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„Naše planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty,
kteří tvoří mír, léčí, obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé.“
(Dalajláma, Tendzin Gyatsho, 14. dalajláma, 6.7.1935)
Plán sportovních a
kulturních akcí

2022

19.3. hasičský bál
14.-18.4. Velikonoce
15.4. velikonoční turnaj
stolní tenis
7.5.
posezení k svátku matku
28.5. Parkáni koncert
festivalová zahrada
10.6. Noc kostelů
12.6. Blzecké okruhy cyklozávod
4.6.
zájezd Hluboká pro děti
25.6. Rodinný festival Bílsko
5.ročník
2.7.
vítání prázdnin
9.7.
Praque Queen & Danyho
parťáci - festiv.zahrada
23.7. Bílská pouť sv.Jakuba
13.8. setkání seniorů
19.8. Kabát revival festivalová zahrada
27.8. loučení s prázdninami
27.9. pyžamová párty
29.10. výlov rybníka
27.11. rozsvěcení vánoč.stromu
10.12. Mikulášská besídka
26.12. turnaj ve stolním tenise
31.12. výšlap na Hrad

SBĚRNÝ DVŮR
u bývalé fary a SDH

SO 9:00 - 11:00

Vážení občané našich osad Bílsko, Záluží a Netonice.
Rád bych Vám do roku 2022 popřál dobré zdraví, dobré nervy a
správné informace, které se v dnešní době jeví jako velmi
důležité. Po úvodu, který jsem měl do Občasníku připravený
do 24.2.2022, se jednalo zejména o možnost volného přístupu
ke správným informacím ohledně šíření nákazy COVID-19 a
platným vládním opatřením v té souvislosti. Bohužel od čtvrtka
24.února 2022 převážily v našem okolí zprávy o válečném
kon iktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou, který bude mít
pravděpodobně velký vliv i na život nás všech v blízké
budoucnosti. I já sám v obavách jsem nedávno se svými dětmi
probíral nastalou situaci, označovanou některými médii jako
„válku informační“. Jsem rád, že v případě zájmu o pomoc
Ukrajině jako státu nebo jednotlivcům se v našem okolí můžeme
podle doporučení Svazku obcí v Otavsko-Blanickém regionu a
o ciálních stránek vedení Jihočeského kraje obracet na zkušené
nadace a subjekty, působící v oblasti sociálních služeb a pomoci
v krizových situacích. Na internetových stránkách Jihočeského
kraje je možné dohledat bankovní účty pro Váš případný
příspěvek i spojení pro materiální pomoc v okolí a návrhy jiné
pomoci. V minulých dnech jsem opakovaně kontaktoval
zaměstnavatele cizích státních příslušníků v našem katastru
s nabídkou konkrétní pomoci Obce Bílsko. Situace v době
vyhlášení „nouzového stavu“ Vládou ČR byla zatím stabilizována
a bylo doporučeno nabízenou pomoc netříštit mimo o ciálně
zřízená centra pomoci ukrajinské republice. Bylo doporučeno
neorganizovat individuální akce, zahlcující ukrajinské pohraničí.
Je bohužel pravděpodobné, že v České republice budou dopady
válečného kon iktu na Ukrajině pociťovány dlouhodobě. Proto
prosím místní občany, aby se v případě jakékoli své potřeby
pomoci či podpory nebo dotazu obraceli se svými potížemi
na zastupitele obce co nejdříve, aby bylo možné problémy
odstranit nebo začít řešit.
V souvislosti s naším soužitím v okolí Bílska v roce 2021 i během
roku 2022 bych rád poděkoval všem členům výborů obecního
zastupitelstva a zastupitelům, kteří se osobně věnovali přípravě
akcí pro své sousedy. Myslím, že za ty dva roky s koronavirem
v zádech jsme prokázali, že vzájemná pomoc nebo bezpečné
setkávání jsou známkou lidské existence, jsou známkou zdraví
prospěšných potřeb, bez kterých neumíme dlouho žít. Proto i
plánované setkání na konci roku 2021 bylo ve znamení
vzájemného porozumění. Opatření ohledně možného šíření
koronavirové nákazy nám v prosinci 2021 znemožnily uspořádat
tradiční setkání seniorů v blzecké hospodě. Podobně jsme nyní
z opatrnosti přistoupili k odložení pořádání tradičního setkání
žen, dívek, babiček a tetiček u příležitosti Mezinárodního dne
žen a plánovanou oslavu v sále hospody odpoledne 5.3.2022,
jsme ale po dohodě členů výboru přeložili netradičně na sobotu
7.5.2022, tedy na předvečer neméně tradičního Svátku matek
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OBECNÍ OBCHOD
PO - PÁ: 08:15 - 10:30
a 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…)

Poplatky za psy a
popelnice 2022
Podle zastupitelů zůstávají v roce
2022 poplatky stejné za jednoho psa 100,za
každého
dalšího
150,-. Poplatek za svoz odpadu =
Popelnice jsou za 230 Kč/osobu.
Osvobozeny od tohoto poplatku
j s o u o s o b y, k t e ré v o b e c n í
prodejně nakoupí každý měsíc
minimálně za 600,- Kč. Poplatky
můžete zaplatit převodem na účet
obce nebo hotově v knihovně
u paní A. Bayerové v Bílsku, každý
pátek od 15:30-16:30.
(AB)

ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
2022

25.3.

8.4.

22.4.

6.5.

20.5.

3.6.

17.6.

1.7.

15.7.

29.7.

12.8.

26.8.

9.9.

23.9.

7.10.

21.10.

4.11.

18.11.

2.12.

16.+
30.12.

druhou květnovou neděli. Věřím, že se podaří připravit slibovaný
program v provedení místních dětí i nacvičit tradiční překvapení
od členů SDH Bílsko. Přijměte tedy mé pozvání na tuto obecní
akci. V neposlední řadě doufám, že i letos místní děti oživí
obecní život „řehtáním“ a koledováním o blížících se
Velikonocích.
(Jiří Kulík)

Dopis faráře Josefa Prokeše
Vážený pane starosto,
srdečně Vás zdravím. Popeleční středou 2.3. jsme vstoupili
do postního období. Pro křesťany je to čas přípravy
na Velikonoce. Doba, kdy se snažíme nejen obnovit svůj vlastní
život, ale také otevřít se více vůči našemu okolí. Chceme kolem
sebe šířit více dobré nálady, tedy jak říkáme, více Božího
požehnání.
Každé dva dny v tomto období bychom chtěli více myslet
na jednu z obcí, které jsou na území naší farnosti. Za vaši obec
se budeme modlit 23.-24.3. Budeme myslet na všechny
obyvatele, na to dobré i na to těžké, a zvláště na mezilidské
vztahy. Pochopitelně také na Vás a vedení obce. Je nás přibližně
pět set, kteří ty dva dny budou ve svém srdci konkrétní kousek
země a všechny jeho obyvatele svěřovat Božímu dobrotivému
pohledu. Snad to Vás i obyvatele obce trochu povzbudí v tomto
nelehkém čase. Přeji Vám vše dobré a těším se brzo na setkání.

