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“Chválit a povzbuzovat dítě je 100x účinnější než hrozit a trestat.”
Orison Swett Marden

Plán sportovních a
kulturních akcí
18.5.
25.5.
26.5.
31.5.
3.6.
8.6.
29.6.
27.7.
srpen
31.8.
7.9.
5.10.
26.10.
24.11.
2.12.
7.12.
14.12.
26.12.
29.12.

X.setkání blzeckých
spolužáků
Rodinný festival
Blzecké cyklookruhy
18:00 3. Počteníčko
18:00 4. Počteníčko
Zájezd Hluboká/Vlt.
Vítání prázdnin
Pouť
Ochotníci - divadlo
Loučení s
prázdninami
výlet Bílsko u Hořic
Hasičská soutěž
Výlov v Bílsku
Cyklokros
Rozsvěcení vánočního
stromku
Mikulášská besídka
Setkání seniorů
Turnaj ve stol.tenise
Výšlap na Hrad

OHLÉDNUTÍ ANEB ZE ŽIVOTA OBCE
Řehtání a velikonoční pomlázka
V Bílsku se začalo znovu chodit řehtat v r.
2015. Podle tradice na Zelený čtvrtek odletí
zvony do Říma a tak místo nich řehtání
oznamuje lidem čas k ranní, polední a večerní
modlitbě. Řehtání v Bílsku proběhlo letos
organizovaněji, od 19:00 na Zelený čtvrtek do
18.4.19. do 12:00 Bílé soboty. A to v časech
sedm ráno, poledne, sedm večer. V sobotu
večer po mši se navrací zvony ohlašující
Kristovo vzkříšení. Děkujeme všem za štědrou
nejen finanční odměnu pro vzorné, vytrvalé
řehtače, z nichž nejmladší byli dva čtyřletí
Péťa Mačura a Míša Sekyra. Postupně počet
řehtačů dosáhl 13ti dětí a 7mi dospělých, z
toho 6 dětí šlo všech šest řehtání, mezi nimi
právě ti nejmladší. Klobouk dolů. Poslední
řehtání jsme jim osladili dopravou, v

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

cyklovozíku nebo v kárce. Poslední nejdelší
tříhodinové putování po vsi zvládli tak právě i
ti nejmladší. Děti měli ohromnou radost z
vlastního úspěchu, ale i z každodenního
setkávání se společně a s konkrétní
povinností.
(ab)
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OBECNÍ OBCHOD
PO - PÁ 08:15 - 10:30
+15:00-16:15
SO
08:15 - 10:00
Pečivo je přednostně na
objednávku, možno objednat i
telefonicky u paní
Hrachovcové 606 126 934 Je
možné objednat i cokoliv
dalšího z nabídky.
Doporučujeme sledovat
aktuální akce na fcb.

Kontroly na obci:
Pracovníci Státního fondu
rozvoje bydlení provedli
2.5.2019 kontrolu podkladů
a plnění podmínek
poskytnutí dotace na opravu
staré školy a přestavbu tříd
v 1.patře na sociální bydlení.
Nájemci bytů doložili
potřebné informace a tak
obec prošla bez potíží. Další
dohled bude proveden
nejpozději za 5 let.
Zajímavým zpestřením jejich
návštěvy byla přepadovka
kontrolorů z Potravinářské
inspekce v místním krámu.
Možná bylo v tu chvíli ve vsi
více kontrolorů než
přítomných občanů! Naše
milá paní prodavačka Pavla
Hrachovcová měla obchod
v pořádku a jejich kontrolou
prošla na výbornou. Jen
pálivý kečup se jim nějak
zdál moc pálivý… Směle
tedy vyražte vykoupit
zkontrolované zásoby.

