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“Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.“
Konfucius

Plán sportovních a
kulturních akcí
19.4.
19.4.
30.4.
25.5.
26.5.
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.

14:00 Turnaj ve
stol.tenise
13:00 Pomlázky
18:00 Májka
Rodinný festival
Blzecké cyklookruhy
18:00 3.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

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

OHLÉDNUTÍ ANEB ZE ŽIVOTA OBCE
Výstava o československých armádách
Pan V. Plesník z České a Slovenské obce
legionářské, Jednoty Vimperk, nám po dohodě
s paní Barborou Kvapilovou zapůjčil putovní
výstavu o historii "Dějiny armády
Československa od roku 1918 do roku 1938.".
Celkem 9 panelů bylo po 3 týdny
nainstalováno v chodbě fary v Bílsku. Zájemci
je mohli navštívit v době otevření místní
knihovny. Výstava se líbila, i když pro některé
obsahovala nečekanou spoustu podrobností a
zajímavých textů. Od nás se výstava
přesunula do Drahonic.
(lk)
Oslava MDŽ
Pro mojí maminku
nakreslím květink
a pak jí k tomu dám
slaďoučkou pusinku.
Tak přál své mamince při oslavě MDŽ jeden
z nejmenších gratulantů. V sále místního
hostince se 9. března odpoledne sešli velcí i
malí, aby popřáli svým maminkám a babičkám
k Mezinárodnímu dni žen.
Pod vedením Blanky Kučerové a Terezy
Mojdlové si děti připravily nejedno překvapení.
Básničky a písničky se střídaly s roztomilými
tanečními vystoupeními těch nejmenších.
Starší děvčata předvedla náročnou
gymnastickou sestavu. S velkým potleskem se
setkalo sólové cvičení se stuhou, vystoupení
mažoretek, break dance Tomáše Kučery i
1
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ZE
ZASTUPITELSTVA
Prodej dřeva 1m²/400,16.2.2019 se v Netonicích
sešel na výjezdním zasedání
Výbor pro výstavbu a rozvoj
obce se zastupiteli obce.
V průběhu schůzky se shodli
na ceně palivového smrkového
dřeva pro rok 2019 ve výši
400,- Kč za prostorový metr.
Dřevo je z těžby kůrovcové
kalamity v obecním lese “V
Brnouších” a je stále v nabídce
k prodeji.

Rozpočet obce
Byl schválen rozpočet obce na
rok 2019, který je plánovaný
jako vyrovnaný s příjmy a
výdaji cca 4 570 000,- Kč.

Opravy a investice na
rok 2019
Schválené jsou také opravy a
investice na rok 2019 ve výši
cca 700 tis. korun: dokončit
zpevnění plochy mezi sběrným
dvorem a hrází rybníka v Bílsku,
upravit zdroje vody na novém
hřbitově nad Bílskem,
vymalovat společné prostory
„staré školy“ č.p. 34 v Bílsku,
natřít zděná Boží muka v Bílsku
a Ka p l i č ku v N e t o n i c í c h ,
nakoupit dopravní značky
k místním silnicím v Záluží a
v Netonicích.

pěkně zahrané skladby na klávesy. Po
vystoupení předaly děti všem maminkám,
babičkám kytičku a knížku z místní knihovny.
Nechybělo pohoštění. Dobrou náladu
podpořila skupina Fontána pana Jana Pořízky.
S obrovským zájmem očekávaly
netrpělivě všichni přítomní již tradiční
vystoupení členů SDH Bílsko.
Muži opět
zabodovali. Jejich ztvárnění známé „ Trpasličí
svatby “ nemá konkurenci snad ani v ČT. V
druhé části svého vystoupení předvedli ve
stylovém oblečení Zumba-dancing. Svoji
skvělou kondici potvrdili nejen při tanci. Krátce
před půlnocí vzhledem k nepřízni počasí byli
nuceni odstranit padlý strom v rámci
profesionálního hasičského zásahu. Po
návratu „na základnu“ v hostinci se všichni
dál společně dobře bavili. Prostě oslava jak
má být!
(jp)
V neděli 17.3. od 14:00 proběhlo
1.počteníčko s dílničkou, společně s paní
Pánovou, s paní Kulíkovou a s paní
Bayerovou. Této příležitosti využilo 6 kluků a
6 děvčat, která setrvala u vyrábění jarních
papírových dekorací, zatímco kluci se
vzájemně vzdělávali nad knihami a následně
zasadili každý svůj “stromeček”.
Na Velký pátek 19.4.2019 od 13:00 bude
další.
(ab)
Hasičský ples
V sobotu 23.3.2019 odpoledne se už ladily jen
poslední resty příprav na hasičský ples
v Bílsku. Stoly stály vzorně připravené, plné
rezervací na různá jména; kamna hučela a
hřála. Čísly polepené ceny do tomboly čekaly
na výherce a povlečené postele ve faře na
hosty z Bílska u Hořic. Přijelo jich hasičskou
dodávkou celkem šest. Starostovi obce a
veliteli hasičů hned předali dárečky do
2
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Kůrovcová
kalamita
Podle článku v Hospodářských
novinách ze 7.11.2018 je
současná kůrovcová kalamita
pravděpodobně největší v
historii českých zemí. Pan
náměstek ředitele Výzkumného
ústavu lesního hospodářství a
myslivosti (VÚLHM) pro výzkum
Ing. Petr Zahradník uvedl, že
pro rychlejší zvládnutí kalamity
by se dala použít takzvaná
rajonizace lesů.
Oblasti, které kůrovec již
zlikvidoval z 80-90% by zůstaly,
jak jsou, a těžařské kapacity by
se soustředily do míst, kde je
ještě co zachránit. "Nejhorší
situace je na severní Moravě,
ve Slezsku, zhoršuje se situace
na Vysočině a v jihozápadních
Če c h á c h " . S o u č a s n á o b ř í
kůrovcová kalamita začala již v
roce 2003. Kalamitu lze podle
Zahradníka rozdělit na tři
etapy:1.etapu z r.2003-2004
spustilo abnormální sucho
2.etapu odstartovaly orkány
Kyrill a Emma v letech 2007 a
2008 a nynější etapa začala v
roce 2015 po dalším období
abnormálního sucha.
V roce 2017 se v celé České
republice vytěžilo 19,4 milionu
m e t r ů k r y c h l o v ý c h d ře v a
napadených kůrovcem a v roce
2018 přes 15 milionů m3. V
objemu si lze 15 mil.m3 dřeva
představit jako vlak plně
naložený dřevem dlouhý 5000
kilometrů.