Slovo při vodňanském koncertu pro Ukrajinu
Válka je špatná pro mnoho věcí. Jednou z nich je také to, že ničí
obyčejný, každodenní život. Pohrdá jím. Vstupuje do něho,
znemožňuje ho, ale nedbá na to.
Právě proto přicházíte. A právě proto vás vítáme. Otvíráme vám
náš obyčejný každodenní život, abychom ho s vámi sdíleli. Tak,
jak je to třeba.
Přicházíte do města a kraje, kde žijeme, pracujeme,
nakupujeme, trávíme volný čas, modlíme se. Zkrátka žijeme naši
každodennost. Uvědomujeme si, že právě toto vám válka Ruska
vzala, a proto počítáme, že právě to vám nabízíme a chceme
s vámi sdílet.
Zaskočilo nás, jak je válka blízko. Vaším příchodem už ale mizí
jakákoliv vzdálenost války. Bojovou frontu nemusíme jen
sledovat ve zprávách. Můžeme se zapojit právě tím, jak vás,
dokážeme právě tady podpořit.
Bylo by iluzí myslet si, že my jsme ti domácí a vy jste ti uprchlíci.
Jistě, do jisté míry to určitě platí. Myslím ale, že právě tato válka
nás také učí, jak moc jsme na jedné lodi, jak moc jsme obyvateli
jednoho společného domova. Učí nás, že jdeme vlastně
po jedné jediné společné cestě lidstva.
Apoštol Pavel ve své velepísni o lásce nazývá tuto cestu
vzácnější cestou, cestou lásky. Jistě, slyšet tento text při svatbě
je hezké až dojemné. Pavel ale jasně říká, že o tuto vzácnější
cestu je třeba usilovat.
V následujících měsících tedy půjde o společnou cestu. Nejde
o nějaké jedno jednorázové setkání. O návštěvu. Půjde o cestu,
o proces. Máme společně někam dojít, vzájemně se proměnit,
obdarovat. Jde o cestu lásky. Bude to stát mnoho úsilí.
Počítejme s tím. Válka a nenávist se dá přemoci pouze láskou.
Cestou lásky. Viz 1.Korintským 13, Usilujme o vyšší dary. http://
biblenet.cz/app/b?book=Cor1&no=13
(Josef Prokeš)

2

1-2/2022

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. 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)

Mobilní pošta v Bílsku
(pobočka České pošty)
Česká pošta rozšířila působnost
„mobilní pošty“ na další oblasti ČR, a to
od 1.2.2022 na obce v Jihočeském kraji.
Operativně tak službami pokryje
na základě zájmu starostů celkem 20
obcí v JČ s cílem rozšířit nabídku
základních poštovních služeb v obcích,
ve kterých nejsou stálé pobočky České
pošty. Konkrétně se jedná o obce
Milejovice, Bílsko, Jinín, Nebřehovice,
Čejetice, Dobev, Drhovle, Osek,
Droužetice, Třebohostice, Čečelovice,
Mnichov, Pracejovice, Štěchovice,
Kraselov, Drachkov, Hoslovice, Drážov,
Dřešín a Strunkovice nad Volyňkou.
Zapojení Mobilní pošty se nijak
nedotkne režimu doručování. Ten
zůstává beze změny a je ve všech výše
zmíněných obcích nadále zajištěn
standardním způsobem, u nás
z pobočky Bavorov nebo Vodňany.
M o b i l n í p o š t a b u d e z a j i š ť o v at
obsluhu těchto obcí dva zkušební
měsíce, tedy do konce března – každé
pondělí u Obecního úřadu Bílsko (č.p.
34) od 10:15 do 11:30.
Zajistí tak větší bezpečnost občanů, kdy
tito nemusí cestovat. Zprostředkuje
poslání listovních i balíkových zásilek,
platby i výplaty poukázek, také výběry
hotovosti, sociálních dávek a služby
Poštovní spořitelny jako na standardní
poště. Využijeme této možnosti?
Ča s y, k d y j s m e m ě l i , p ů v o d n ě
ve Vaňatovně (č.p.11) a později
v přízemí budovy školy (č.p.34),
plnohodnotnou poštovní pobočku, jsou
nenávratně pryč. Vzpomínáte také
v dobrém na paní Marouškovou a
Voxovou z pošty Bílsko PSČ 387 74?

OHLÉDNUTÍ:
Vánoce v kostele
18.12.2021 v bílském kostele sv.Jakuba proběhl vánoční
koncert v podání Kolegia Heřmana Jiljího, viz plakát v minulém
občasníku. Hudba byla příjemná i jsme si společně zazpívali
první z vánočních písní. Také vystoupily děti Bayerů, Kučerů a
rodina Sedláčků. Všem nadšencům ještě jednou děkujeme
za příjemné naladění na vánoční svátky.
24.12. už tradičně byl kostel otevřen pro zájemce o betlémské
světlo dovezené skauty z izraelského Betléma. Lidé zde směli
o strávit čas samotě, vzpomenout na své milé, případně rovnou
někomu napsat pohlednici.
Bílský kostel má jednu zásadní výhodu, tou je ticho, což se
nedá o mnohých jiných především městských kostelech říci. Je
v nich slyšet hluk ulice i ve večerních hodinách. V tomto roce by
díky spolupráci obce a farnosti mělo vzniknout více příležitostí
k otevření kostela také pro kulturu.
(AB)

Turnaj ve stolním tenise 26.12.2021
Mezi vánočními svátky a Silvestrem 2021 se uskutečnil v sále
Obecního hostince v Bílsku dlouho očekávaný turnaj v pingpongu. Za dodržení nařízení Vlády ČR v souvislosti se šířením
nákazy koronavirem spolu změřilo síly 20 závodníků. Všichni se
těšili na jedlé a pitné ceny. Kromě mužů se turnaje zúčastnilo i
pět statečných žen. Boje malými bílými míčky se tradičně
odehrávaly na dvou stolech na sále. Vzhledem k platným
ustanovením zákona o GDPR Vám můžeme sdělit, že vítězkou
dámského startovního pole o vánocích 2021 byla paní Jana S.
(celkově krásné 10. místo), následovaná dámami s kulatou
pálkou - Andreou Ch., Janou N. z Budyně, Lenkou K., odbíhající
ke stolu od pípy a Alžbětou B.. Mezi muži i celkově zvítězil Filip
H. z Budyně, následovaný Jirkou F. a Ondřejem Š.. Výborné
výkony podali i Roman CH., mladší z Václavů Kuc. A od nich
Václav P., Karel od starostů, doktor Jakub B. a Václav Kul..
Ve druhé desítce se umístili Stanislav Ř., Petr T., Václav Kuc.st.,
Petr M., pan starosta a nakonec Karel K. od Petrášků….
Tentokrát proběhl i turnaj čtveřice hráčů pod 15let. První místo
Jakub B. jr. Všichni se dobře pobavili, zahráli si ping-pong a
vypili nejedno točené pivo. Sportu zdar! A ping-pongu zvláště.
(LK)