Velikonoční turnaj
se konal na Velký pátek 19.04.2019 od 14
hod. v sále obecního hostince. Jednalo se o
tradiční setkání příznivců kulatých pálek.
Podle novodobé kroniky např.: první ročník
Silvestrovského ping-pongu uspořádal pan
Kulík z č.p.8 po vánocích 2004. Prvního
turnaje O Velikonoční kraslici se 20.3.2005
zúčastnilo 18 hráčů, zařazených do 4 skupin.
Ve finále porazil Michal Carda pana Vladimíra
Hrachovce. Mezi účastníky byl nejmladším
Fanda Špatný a nejstarším Vlasta Štětina.
Zúčastnily se i 2 ženy. V roce 2009 se hrálo
11.4. od
14:00 a vítězem se stal Láďa
Roučka starší. Účast na tomto ročníku turnaje
byla
poznamenána úklidem po bahnité
povodni z minulého týdnu, která postihla
celkem 10 domů na bílském „ostrově“,
v Budyni a ve Sviněticích.
2019: Tentokrát se tedy 15.ročníku zúčastnilo
celkem 13 hráčů, včetně benjamínka
z Netonic, Honzíka Ročovského. Nalosováni
do dvou skupin, sváděli účastníci líté boje
s bílým míčkem i sami se sebou zároveň na
dvou stolech, umístěných v sále hostince v
Bílsku. Postupně se pavouk zužoval, až byla
místa „na bedně“ jistá: 3. Kája Kulík, 2. Jan
Skalický a vítězství obhájil Filip Holman
z Budyně. Všichni si pak nerušeně vychutnali
vyhrané ceny (jaké jiné od pana starosty, než
jedlé z místního obchodu).
(lk)
Na Velký pátek 19.4. od 13:00 proběhlo
2.počteníčko - tentokrát šlo především o
pletení pomlázek a výrobu motýlů z papíru k
zavěšení do oken. K počtení jsme se dostali
při vyrábění a připomenuli jsme si tak různé
tradice a význam Velikonoc. Zúčastnilo se 14
dětí a 14 dospělých. Děkujeme především
znalcům pletení pomlázek. 3.počteníčko je
plánováno na 31.5. a 4.p. na 3.6. od 18:00(ab)
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ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE
2019
10.5.

24.5.

7.6.

21.6.

5.7.

19.7.

2.8.

16.8.

30.8.

13.9.

27.9.

11.10.

25.10.

8.11.

22.11.

6.12.

20.12.

2020

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

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

Upozornění:
Ve čtvrtek 16.5.2019
provedeme odkalení
vodovodu v Bílsku.
Upozorňujeme občany
na možnost poklesu
tlaku ve vodovodu a
m e c h a n i c ké h o
znečištění vody.
Znečištění se může
projevit i v několika
následujících dnech,
pokles tlaku bude jen v
průběhu odkalování.

Májka
Teprve nedávno skončily jedny z největších
svátků roku Velikonoce. A už si v lidové tradici
připomínáme svátky další – stavění májů.
Stavění májů byla oslava ať už podvědomě
pohanská nebo veskrze křesťanská, která
připomíná to, že se příroda probudila, přímo
plýtvá záplavou květů a barev. Máj je jeden z
nejkrásnějších měsíců celého roku.
Stavění máje předchází magická
Filipojakubská noc. Noc plná kouzel a čar. Té
noci prý mají zlé síly větší moc, než jindy.
Filipojakubská noc či „pálení čarodějnic“ je
lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v
čarodějnice. Pod názvem Valpuržina noc je
slavena také v německy mluvících zemích a
Skandinávii. Tato populární tradice spojená s
datem 30. dubna se datuje hluboko do
pohanských věků.
Nejstarší známý doklad o stavění máje je z
roku 1422. Za postavení máje hoch opravdu
tehdy dostal ruku děvčete a 23. června 1422
byla slavena svatba.
Jihočeský autor Jan Mirotický podává také
jednu z nejstarších zpráv o stavění májů u
nás:„Téhož času mládenci do vsi celé
stromoví smrkové vnášejí, kteréž z důlu
oklestíce, vrchní ratolesti zrcadly, sklenicemi,
věnci a plíšky zlata věncového blyštícími se
ozdobují a strom ten do země vetknouce, přes
celé léto tak ho státi nechávají “
Stavění májů je tradice z dob dávných i
našich. Staročeská májka, tradiční symbol
jara, ozdobená květinami, pentlemi a fábory je
celou noc pečlivě hlídána, protože by ji mohli
přespolní chasníci podříznout a ukrást. Pokud
se tak stane, je to pro mládence, kteří májku
neuhlídali veliká ostuda, která se jim dlouho
připomíná. Kromě velkých májů bývalo
zvykem – třeba na Blatech po půlnoci stavět
svým děvčatům pod okny menší májky.
3

