA OBECNÍCH
STRÁNEK: bilsko.eu

S tímto příspěvkem zdravíme
paní Boženu Kajtmanovou,
nejstarší obyvatelku naší
obce, která se v listopadu
dožila 94 let. Gratulujeme!

nemateriálních alternativ uvedených v předchozí kapitole nebo
šetrnější formou balení klasických dárků (viz ekovanoce.cz/
dekorace-darky/jak-zabalit-darek/). S prázdnými krabicemi
pomůže nově vzniknuvší seznam míst, kde využijí použité obaly
a výplně (zde:reduca.cz/blog/v-zaplave-kartonu/, v JČ v
Chelčického 20,České Budějovice,e-mail: info@skvelamama.cz).
Podobnou rešerši některých výše rozebraných oblastí provedla i
organizace ČSOP JA- RO Jaroměř. Projít ji můžete zde:
jarojaromer.cz/vanocni-nabidka/
Zábavní pyrotechnika
Část lidí bere tuto jednorázovou záležitost jako přijatelnou
výjimku, já jsem toho názoru, že je možná ze všech nejhorší.
Jednak kvůli koncentrovanému chemickému znečištění, ale
hlavně kvůli dalšímu teroru zvířat vystresovaných po silvestrovské noci. Pokud tuto myšlenku sdílíte, není vhodnější
příležitost přitlačit na zastupitelstva měst a obcí než nyní - za
doby, kdy budou tyto akce zrušeny z důvodu omezeného shromažďování. V tomto směru nahrává i vzrůstající trend různých
světelných show nebo videomapingových akcí.
Šťastné, veselé a udržitelné.
-jj- (Ing. Jan Juráš)

SCUK – farmářské trhy online
Věděli jste, že i ve Strakonicích můžete nakoupit potraviny
online? A že výběr je z široké nabídky kvalitních farmářských
produktů? Přesně takové je farmářské tržiště SCUK. Jedná se o
sdružení více než 200 farmářů z celé České republiky, kteří
prostřednictvím e-shopu SCUK prodávají své výrobky.
Většina z nich je v BIO kvalitě, jsou zde bezlepkové i
bezlaktózové produkty, veganské, low-carb i RAW. Na své si
přijdou i zastánci zero waste, neboť někteří farmáři nabízejí i
možnost vrácení obalů, které se po pečlivém vyčištění znovu
použijí. Jsou zde zastoupené veškeré potraviny - maso, vejce,
mléčné výrobky, ovoce, zelenina, nápoje, zároveň lze nakoupit
drogerii, kosmetiku, potřeby pro domácnost, pamlsky pro
mazlíčky, rukodělné výrobky a spoustu dalšího. SCUK pečlivě
vybírá jednotlivé dodavatele a posuzuje kvalitu všech výrobků,
kontroluje složení a do prodeje pustí jen takové produkty, které
neobsahují zbytečnou chemii, přidaná aditiva a látky škodící
lidskému organismu. Často se stává, že na SCUKu nakoupíte
potraviny, které ani v obchodě neseženete.
A jak to funguje? Jednoduše, jako na každém e-shopu. Na webu
scuk.cz/pod-kuridlem si z pohodlí svého domova vyberete zboží,
vložíte do košíku, objednávku zaplatíte a v určený den si svůj
nákup vyzvednete ve výdejním místě. Ve Strakonicích jsou
výdejní místa dvě. Naše se jmenuje „U Kráťů Pod Kuřidlem“.
Platíte pouze čistou hodnotu jednotlivých výrobků, žádné
poštovné ani balné, a to bez ohledu na to, od kolika různých
farmářů nakupujete.
Smyslem celého projektu je podpora lokálních farmářů, kteří
produkují kvalitní výrobky. Zvlášť v dnešní době je skvělé
podpořit je, tak proč si u nich nenakoupit...?
knih-st.cz/kompost
(Petra Kratochvílová)
Dalším zajímavým dlouhodobě vydávaným časopisem
Šmidingerovy knihovny je Malý tvořivec, pracovní listy pro
děti v knihovnách:knih-st.cz/tvorinec
a časopis Kamarád pro děti a rodiče: knih-st.cz/kamarad
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