Silvestrovská procházka k poldru 31.12.2021
Příjemná vycházka o silvestrovském podvečeru zakončila
setkávání místních sousedů a přátel v roce 2021. Ač nebylo nic
přesně plánováno, prošli se sousedé po zpevněné cestě
od nových domků k lesu Lejsek až na hráz poldru na Bílském
potoce. Improvizované místo s občerstvením doplnil něčí držák
na rachejtle. Několik se jich nakonec našlo, a tak byly
po setmění radosti přítomných dětí odpáleny. Vycházka byla
zakončena v místním hostinci při dodržování platných vládních
opatření proti šíření nákazy koronaviru. A pak se přiblížila
půlnoc a společné odpočítávání času, velká předsevzetí a velké
plány. Také trocha bilancování roku minulého…. Kvůli různým
omezením se dá říci, že byl rok 2021 klidnější a věnovali jsme
se v našich obcích stromům či dřevu obecně. Řehtalo se
o Velikonocích dřevěnými řehtačkami, zvedli jsme májku,
rozsvítili stromeček, dosadili aleje kolem cest a vysadili obecní
3

1-2/2022

Kostel sv. Jakuba v
Bílsku
Nedělní mše s kaplanem J.Turkem:
v Bílsku v 9:30
v Bavorově v 8:00
+ ve středu v Bavorově v 17:00
S farářem Josefem Prokešem
ve Skočicích v 8:00
ve Vodňanech v 9:30
na Lomci v 11:00
Všechny další týdenní bohoslužby a
akce Vodňanské a Bavorovské
farnosti (jsou nyní spojeny) jsou
rozepsány a aktualizovány v tabulce
na stránkách: lomec.cz nebo https://
www.farnostvodnany.cz/cs

les v Brnouších, pochodovali na dřevěných lyžích při pouťové
štafetě, věnovali na Moravu ovocné stromky, uhasili dřevěnou
chatrč při srazu rodáků v Záluží, vyměnili klády v netonickém
zábradlí u nádrže a popálili něco dřeva na pekelném ohni
po Stezce odvahy ke mlýnu... Ještě někteří doladíme ty
společenské tance!
(LK)

Výstup na Hrad 2.1.22
Po silvestrovské noci přišel Nový rok. Den s neopakovatelným
kouzlem, který někteří využili k ukázce otužování v obecním
rybníku. Znovu se potvrdilo, že modrobílý proužek sluší
každému. Další sportovní výkony na sebe nedaly dlouho čekat.
Pro tradiční výšlap z Bílska na blízký Hrad (Skočický hrad, Kolo)
nám letos přálo počasí. Sešli se sousedé i starší ze Záluží a
Netonic, sjeli se kočárky i cyklisté. Mrazivý začátek u fary
v Bílsku vystřídalo příjemné bezvětří na vrcholu Hradu. Mobilní
posezení u obrázku Panny Marie nabídlo teplý čaj, výbornou
česnečku, buřty k opečení na ohýnku. Někteří malí se spokojili
s pro ně "novinkou", s kostkovým cukrem! Děti vytrvale v lese
zkoušely signál svých mobilních telefonů. Opět jsme se všichni
setkali ve velmi přátelské atmosféře. Tři akce za tři dny byla
vysoce nastavená laťka do roku 2022! Dík patří fotoreportérce

V tomto měsíci obnovíme
OTAZNÍKY. Setkání pro veřejnost v
bílské hospodě nad otázkami
života, víry, naděje, z pohledu
historie, současnosti a nejen Bible
s p. J. Turkem. Každou poslední
neděli v měsíci od 16:00. tedy:
27.3.
24.4.
29.5.
26.6.
Veškeré administrativní žádosti
týkající se Bílské farnosti vyřizuje:
krikjp@gmail.com (p. Josef Prokeš,
jehož skautská přezdívka je Křik).
Stejně jako žádosti o křest, svatbu,
pohřeb a další, viz lomec.cz
(AB)

Tereze (fotky na obecním fcb). Doufám a přeji, ať to všem
pošlape v roce 2022 nahoru i dolů a mobily budou fungovat.(LK)

Utopenci
Díky nově příchozímu obyvateli Bílska, Romanu Chytilovi,
vyrazilo pár blzkých mužů na Štědrý den do Strakonic, aby se
zúčastnili tradičního koupání otužilců v Otavě. Vzniklo tak i
bílské nadšení pro otužování, které zahájila na Nový rok 1.1.22
pětice odvážlivců máčením se v bílském rybníce. Prý tak zahájili
novou novoroční tradici.
Vy t r v a l e s e i n a d á l e
scházeli dvakrát týdně,
naháněli se přes what’s
app pod názvem Utopenci.
Přidali se další, jiní odpadli
(i ze zdravotních důvodů)
zase se přidali, prostřídali.
Dosud se otužuje pětice
utopenců. Přidáte se? (AB)
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Obecní knihovna Bílsko
OTEVŘENO
PÁTEK 15:30 - 16:30
V knihovně je k dispozici internet,
tiskárna a kopírka. Dotazy a
požadavky zasílejte na:
knihovnabilsko@centrum.cz nebo
MESSENGER A FCB: Alzbeta
Bayerova
MOBIL: 777 782 843
FCB: KNIHOVNA BÍLSKO s
aktualitami a mnoha fotogra emi
k n i h k z a p ů j č e n í . N a h tt p s : / /
www.bilsko.eu/knihovna/ naleznete i
seznam nově zapůjčených 230 knih
ze Šmidingerovy strakonické
knihovny, která mimo jiné nabízí
online dlouhodobě vydávaný
časopis Malý tvořivec, pracovní listy
pro děti, viz: knih-st.cz/tvorinec
a časopis Kamarád pro děti a rodiče:
knih-st.cz/kamarad
Dále ekologický časopis s letitými
zkušenostmi:http://knih-st.cz/
kompost

NOC S ANDERSENEM
1.4.22 v pátek nastane v mnoha
knihovnách nejen v ČR noc, kdy je
možné v knihovnách přespat. I v
Bílsku se chystáme na tuto akci, více
info na knihovně nebo na fcb.