5/2019

obecní KNIHOVNA
Bílsko
OTEVŘENO
PO 15:30 - 16:30
PÁ 18:00 - 19:00
Využijte příležitosti poslat
d ě t i n a n o v ý p ro j e k t
k n i h o v n y Po č t e n í č k o ,
zábavnou formou
procvičíme čtení, žádný
dril, žádné zkoušení a
přesto nás čtení bude
b a v i t . V rá m c i k a ž d é
otevírací doby plus extra
a k c e . J a ko n a p ř. 3 .
Počteníčko v
pátek
31.5. s paní Anetou
Skalickou
“O
z a p o m n ě t l i v é
čarodějnici” a 4.
Počteníčko v pondělí
3.6. od 18:00
s paní
Pá n o v o u “ R o m e o a
Julie” není jen divadelní
hra.
Také je stále možnost
zapojit se do projektu
Čtení pomáhá:
www.ctenipomaha.cz
Objednávky a dotazy na:
knihovnabilsko@centrum.
cz nebo fcb Alzbeta
Bayerova

V některých krajích bylo zvykem vysypávat
„chodníčky lásky“ – pěšin z písku, vápna,
pilin…., které spojily domy zamilovaných.
Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo zůstat
utajeno.
Určitě je škoda, že se v dnešní době některé
tradice vytrácejí. Stavění máje ale zůstává. I u
nás se už mnoho let tato tradice drží. Májky se
stavěly na několika místech. V posledních
létech třeba na louce u potoka před bytovkou,
posléze přímo na návsi u kostela. V místní
kronice není zaznamenáno, kdy a kde se
přesně máje začaly stavět. První zmínka je
teprve z roku 2001 a poté každoročně. V roce
2003 se bohužel nepodařilo májku uchránit a
chlapci z Pivkovic ji pokáceli. Od té doby je
májka pečlivě hlídána místními hasiči a
mládenci do časných ranních hodin. I letos
30.4. se sešla na návsi řada lidí nejen z Bílska
a ozdobená májka byla úspěšně postavena.
Členové SDH Bílsko připravili nejen májku, ale
i pořádnou hranici k zapálení. Po spálení
čarodějnice si všichni společně opékali buřty.
Počasí nám přálo a všichni se dobře bavili. (jp)
Zkrášlení obce
Na popud paní knihovnice Alžběty Bayerové
zakoupila obec v pivkovickém zahradnictví
paní Vondrovské truhlíky osázené květinami.
Ozdobena jsou jimi okna úřadu v bývalé škole,
přízemní okna fary a všechny 4 památkově
chráněné výklenkové kapličky v ohradní zdi
starého hřbitova u kostela. Tak ať nám obec
kvete!!! Truhlíky jsou samozavlažovací, kdy po
zakořenění mají květiny možnost vytahovat
dostatek vláhy ze spodního zásobníku vody,
po straně je měrka. Pokud si všimnete v
horkých dnech především, že měrka ukazuje
nedostatek vody, prosím zkontaktujte paní
Bayerovou nebo vodu přilejte. Děkujeme
předem za společnou péči o naši ves. (lk+ab)
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Oslavy 74.výročí
osvobození
spojeneckými vojsky
Letos v Bavorově zahlédli děti
“vojáky spojeneckých vojsk” v
obrněných vozidlech. Kolik
toho ví o 2.světové válce?
Kolik toho víme my? Kolik z
toho jsou pouhé předsudky?
Víme, že existovali antifašisté,
kteří už v roce 1933 skončili ve
v ě z e n í , v ko n c e n t r á k u v
Německu? Jiní tak bojovali za
své vítězství - za přežití i 16let.
Víme, že se pašovali uprchlíci
antifašistů do ČSR ale i
henleinovci a nacisti dávno
před 1938? A následně byli
vyhnáni buď v divokém
odsunu nebo ve slušnější
variantě pro antifa. Víte, že
odstřelení moderního mostu v
Ústí nad Labem znemožnil
voják SS, protože tam od
narození žil? A bez persekucí
by těžko odmítal službu v SS
při změně režimu v rodném
městě. Následně byl vyhnán a
celý život doufal ve zveřejnění
svého skutku. Víme, že spousta
antifašistů byli rudí němečtí
komunisti, kteří po válce
odešli do klidnějších vod
Západu? Víme, že podle toho,
kdo mluví jakou řečí a kdo se
kde narodil, ani podle
politické angažovanosti
nepoznáme, “co je to za
člověka”? Víme, že EU zvládla
udržet na uzdě nejen Francii a
Německo-díky prostoru k
diskuzi a průběžnému řešení
nejen starých křivd, a proto
máme 74let mír? V knihovně k
dispozici mimo jiné: Neznámí
hrdinové mluvili i německy
od Martina Krsky.