Kulturní a vzdělávací akce v
okolí:
kalendář strakonické knihovny:
http://knih-st.cz/calendar-node- elddate/month (např. beseda Cesty k
Šumavě, 24.3. od 17:00 ve
společenském sále ŠK)
Vodňanská knihovna poskytuje stále
více akcí, zajímavostí a výzvou pro
mládež jsou hry tzv.Únikovky. https://
knihovna-vodnany.cz/aktuality/
kalendář písecké knihovny: https://
www.knih-pi.cz
(AB)

Cvičení na faře
Od 15.1.2022 je možno účastnit se cvičení s paní trenérkou
Lucií Tomčovou z Krajníčka v prostorách fary v Bílsku (č.p. 1).
Dle vypsaných termínů jsou hodiny v různém režimu pro 8-10
osob, vždy 2 hodiny po sobě. Zájemci a zájemkyně z Bílska a
okolí se nahlašují na různé typy cvičení dle zájmu nebo
fyzických potřeb. V některých hodinách využíváme také
vybavení posilovny, kterou v prostorách za klubovnou zřídila
Obec Bílsko.
Já osobně jsem na cvičení s Lucií jezdila už v loňském roce
do hospody jejích rodičů v Krajníčku, kde to bylo náročné
i z důvodů dodržení epidemiologických nařízení Vlády ČR. Jsem
moc ráda, že se nám ji podařilo získat pro cvičení u nás
v Bílsku. A na tomto místě tedy apeluji na partnery zájemců
o cvičení, prosím, pomozte s hlídáním malých dětí… stojí to za
to. Sama po cvičení s Lucií, bydlící v Českých Budějovicích,
od ledna 2022 pociťuji u sebe velký pokrok a dobrý pocit
v unavených zádech. Možná je zajímavá paralela umožnění
cvičení ve faře, která se tu nabízí v roce 2022 = v roce kulatého
výročí založení organizace Sokol, zajišťující kontakt se sportem
pro zájemce i v nejmenších osadách.
Popis typů vypsaných hodin pro zájemce o cvičení v kruhu
přátel v Bílsku:
Zdravá záda = lekce zaměřená na posílení středu těla a
problematických svalových skupin. Kombinace posílení,
protažení a uvolnění pro rovnováhu těla.
HIT: spojení kardia-cvičení s posilováním pro efektivní
kombinaci spalování tuků, tvarování postavy a zvyšování fyzické
kondice. Cvičení probíhá formou intervalového tréninku.
Kruháč: posilovací cvičení, během kterého se v intervalech
přesouváme z jednoho stanoviště na druhé. Do cvičení se
postupně zapojí všechny větší svalové skupiny.
Full Body: formování postavy za pomoci rezistentních gum a
vlastní váhy těla. Zaměřujeme se na zpevnění svalů, správné
držení, fyzickou kondici a redukci tuku.
Pokud máte zájem si zacvičit, neváhejte kontaktovat milou paní
trenérku Lucii Tomčovou přímo nebo přes fcb nebo přes pana
starostu, Ing. J. Kulíka, který Vám zprostředkuje přihlášení
na cvičební hodinu.
(LK)

Karneval 12.února 2022
Trocha historie snad neuškodí. Karneval byl odedávna spjat
s různými slavnostmi a rituály. Historie karnevalu sahá až
do středověkého Řecka a Říma. Ve starém Řecku a Římě se
konaly takzvané bakchanálie k poctě boha vína a úrody Dionýsa
(Bakcha). Výraz karneval neboli Masopust, v původním slova
smyslu “opuštění masa”, pochází zřejmě z italského výrazu
“carne levare” tedy “dát pryč, opustit maso”. Masopust pak
představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními
dobami, Vánoce a postní období Velikonoční. Během něj
probíhaly taneční zábavy, zabijačky a taky svatby.
Karneval představuje už od svého vzniku vlnu všech
materiálních rozkoší díky použití masek. V průběhu slavnosti si
v Římě páni a otroci vyměňovali role. Výměna rolí, noční hýření,
pití a bujaré veselí v maskách smazalo sociální postavení
pro chudé i bohaté. V současném slova smyslu jde o taneční
zábavy, hýření, lidové zábavy v maskách, maškarní bály.
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Výherci nejlepších
masek

Ve světě je známá celá řada slavných karnevalů. Rio de
Janeiro, Viareggio Santa Cruz de Tenerife, Benátky a jiné.
Maškarní bály se stali u lidí velmi oblíbené. Před 40 denním
půstem je třeba se pobavit a potěšit. Děti a dospělí jsou
převlečení do krásných a zajímavých kostýmů a soutěží se
o nejlepší masku.
Ani u nás v Bílsku jsme v letošním roce nezůstali karnevalu nic
dlužni. Poslední dva roky díky kovidové situaci jsme bohužel
na naše maškarní bály mohli jenom vzpomínat. Právě proto se

Mladší kategorie: 3.místo víla,
2.místo Karkulka a 1.místo Královna

tentokrát na karneval všichni pečlivě připravovali. Na své si
opravdu přišli všichni, děti i dospělí.
V sobotu 12. února ve 14:30 se v místním hostinci sešlo zhruba
50 dětí. Za asistence upíra, Pindruší, princezny, a šašků i velké
podpory rodičů s veškerým nasazením soutěžily a předváděly
své masky. Vítězové samozřejmě dostali za svůj převlek i výkon
ocenění.
Celou odpolední akci – vyzdobený sál plný balónků, fáborků a
pentlí - stejně jako reprodukovanou hudbu “na míru” si vzali
na starost členové SDH Bílsko spolu se členy výboru pro sport a
kulturu. Odpolední program si přijela dokonce natočit i JTv.
Reportáž “jak to chodí u nás v Bílsku” bylo možné sledovat
ve vysílání Jihočeské televize 15.2.

Starší kategorie.
3.místo ježek, 2.místo Marshmallow a
1.místo Včelí medvídci

Večer přišli na řadu samozřejmě dospělí. Ve 20:00 byl zahájen
maškarní bál, opět pod taktovkou SDH Bílsko. Sešlo se 90 lidí,
v maskách 45 (pěkné číslo!). Nechyběly soutěže, odměny,
6
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Zásady osobní duševní
hygieny při sociální
pomoci nebo krizové
intervenci z fcb
stránky „Nevypusť
duši“
Po prvotním šoku z ruské invaze
na Ukrajinu se v naší společnosti
zvedla obrovská vlna solidarity.
Spousta subjektů, poskytujících
takové sociální služby rozšířila
nabídku pomoci pro ohrožené
skupiny občanů o občany z Ukrajiny.
Každou chvíli vznikají další nové.
V online prostoru se objevují tipy, jak
zvládat silné emoce, jak o situaci
hovořit s blízkými, objevují se
pozvánky na podpůrné krizové
skupiny pro učitele a podobné
pomáhající profese. Připravili jsme
přehled užitečných kontaktů v oblasti
duševního zdraví. Podívejte se na
rozcestník, abyste našli, co
potřebujete. Dokument s funkčními
odkazy si můžete stáhnout na
odkazu: https://nevypustdusi.cz/wpcontent/uploads/2021/07/
rozcestnik.pdf Pokud na Vás doléhá
současná situace a potřebujete si o
tom s někým promluvit, fungují
nonstop, zdarma a anonymně linky
důvěry 116111, 116123 a pro
seniory linka 800157157. Linka
pro rodinu a školu v případě
potřeby mluvit o válce s dětmi má
číslo 116000. V případě, že hledáte
pomoc ukrajinským nebo ruským
občanům v oblasti duševního
zdraví, jsou Vám k dispozici linky
v jejich rodném jazyce na +420
283022139. Pro Vaše zvládání krize
doporučujeme informace na
internetovém odkaze „opatruj se“.
nevypustdusi.cz
(LK)

spousta veselí, dobrot i pití, které k bálu neodmyslitelně patří.
K tanci i poslechu zahráli Ivana a Vladimír Váchovi. Snad tedy
zase za rok se budeme těšit. Ve zdraví a bez problémů!
(JP)

MASOPUST
O masopustě bývalo nejvíc veselo. O nedělích bývaly muziky a
chasa nebyla líná i daleko si dojíti zatancovat. Nejhlučnější
radovánky byly poslední tři dny, říkalo se jim ostatky. Začínaly
na tučný Čtvrtek, kdy býval lepší oběd a odpoledne se
nepracovalo. Chasa si připravovala oblek a masky
na masopustní průvod.
V průvodě byl kůň, velký silný mladík při strojený trochu
po vojensku. Kolem sebe měl obruče, představující tělo koně a
k těm byl přidělán dřevěný krk a hlava koňská malovaná
s udidly. S ním šel sedlák, ve světnici s hospodářem mluvil a
koně prodával. Zvláštní gurou byli Židé, měli masky s dlouhými
vousy, roztrhané šaty a rance. Ledaccos prodávali, kupovali a
mluvili po “Židovsku”. Nescházel nikdy černý kominík, který se
točil nejvíce kolem plotny a komína a hledal, co by tak
hospodyni uzmul. Před ním dávali selky nejvíc pozor a všechno
uschovaly. Býval tu také dráteník i bába s hadrovým dítětem
v nůši, které někomu podávala a říkala, že je jeho táta.
V úterý večer se zakončil masopust, to bývalo nejveseleji.
Tátové tancovali s mámami, aby se jim urodil ječmen, oves a
brambory. Děvčata při tanci vyskakovala vysoko, aby jim narostl
dlouhý len. Úderem dvanácté skončila zábava. Někde ještě
pochovávali Masopust.
Masopust býval časem hojného veselí, které se před přísnou
dobou postní dovolovalo. V Pondělí masopustní posílaly děvy
svým tanečníkům koblihy. V Pondělí a Úterý masopustní se
nevybíral popel z plotny, až na popeleční středu a ten zvlášť si
ukládali, a na Velký Pátek pohazovali jím stromy, aby neměli
housenek. V úterý čistívali kurníky, aby slepice dobře nesly.
Na závěr…
Bez masopustních dobrot by nebylo masopustu. Masopustních
dobrot bývalo, i je nepřeberné množství. Samozřejmě se liší
krajově i místně. Mozečková polévka, nadívaný bůček, játrový
guláš, vepřová kýta jako zvěřina, řízky, vepřové maso na pivě,
rozpeky… a jiné podobné, jsou ze Šumavské kuchařky paní
Růženy Váchové.
Ze sladkých dobrot jsou to hlavně různé vdolky, koláče,
smažené vdolky a koblihy… Mě zaujal recept na “Sousedský
grog”. Třeba přijde vhod i někomu z vás. Cituji: Do sklenice
dáme rum podle libosti a dolije se vařící vodou. Do grogu
můžeme přidat žloutek, který jsme rozmíchali také v rumu. (JP)

Masopust v Bílsku, 26.2.2022
Po Třech králích a dětském maškarním plese už bývá
každoročně čas na vyhlížení velikonočních svátků. K tradicím
přesně odkrajujícím čas, který utíká k jarnímu počasí, patří
u nás už neodmyslitelně i masopustní průvod různých masek.
Při plánování akcí měl ten letošní datum 26.2. Dopoledne se
masky sešly na návsi u hospody, aby požádaly pana starostu,
prodávajícího zrovna jako záskok v obecním krámě, o povolení
k pochodu a rejdění v osadách Bílsko, Netonice i Záluží. Na to,
aby se tam všichni bez potíží dostali, dohlížel široko-daleko
nejlépe maskovaný řidič autobusu Marek Švehla. Jeho
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Válečný konflikt

MIGRAČNÍ KONSORCIUM

https://migracnikonsorcium.cz/cs/
Zastřešuje 16 nevládních organizací
zabývajících se migrací a integrací
cizinců.
Hájí otevřenou a tolerantní společnost
založenou na respektu k odlišnostem.
Inicijují komunikaci mezi neziskovkami,
státní správou a akademiky.
Aktuální snahou je soustředit nabídku
a poptávku pomoci pro uprchlíky na
jednom místě! Vznikl tak koordinační
rozcestník :
https://www.pomahejukrajine.cz
Zde naleznete nabídky pomoci:
Materiální pomoc
Právní pomoc
Doprava
Ubytování
Tlumočení
Doučování
Psychologická pomoc
Administrativní pomoc v institucích
Rozcestník pro přehled možností:
https://www.stojimezaukrajinou.cz/