“Královský výlet”
V sobotu 4.5.19 vyrazily s Charitou Vodňany
děti, které se svými doprovody koledovaly
v lednu s prosbou o příspěvek pro lidi v nouzi.
Tento výlet je pro malé krále každoroční
odměnou a vytrvalí se tak dostali v průběhu
let na mnohá zajímavá místa. V minulém roku
šly pěšky z Vodňan do Chelčic na divadlo a
dále pro ně byly připraveny různé hry na
Libějovickém zámku. Letos vyrazily na
Kratochvíli, naučnou stezku v Netolicích a den
zakončily na Lomci, kde v rámci vikariátního
dne pro děti byla různá stanoviště s úkoly a
soutěžemi. Více info bude v 3.čísle farních
novin (https://www.farnostvodnany.cz/cs/farninoviny)
V souvislosti s tím, si prosím, promyslete,
KDO BY S DĚTMI RÁD OBCHÁZEL Bílsko,
Netonice a Záluží v LEDNU 2020. Protože
z důvodu generační obměny dosavadních
královen už určitě nebude chodit Maruška
Kulíků a spol.. Informace poskytne Lenka
Ebelů nebo paní Horáková ve Vodňanech.
(lk+bk)
Sázení stromů
Doporučení z knihovny: Muž, který sázel
stromy Jeana Giona. Tato útlá kniha, stará
francouzská klasika, na pár stránkách
jednoduše a přitom překvapivě krásně
vysvětluje, jak moc člověk potřebuje strom,
les. V dnešní době to spíš vypadá, že stromy
potřebují člověka, že se bez člověka neudrží,
nepřežijí. Jistě je to jako ve všem vzájemná
p o t ř e b a . Ta j n ý ž i v o t s t r o m ů P e t e r a
Wohllebena je moderním bestsellerem.
Profesionální lesník, který aktuálně usiluje v
Porýní v Rakousku o návrat pralesů, ve své
knize zevrubněji, méně poetičtěji ale přesto s
mnohými detailními zajimavostmi popisuje les
jako takový. Lépe řečeno vypráví o něm. S
takovými informacemi se člověk prostě
5
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Oslavy 74.výročí
osvobození
spojeneckými vojsky
pokračování:
Doporučuji také:
https://www.ceskatelevize.cz/
porady/10204458965neznami-hrdinove/dily/
2.světová válka vypukla 1.9.
1939 nacistickou invazí Polska.
3.9. Francie, Austrálie a Velká
Británie vyhlašují Německu
válku. 6.9. se přidá Jížní Afrika
a 10.9. Kanada. 17.9. Sovětský
s v a z n a p a d l Po l s ko,
organizovaný odpor polské
armády se začíná hroutit, 28.9.
kapitulace Varšavy. 30.11.
SSSR napadlo Finsko, 14.12. je
za tuto agresi vyloučeno ze
Společnosti národů. …
1940 12.3. finsko-sovětská
mírová smlouva, 9.4. napadení
Dánska a Norska Německem.
10.5. Německo napadlo
Belgii, Nizozemí, Lucembursko
a Francii. 10.6. vstupuje Itálie
do války. 17.6. SSSR anektuje
Lotyšsko a 28.6. Besarábii.
10.7. začíná bitva o Británii.
12.7. vznik první čs. letecké
perutě ve Velké Británii. 28.10.
zaútočí Itálie na Řecko. A další.
1941 6.4. napadlo Německo
Jugoslávii a Řecko, 20.5. Krétu.
22.6. operace Barbarossa
tzn.invaze Německa do SSSR.
25.6. Ruské letectvo
bombarduje finská města.
25.7. vyhlašují Japonci
protektorát nad Francouzskou
Indočínou. 7.12. Japonci
zaútočí na USA 8.12. USA,
Čína, Holandsko vyhlašují
válku Japonsku.

zamiluje a váží si každého stromu.
Náš pan starosta Kulík nečetl ani jednu z knih
a přesto vytrvale sází stromy do alejí v okolí
Bílska už od roku 2010, za tu dobu s
p.Opletalem a s přáteli vysadili cca 600
stromů, přibližně
200 ovocných a zbytek
směs akát, dub, jírovec, jasan, javor, jeřáb,
lípa. Často odkopky, ale také vypěstováné a
odkoupené díky dotaci od Nadace ČEZ (ve
výši 80 tis. Kč), kterou obec obdržela na
výsadbu v roce 2015. Dalších přibližně 220
stromů nám vloni vysadili jako náhradní
výsadbu dodavatelé stavby poldru, obec je na
svoje náklady oplotila. Zatím tak máme skoro
kompletně vysazenou dvoustrannou alej při
silnici z Bílska do Netonic a jednostrannou alej
při polní cestě z Netonic do Dunovic. Výsadba
bude pokračovat při silnici od Chrástu na
Záluží a ze Záluží na Radějovice. Dále pak při
cestách ze Záluží na Chmelovku a do
Brnoušů. Její hodnota je nevyčíslitelná.
Osobně považuji nejen tyto stromy za “naše”.
Za obecní, ale ve smyslu potřeby každého
občana převzít zodpovědnost za jejich
udržení. A to nejen těch v alejích nebo obecní
lípy vysazené k 100.výročí vzniku ČSR. (co se
týká houpačky na lípě u kostela, je na
takovém místě, kde je minimální
pravděpodobnost poničení lípy a většina dětí
je zpravena o potřebě stromu neubližovat).
Prosíme tedy, chraňte všechny stromy, které
nemají vážný důvod k pokácení. Stromy v
alejích, máte-li možnost, zalejte, případně
opravte pobořené opěrné kůly a především
sázejte sami co nejvíce stromů nejen kvůli
katastrofální kůrovcové kalamitě.
A proč? Rozdíl mezi pouští a lesem,
parkovištěm a parkem je jasný. Sázejme,
protože je to krásné, ta námaha a především
ten výsledek. Naše děti se budou těšit ze
vzrostlých stromů, které budou mít velký vliv
6
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Oslavy 74.výročí
osvobození
spojeneckými vojsky
pokračování:
Do 10.12. Japonci se vylodí v
Thajsku, Malajsii, na Filipínách
a dalších ostrovech. 19.12.
ochromí Itálie britské
námořnictvo. 25.12. Japonci v
Číně a tak dál a tak dál
1942 1.1. vydána Deklarace
S p o j e n ý c h n á ro d ů . 2 0 . 1 .
nacisté na konferenci ve
Wannsee (Berlín) rozhodli, že
konečným řešením židovské
otázky bude likvidace Židů
4.-6.6. bitva o Midway, USA
vítězí nad Japonci v
rozhodující námořní bitvě o
atol Midway. 28.6. bitva o
Stalingrad trvá až do 2.2.1943
1943 10.7. 43 se vylodí
Spojenci na Sicílii, 24.8.-23.12
Bitva o Dněpr, 1700km dlouhá
východní fronta, Němci se
začínají stahovat.
1944 6.1. Den D vylodění
spojenců v Normandii, 1.8.
Varšavské povstání 29.8.
Slovenské národní povstání.
1945 26.4. ukrajinské jednotky
osvobodili Brno, 30.4.Ostravu.
30.4. spáchá nejen Hitler
sebevraždu, 1.5. povstání
českého lidu v Přerově, 5.5 v
Praze. 6.5. osvobodili spojenci
Plzeň, 9.5. Rudá armáda v
Praze, 6. 8. Hirošima a 9.8.
Nagasaki 15.8 kapitulace
Japonska, 2.9. oficiální konec
2.světové války. (= 6let a 1den)
Celkové ztráty přibližně 72
milionů lidí, z toho 47 milionů
civilistů.
cs.wikipedia.org
(ab)