(AB)

důmyslné kličkování, vybržďování a dobrá nálada už k našemu
masopustu patří. O muzicírování a zpívání se skvěle postaral
Vašek Podlaha z Bavorova. Na poslední chvíli jsme ještě do
kostýmů navlíkli vílu i medvěda a vyrazili na okruh plný dobrot a
pití. Do další vesnice jely „hej, hej, hej“ rozveselené masky
tradiční, povinné i novodobé, jinde neviděné. Podle regulí se
dělí na tzv. bílé či červené a černé. Dělit je můžeme i na
historické postavy (bába s nůší, Žid, cikánka, četník, Turek,
jeptišky, ženich a nevěsta s úžasnými družičkami, Slamák),
povolání (policajt, mlynář, kat, doktor), pohádkové osoby
(vodník, víla, smrtka, šašek, Červená Karkulka), zvířátka
(kobyla, medvěd, prase, ovečka, 3 krávy – z toho jedna
s akordeonem) a masky nápadité jako třeba Kadibudka
s Toitoikou nebo plážoví playbojové. Krásní byli i všichni ze
skupinky „Květinkových dětí“ – hippies.
Hned u prvních nabízených dobrot se ukázalo, ve které masce
se lépe jí, ve které se snadno pije, ladně tancuje, bez potíží čůrá
a v některých? V některých šlo jen zpívat…. Každá maska dříve
něco symbolizovala a měla svůj význam a funkci v průvodu.
Měly i své povinnosti potancovat s hospodyní, prodat kobylu,
příslib úrody a plodnosti, ochránit dobytek, odvrátit vojnu,
přivolat domu ochranu. Často to byl i prostředek výsměchu a
kritiky lidských vlastností a neřestí. Maska propůjčuje nositeli
anonymitu a dává mu možnost odvázané zábavy. Průvod
od nejstarších časů sloužil také k pobavení a utužení dobrých
sousedských vztahů. Původně se v Čechách maskovali pouze
muži. Pak se začaly ženy se maskovat za muže a muži za ženy
– což mělo také magický podtext. U nás se celým pochodem
vine opakující se příběh židem prodávané kobyly, která
po zaplacení příspěvku utíká do dáli… mezitím cikánka věští
budoucnost, mlynář sype mouku, smrtka tančí s hospodářem,
medvěd s hospodyní, slamák s bábou šmejdí po chalupě…. A
nakonec přichází ke slovu a činu kat, který ukončí po proslovu
o událostech minulého roku kobyle život, aby ji vzápětí oživil
trochou kořalky…. Večerní posezení je pak konec veselení.
V jiných obcích se popravuje Masopust nebo basa. Každý si
přijde na své a velký dík patří všem, kteří si i letos pustili masky
blíže k tělu, blíže do chalupy. Radost ze setkání byla velká a
byla čím oslavit. Koblihy s rumem byly doplněny spoustou
dobrot… Tak zas příští rok nashle a pojďte s námi!
(LK)
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Do občasníku může
přispívat
Kdokoliv, kdo má zájem přispět svojí
zkušeností, svým nápadem, svým
úhlem pohledu na věci, které se
týkají obce Bílska a přilehlých osad.
Uvítáme pozvánky na akce, články o
proběhlých akcí, názory na rozvoj a
společný život v obcích.
Neotiskneme komerční reklamy a
žádné útoky na konkrétní osoby.

Masopust v Záluží, 26.2.2022
Měli jsme velkou radost, že se po dvou letech u nás ukázal
masopustní průvod. Od loňského setkání rodáků to byla první
akce, kde jsme se mohli jako sousedé setkat a společně se
poveselit. Za masky musím pochválit vynikající pohoštění a
vřelé uvítání, které nás na naší první zastávce čekalo. Tance,
jídla i pití bylo dost a panáky v podání Honzy Karvánka ne jednu
masku hned na začátek knockoutovali. Za rok se budeme těšit
zas.
(Tomáš Kučera, zastupitel obce Záleží)

Masopust v Netonicích, 26.2.2022
V sobotu 26.2.2022 se k nám do Netonic po covidové odmlce
opět vrátil tradiční masopustní průvod. Zúčastnilo se asi 35
masek, které nás překvapily s půlhodinovým předstihem.

Budeme moc rádi za příspěvky a
fotogra e od vás. Osobně nebo na
mail:
alzbeta.bayerova@gmail.com,
kulikovi@volny.cz,
Také vám v případě zájmu můžeme
poskytnout zveřejněné fotogra e.
Na veškeré internetové odkazy
uvedené v občasníku se nejsnadněji
dostanete přímo z elektronického
občasníku: bilsko.eu/aktualne/
obcasnik/. Zde také naleznete
všechny občasníky od roku 2015,
v tištěné formě jsou k dispozici
v knihovně.
příspěvky:
od Lenky Kulíkové (LK)
od Alžběty Bayerové (AB)
od Jaroslavy Pánové (JP)
od Jiřího Kulíka (JK)

NOVÁ PODOBA OBECNÍCH
STRÁNEK: bilsko.eu

Občané Netonic připravili nemalé pohoštění v místní
zrekonstruované kovárně. Podávaly se koblihy, koláče,
jednohubky, chleba se sádlem a cibulí a jiné pochutiny. Mimo
piva a rozmanitého alkoholu byla k dispozici voda z místní
napaječky "U Dálky". Pod dozorem hastrmana se zde napájel
veškerý zúčastněný "dobytek". Myslím, že se všichni skvěle
bavili, jsem rád, že se k nám opět vrátila tato tradice a těšíme se
všichni na další rok, kdy se opět takto setkáme a pobavíme a
doufejme s větší účastí místních občanů. Jménem obce Netonic
děkuji všem zúčastněným a děkuji obci Bílsko za uspořádání
této tradiční akce, která se velmi vydařila.
(Pavel Houska, zastupitel obce Netonice)