na celkovou atmosféru a klima nejen v naší
obci. “Přemýšleli jste někdy, proč je ve stínu
stromu příjemněji než ve stínu slunečníku?
Skutečně lze změřit, že ve stínu stromu
vrhajícího stejně velký stín jako slunečník, je
teplota vzduchu nižší. Stromy totiž fungují jako
přirozená klimatizace. Odpařují vodu, která
pak sprchne jinde. Kácením stromů si tak
z přírody likvidujeme i přirozený zdroj deště.
V Meteoru se nad tím podrobně zamýšlel doc.
Jan Pokorný z Přírodovědecké fakulty UK.
https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-komunikacibunek-pribramskem-meteoritu-a-hadu-kteryvidi-ocasem-7887546 "
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Noc kostelů 24.5.2019
„Vážení a milí návštěvníci Noci
kostelů, letošní motto: „Dáte
se do zpěvu jako v tu noc, kdy
se zasvěcuje svátek.“ (srov. Iz
30,29) vypovídá o naladění
lidské duše, která na setkání s
tím nejvyšším či nejhlubším
reaguje zpěvem, touto
nehmotnou organizací
energie, akustických vln. Jistě
znáte situace, kdy slova již
přestávají stačit pro vyjádření
toho, čím naše srdce
překypuje, ať už v něm
převažuje radost či bolest. Zde
v komunikaci se Stvořitelem
může přijít
na pomoc například právě
hudba. Proto mám radost z
toho, že v některých našich
chrámech se opět rozezněly
nové či opravené varhany,
královský nástroj, jehož tóny
poukazují na krásu a
v e l ko l e p o s t K r á l e v š e h o
tvorstva. Přeji tedy nám všem,
aby během letošní Noci
kostelů nejen moudré slovo či
výtvarné řešení posvátného
prostoru, ale i duchovní hudba
pomáhala pozvedat naše duše
blíž k Bohu.“
úvodní slovo pana kardinála
D o m i n i k a D u k y O P,
a rc i b i s ku p a p ra ž s ké h o a
předsedy České biskupské
konference.
(lk)

Mnohé vysazené stromky uschly nebo jsou
poničené zvěří, ale i lidmi, ať už nedopatřením
při orbě, tak jasným vandalstvím. Práce na
alejích tedy nikdy nekončí. Jistě jsou vítáni
všichni dobrovolníci, kteří se na této činnosti
chtějí podílet.
Stromy jsou vzácné dnes už i na vsích, řekla
bych z pohodlnosti, ale některá města se
pyšní i dvacetimetrovými alejemi, viz foto z
Mnichova. Tedy, když se chce a ví se proč, tak
všechno jde :)
(ab)