Hospodaření příspěvkové organizace
SLUŽBY BÍLSKO během roku 2021
Obecní příspěvková organizace SLUŽBY BÍLSKO má dvě
střediska. Rád bych Vás informoval, že se podařilo, aby
Středisko Obchod Bílsko skončilo v roce 2021 při tržbách
1.572.000 Kč v zisku celkem 173 tis. Kč, což je zhruba rovno i
dotaci od Úřadu práce ve Strakonicích na mzdu prodavačky.
Z tohoto dosaženého zisku byla pokryta část nákladů druhého
střediska Péče o zeleň. Středisko Péče o zeleň uhradilo
v uplynulém roce běžné náklady na údržbu zeleně ve všech 3
osadách obce Bílsko ve výši 167.000,-Kč, dále za nové podlahy
v dílně obce u fary v Bílsku 75.000,-Kč a na splátkách úvěru
na nákup třístranného sklápěče Ford zaplatilo středisko vloni
61.000,-Kč.
(JK)
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160 let výročí TJ SOKOLA
Možnost zacvičit si o víkendu v Klubovně fary v Bílsku je možno brát i jako šanci opakující se. Jak mnozí
z Vás četli v jednom z mých výstupů kronikářské činnosti, v brožurce O školách a Sokole v Bílsku,
dochovaly se nám vzpomínky a památky na cvičení zájemců, sdružených v blzeckých Tělovýchovné
jednotě Sokol nebo ve spolku Orel, který tu sdružoval sportuchtivou katolickou mládež. Právě
Tělovýchovná jednota Sokol oslavila v únoru 2022 významné výročí 160 let od svého založení, tedy 160 let
trvání a své činnosti. SOKOL, který se řadí mezi nejstarší spolky u nás si 16.02.2022 připomněl 160 let
od svého založení v roce 1862. Tehdy Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner dali základ českému spolku
Tělocvičná jednota pražská se znakem sokola v letu. Asi nikdo z nich netušil, jak velká organizace na jejich
základech vyroste. „Slavíme hrdě s novými nápady i s úctou k předkům, ale díváme se do budoucna
s obavami,” řekla při oslavách současná starostka České obce sokolské Hana Moučková. Právě sportovní
všestrannost a cvičení rodičů s dětmi je to, co asi každý u nás zažil a na co rád vzpomíná. Právě to je to,
co náš spolek odlišuje od jiných. Sport pro všechny od dětí po seniory”. Ačkoli máme jasně nastavené
procesy, plány, mám velkou obavu, a to nejen o SOKOL, ale celou společnost. Máme více jak 152 000
členů, ale nancování našeho spolku je dlouhodobě nesystémové a ve srovnání se sportovními svazy
dramaticky podhodnocené. Během celého roku 2022 se bude Sokol prezentovat novým vizuálem
s jednotícím sloganem „Už 160 let“. Nejviditelnější součástí oslav 160.let trvání spolku bude rozsvícení
významných staveb napříč republikou, které se rozzáří v sokolských barvách - červené a bílé. Jedná se
o stavby: Praha - Žižkovská televizní věž, Tyršův dům - z Kampy, Petřínská rozhledna, Tančící dům,
Ostrava: Nová radnice, most Miloše Sýkory, Liberec: historická budova radnice - bude svítit do 18. 2., Zlín:
sídlo krajského úřadu - Baťův mrakodrap, Uherské Hradiště: radnice, Jihlava: radnice města Jihlavy,
Přerov: zámek. Dále budou nasvětleny sokolovny v Jihlavě, Prostějově, Příbrami, Nové Pace a Tyršův
dům.
V Bílsku se traduje, že dne 23.7.1922 podnikly TJ Sokol Bavorov spolu se Sokolem Vodňany a Pohorovice
do obce Bílsko výlet, při němž členové předvedli občanům na hasičském cvičišti pana Vaňaty u Lejsku
některé ukázky cvičení mužstva, dorostu i žactva. Mezi cvičeními promluvil bratr Eduard Moravec z Č.
Budějovic na téma „Poslání Sokolstva“. Přednáška vzbudila v Bílsku takový zájem, že už za čtyři dny byla
svolána ustavující schůze a dne 11.12.1924, se potom tento místní spolek změnil z místní odbočky TJ
Sokola Bavorov ze Sokolské župy Husovy na samostatnou jednotu se statutem Sokol Bílsko. Dne
27.7.1922 se ve spolkové místnosti spolku dobrovolných hasičů Bílsko, tj. v hostinci pana A. Drůbka č.p.
10, konala ustavující schůze Sokola za vedení zdejšího bratra Kouby a bavorovského vzdělavatele pana
Šupitara. Po uvítání přítomných a přednášce „O významu sokolství a prospěchu zřízení TJ Sokol na těle i
duchu“ následovala volba prvního výboru blzeckého spolku Sokol:
Starosta spolku - Josef Šte z Bílska
Náčelník - František Kolář z Bílska
Jednatel – Ludvík Špatný z Bílska
Náčelnice - Marie Hanžlová ze Záluží
Pokladník - František Soukup z Bílska
K tomu bylo ještě zvoleno 10 členů výboru i z okolních obcí – Budyně, Měkynec, Pivkovice a Chrást.
Protože se již místní hasiči oslovovali „Příteli“, bylo Sokolům ustanoveno oslovení „Bratře nebo Sestro“ a
pozdrav doporučen „Na zdar!“. Domluvily a přihlásily se také skupiny členů spolku, cvičících v kategorii
dorost a žactvo (23 chlapců a 20 dívek). Cvičení pod střechou probíhala ve spolkové cvičební místnosti, tj.
v sále místního hostince – původní farní škole, č.p. 32. A to vždy po dohodě s nájemcem panem
Kahovcem, který svolil se cvičením pouze za podmínky, že i spolková místnost představitelů Sokola bude
ZDE u něj a nikoli v hostinci pana A. Drůbka v č.p.10, kde se už v té době scházeli místní hasiči.
Do cvičebny Sokola se postupně pořídily činky, bradla, kužely, švihadla i tyče s praporky, používané
při studovaných sestavách. Tolik potřebný pytel magnesia byl zakoupen až roku 1926. Vždy po dobu
cvičení Sokolů, zdobily tuto místnost obrazy Tyrše a Fugnera. Místa cvičení byla rozdělena i dle obcí –
v Bílsku každý čtvrtek, v Budyni dokonce 2x týdně a v Měkynci dle dochovaných materiálů málo... Když
roku 1929 hostinec v Bílsku v únoru při Hasičském plese vyhořel, cvičilo se jen v sousedních obcích,
hlavně v Budyni u Píchů. Cvičiště bylo zřízeno na louce rodiny Vaňatů u lesa Lejsek, ale využívali ho také
místní spolky Orel (katolická mládež) a spolek hasičů. Zde se i trénovalo i předvádělo. Hasiči si tu pak
postavili i vlastní krytou „Cvičírnu“ pro dobu nepříznivého počasí. Dřevo darovali aktivní členové z Blska,
z Budyně, z Měkynce a ze Záluží. Od roku 1925 schválila místní Školní rada zapůjčovat jednotě Sokol i
hřiště nad obecní školou. Veřejná vystoupení se ale i nadále konala u Lejsku.
Příspěvky do Sokola platili dospělí měsíčně 1 Kč, dorostenci ročně 3Kč a žactvo zdarma. Podle
dochovaných záznamů byli nejaktivnějšími členy spolku z Bílska Josef Šte , Františkové Kolář a Kozák,

fl

fl

fi

10

1-2/2022
Soukup a Špatný, dále Ludvík Špatný a z Budyně František Vondrys a Josefové Pícha a Vlček. Plesy
Sokola bývaly pořádány v obou hostincích v Bílsku (č.p. 10 a 32), v Budyni a také v blízkých Sviněticích.
Každoročně bylo sehráno členy Sokola i divadelní představení. Roku 1929 však došlo v Bílsku k rozporům
mezi Sokolem a Hasiči ve věci dosud společného divadelního jeviště. Toto bylo nakonec přisouzeno
do vlastnictví Hasičského sboru, i když je na písemnou žádost musel nadále Sokolům půjčovat.
Za členy TJ Sokol Blsko se v začátcích přihlásili:
Žáci a žákyně od 28.10.1922:
Z Blska: Vlčkové Marie a Anna, Šindelovi Marie a Josef, Kahovcová Marta, Šte ovi Josef a František, Zoch
František, Pleningrovi Karel, Josef a František, Špatných František, Ladislav a Václav
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 Chrástu: Faktorovy Teresie, Anna a Helena
Mužstvo během roku 1922:
Z Blska: Drůbek Antonín a Jan,Kolář, František Kouba, Jan Kůta, Antonín Nosek, Václav Prokop, Jan,
Soukupové Antonín a František, Svoboda František, Špatný Josef a Ludvík Šte , Josef Tichý, Kozák
František a v následujících letech se přidali i Kahovec Jan, učitelka Michlová, Chada Jan, Tušek B., Grill
Václav a Bohmová.
Z Budyně pak Jeřábek Václav, Jůzek Josef, Novák Matěj, Píchové František a Josef, Sedlák Bohumil,
Vlček Josef, Brych Jan, Valvodová Božena. Později i Vondrys František, Kabelík František, Vlček František
a Stanislav, Pícha Josef a Václav, Brabec Jan a Valenta Vojtěch
Z Chrástu: 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 a Nůsek František
Ze Záluží: Hanžl Josef a Vojtěch, Hanžlová Teresie, Hanžlová Marie a Pokorná Alžběta
Z Netonic: Jůzek Josef
Ze Svinětic: Čejka Josef, Holý Karel, Kolář Václav, Vlček Josef, Zíka Jan, Žlábek František
Činnost Sokolů v jednotlivých letech:
1923 - volby představitelů spolku– jednatel Ludvík Špatný, starosta spolku Josef Vlček z Budyně,
náčelník František Kolář, náčelnice Marie Hanžlová ze Záluží
- Cvičitelský sbor: mužstvo : Fr.Kolář a Vojtěch Tichý; dorost : František Pícha a Josef Šotka
z Chrástu; žactvo : František Pícha a Josef Pícha z Budyně
- Výlet na oslavy Mistra Jana Husa v Husinci – zacvičilo tam 16 mužů
- Přípravy na 1.veřejné vystoupení v Bílsku
- V tomto roce konáno: 51 proslovů, 26 přednášek, 7 besed, 22 rozhovorů, 11 vycházek žactva a
sehrán 1 divadelní kus
1924 - účast členů na Krajovém všesokolském sletu v Č. Budějovicích
- 7.6. šly místní školní děti a Sokolové pěšky do Vodňan a zpět. Na náměstí vítali projíždějícího
prezidenta T.G.Masaryka, při oslavách 28.října byla uspořádána „akademie“
1925 - nastaly v Bílsku potíže s docházkou, množily se úrazy a nekázeň
1926 - všesokolského sletu v Praze se zúčastnili aktivně Fr. Kozák – učitel v Bílsku a z Budyně Josefové
Vlček a Pícha
1932 - členstvo tvořilo 21 mužů a 2 ženy, dorost a žactvo v tuto chvíli není
- Roční příspěvek člena činil 18 Kč, jmění jednoty činí 177 Kč 07 hal
- Jednota se účastnila 4 veřejných cvičení. V Libějovicích, Vodňanech, Bavorově a v Prachaticích,
tzv. župní slet
- Proběhly přednášky, samostatné proslovy, 3 divadla a 1 taneční zábava. Bylo odebíráno 7 titulů
odborných časopisů
- 100.výročí narození bratra M. Tyrše a byly zapáleny pamětní ohně po průvodech na kopcích
(Neděliště, Kráseka) po celém kraji
1933 - konala se 1 valná hromada a 4 schůze výborové, byla pochválena účast 4 mužů na okrskovém
cvičení a 7 mužů na vylučovacích závodech ve Vodňanech.
- IX.všesokolského sletu v Praze se zúčastnili 4 muži ve cvičebním a 1 v občanském obleku
- provedeny volby aklamací a zvoleni:
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1934

starostou Vondrys Fr.
místostarostou Kolář Fr
náčelníkem Svoboda
místonáčelníkem Šte Fr.
vzdělavatelem Kozák Fr.
knihovníkem Šte Fr.
jednatelem Špatný
pokladníkem Vlček Josef
Do výboru: Chada Jan, Pícha Václav, Drůbek Jan, Šte Josef, Vlček Josef, Špatný Fr., Pleninger
Karel, Schiller Václav (náhradníci: Pícha Jan, Kabelík Fr.
- roční příspěvek snížen na 12 Kč a požádána Župa o podporu
- zábavní výbor (Špatný, Svoboda, Šte ) zajistil sehrání divadla a po dlouhé době i uspořádání
sokolského plesu 26.2.1933
- bratr starosta opět připomínal povinnost slušně a pilně navštěvovat cvičení, objednal nové
stanovy Jednoty
- oslavy 28.října se nepořádaly, vyčkávalo se „náhlého srazu župy“
- přihlášeno do Jednoty Sokol Bílsko 24 mužů a 1 žena
- konaly se: 1 řádná a 1 mimořádná valná hromada, 2 výborové a 1 členská schůze. Dopisů přijato
24, odesláno 6.
- Náčelník konstatoval, že v tomto roce nebylo vůbec cvičeno. Vzdělavatel uvedl, že v roce 1934
byly konány 2 proslovy, 1 vycházka na Helfenburg a 1 taneční zábava
- Volby aklamací potvrdily dosavadní osazenstvo výborů.
- Celkové jmění Jednoty Sokol Bílsko činí 199 Kč 16 hal.
- Jednatel vytkl činovníkům a členům nečinnost a vybízel dle kroniky Sokola (SOA Strakonice) tyto,
by konali svých povinností, o čemž bylo živě debatováno. Po tomto bratr starosta valnou hromadu
rozpustil … a zápisy spolkové kroniky končí.

O činnosti Jednoty Sokol v Bílsku se dochovalo mnoho dokladů, zápisů i plakátů z veřejného vystupování
v okolí. Dochovaly se dokonce i dvě domovenky z krojů s nápisem Blsko. Na výstavu, kterou jsem
připravila na oslavu výročí 120. roku od založení Sboru dobrovolných hasičů Bílsko, jsem použila
písemnosti od pana Jířího Šte a z Bílska. Většina dokumentů byla po výstavě předána do strakonického
archivu.
(LK)
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