ZE ŽIVOTA OBCE ANEB CO NÁS ČEKÁ
X. setkání blzeckých spolužáků
18. května v 16:00 se koná v místním hostinci
desáté přátelské setkání absolventů základní
školy v Bílsku. Všichni absolventi jsou srdečně
zváni.
(jp)
Výlet za pietou
Na společný výlet za blskou pietou do
Anežského kláštera v Praze se přihlásil jeden
zájemce. 18.5. v sobotu probíhá akce Open
House. Zde si můžete vybrat, kterou památku
byste mohli navštívit zdarma samostatně :
http://openhousepraha.cz
(ab)
Noc kostelů v pátek 24.5.
Do 11.ročníku je na letošní rok přihlášeno
1459 kostelů a modliteben ČR se svými
akcemi. Mnoho dalších připravuje akce na
poslední chvíli bez přihlášení. Blzecký kostel
pravděpodobně letos neotevře, jak se dařilo
posledních 7let.
Případné zájemce o pořádané akce v okolí
Bílska odkazujeme na velmi přehledné
informace na internetu www.nockostelu.cz,
kde je umístěna i krásná videopozvánka na
YouTube:https://youtu.be/j1O2uCRIyUE. Je
možné se informovat v Poutnických novinách
8
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Noc kostelů 24.5.2019
pokračování:
„Otevřít kostel a pozvat na
návštěvu ty, kdo v něm možná
nikdy nebyli, je skvělé. Je to
velmi účinný nástroj k
odstraňování předsudků, které
se v naší zemi vůči křesťanům
a církvím objevují. Proto
podporuji a oceňuji vás, kdo
se zapojíte do náročného
procesu, od prvního
přemýšlení nad programem,
až po večerní zamčení
kostelních vrat v pátek 24.
května t. r. Děkuji vám. A
pobízím vás, kdo váháte, zda
vůbec vstoupit, neotálejte,
vstupte. Každé setkání je
krásné, každé setkání má svůj
význam.“
Mgr. Daniel Ženatý, synodní
senior Českobratrské církve
evangelické a předseda
Ekumenické rady církví.
(lk)
Např.program v kostele na
Podrspu ve Str. je velmi pestrý,
vystoupí ZUŠ L-Band, Pěvecké
uskupení kantorů Gymnázia,
Popelka Nazaretská a nakonec
farní kapela. Dozvíte se jak se
odlévají zvony a další…
https://www.nockostelu.cz/
kostel/5664/

nebo v brožurách vydávaných pořadateli.
Podrobné informace o programech
pořádaných ve všech velkých kostelech v
okolních městech, jsou k dispozici také v Info
centrech. Můžete navštívit Vodňany, Písek,
Protivín, Prachatice, Husinec nebo Strakonice,
Volyně, Dobrš, Sedlice, Chelčice.
(lk)
Rodinný hudební festival pro všechny
25.5.2019 na louce u Tománků a Bayerů. Po
loňském úspěšném festivalu proběhne letos
2.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 bar, posezení
v kavárně, různé stánky a jízda na koních
nejen pro děti.
(ab)
Blzecké cyklookruhy
26.5. v neděli proběhne 9.ročník cyklozávodu
na trati Bílsko-Měkynec-Záluží-RadějoviceNetonice-Bílsko 6 okruhů, cca 66km. Začátek
v 11:00, registrace do 10:30 u obecní
hospody. Pokyny pro přihlášení:
http://www.jalcyklo.cz/dokumenty
Po skončení závodu každoročně přichází řada
na domácí dětské cyklozávody. Těšíme se na
účastníky.
(ab)
Výlet Hluboká
V sobotu 8.6.2019 bude ke Dni dětí pořádán
výlet autobusem z blzecké návsi do Hluboké
nad Vltavou. Prosíme zájemce, aby se JIŽ
ZÁVAZNĚ PŘIHLAŠOVALI u pana starosty,
Ing. Kulíka (tel. 724 181 027). Podle počtu
zájemců bude objednán vhodný dopravní
prostředek. Přednostně budou zařazeni místní
občané a chalupáři z Bílska, Netonic a Záluží.
9
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Co se nedaří:
ani po opakovaných
upozorněních zatím
nebyly v Záluží umístěny
hraniční cedule obce u
výjezdu na Radějovice.
Situace tam bývá
nepřehledná, pohybují
se tam často děti a
rychlá auta, která nemají
jistý začátek zóny
s povolenou rychlostí
max. 50 km/hod..
Občané proto požadují
po starostovi dodržení
slibu a zjednání nápravy
co nejdříve.
(lk)

Do občasníku můžete
p ř i s p í v a t i v y, v a š e
návrhy zasílejte na mail:
alzbeta.bayerova@gmail.
com
kulikovi@volny.cz
nebo
jirkapan@seznam.cz

Uveďte, prosím, také o co z následující
nabídky máte zájem, aby mohla být
naplánována trasa a konkrétní zastávky
autobusu/ mikrobusu.
Navštívit můžete ZOO Ohrada, zámeček
Ohrada, centrum městečka, zámek Hluboká
s okolním parkem a Jihočeskou Alšovou
galerií (zdejší Pieta je bohužel momentálně
v Praze) Příjemný čas můžete strávit při
plavbě na lodi směrem do Hněvkovic nebo
v úžasném areálu na Podskalské louce, kde
bude patrně autobus parkovat.
Předpokládáme, že žádná z nabízených
možností nebude povinná ani hromadně
organizovaná členy Výboru pro sport a
kulturu.
Sportovně relaxační areál můžeme vřele
doporučit pro děti na celý den. Nachází se tam
dostatek prostoru na prostření dek k pikniku,
hry s míčem a honění, dětský ráj s atrakcemi
Špuntárium, obří trampolína, minigolf, lanový
dětský parčík i park pro větší a dospělé, hřiště
na plážový volejbal i půjčovny sportovního
vybavení. K dispozici je i velké občerstvení
s pestrou nabídkou jídel a dobrot. Okolo
areálu vede cyklostezka pro děti na kolech
nebo kolečkových bruslích. Sousedí s ním i
golfový resort na bývalém koňském závodišti
pod zámkem, tenisová, fotbalová a
basebalová hřiště. Věříme v krásné počasí,
kdy děti mohou využít ochlazovací zónu
s vodotrysky a sprchami. Otevírací doba je
v červnovou sobotu od 10 do 19 hodin.
Veškeré atrakce, probíhající akce, nabídka
občerstvení a podrobné ceníky vstupů na
vybrané atrakce (skupina je od 15 osob)
najdete i na internetu https://www.arealhluboka.cz/ nebo Facebooku. Máte možnost
využít také počítač nebo shlédnout létáky
v místní knihovně na bývalé faře.
Odjezd bude ještě upřesněn.
(lk)
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ŘEHTÁNÍ
2019
POMLÁZKA
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RODINNÝ
25
FESTIVAL
T@B

KVĚTEN

Rodina Tománků a Bayerů

zve na 2.ročník u příležitosti
narozenin Petra Tománka.
občerstvení, bar, kavárna
možnost projížďky na koni
vítán je každý, kdo chce
odpočívat, seznamovat se,
tancovat…

BÍLSKO U BAVOROVA
15:00 - 24:00
VSTUPNÉ 100,- DĚTI ZDARMA
15:00
16:00
17:30
18:30
19:30
20.30
21:30
22:30

domácí Duo Skalických (folk)
domácí come back po 20ti letech Jakub Bayer + přespolní z Monkey
Bussiness Olda Krejčoves (akustická kytara) + další přátelé
strakonická folklorní kapela Jistem
písecký Výborný trio (jazz, latin až funk kapela)
Future Gravity (USA/CZ, alternativ rock)
Pracovní sobota (underground)
Sartaktarak (nám věrná skupina z loňska)
Retroprotest (punckrock)

POD ZÁŠTITOU PNUTÍ Z.S., VE SPOLUPRÁCI SDH BÍLSKO
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