tomboly a sochu sv. Floriána z umělého
kamene, která by měla zdobit fasádu
hasičárny stejně jako u nich. Autorem sošky je
pan Jiří Kramář z kamenosochařství O-Agon
v Bílsku. Po ubytování šli na večeři do
hospody, kde se už chystala na své
vystoupení kapela „Pozor vizita“. Jak jsme se
dozvěděli, tak to byla jejich poslední akce
v sezóně. Za to, jak si ji užili s námi, jim patří
velký dík.
Před zahájením plesu se odbylo tradiční
focení hasičů v uniformách na sále. Vstupné u
vchodu bylo vybíráno společně s prodejem
tomboly, vydávané výhercům od 21. hodiny.
Čas příjemně plynul a přestávky se dařily
podle přání pana kapelníka Libora “hačat a
bumbat“. Jako zpestření se po loňských
hrátkách zařadila jedna oblíbená soutěž v
„židličkované“. Ač by se mohlo zdát, že
pravidla a průběh je notoricky znám
z dětských maškarních, měla tato soutěž
nečekaný průběh a vítěze. Do finále se
probojovali Kučerovi ze Záluží a pár ve
složení Václav Kucul st. s Jardou Kolářem. Ač
neměl pánský pár převahu výškovou, ukázalo
se, že v rychlosti obsazení židle nemají
konkurenci. Blanka pak rozumně nechala
závěrečné sólo čistě na jmenovaných pánech.
Účastníci bálu se dobře bavili a čas do
slosování hodnotných cen tomboly jim
neskutečně utekl. Legrace a smích nebraly
konce, když vyhlídkový let nad Bílskem vyhráli
manželé z partnerského Bílska. Několik
hlavních cen putovalo do prostřední bytovky
k Hrachovcům.
No a konec? Nakonec skončili tančící hasiči
na stolech se skoro hamletovskou
otázkou“ „co jste hasiči, co jste dělali?...“
V dalším občasníku vám přiblížíme hořické
Bílsko, protože je velká naděje, že se ještě
letos uvidíme.
(lk)
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kůr.kal. pokračování:
Podle Ing. Jiřího Remeše z
Fakulty lesnické a dřevařské
České zemědělské univerzity
musí lesníci nové porosty
založit tak, aby lépe odolávaly
současné klimatické změně.
"Musíme vytvářet lesy více
odolné a s větší pestrostí v
druhové skladbě a využívat i
nepůvodních druhů dřevin,
které vykazují vysoký potenciál
adaptace“. Jako příklad uvedl
využití douglasky tisolisté, která
se podle něj již vysazuje v
Německu či Francii.
" Po t ř e b u j e m e d ů v ě r u
veřejnosti v lesní odborníky,
kteří mají zájem předat porosty
dalším generacím v co
nejlepším stavu. V minulosti se
jim přece podařilo dát do
pořádku imisemi zdevastované
lesy v Krušných horách či
Krkonoších,“ řekl ke zvládnutí
nynější kůrovcové kalamity.
Pro další představu, stromy,
které se aktuálně kácí, mají
nejméně 30 let. Pravidlem je,
že dnešní lesník je 3.generací
lesníků, kteří titéž stromy
vysadili. Pokud nebudou lesy
rychle obnoveny, hrozí další
masivní vysychání krajiny. (lk)

Brigáda v obecním lese 7.4.2019 + prodej
dřeva z obecního
(lk)
O současné kůrovcové kalamitě v českých
zemích toho bylo už napsáno hodně. Bohužel
se tento brouček přemnožil i v okolí Bílska a
ničí dál rozsáhlé porosty. Vlastníci jednotlivých
lesů jsou povinni řídit se navrženými postupy.
Proto i Obec Bílsko jako vlastník musela
vytěžit stromy, postižené kůrovcovou
kalamitou za kravínem v lokalitě
„ V Brnouších“. Těžbu provedl pan Potřeba
z Dýšiny na Plzeňsku. Další práce a přípravu
palivového dřeva s rozvozem dělal Ota Opletal
s panem starostou a obecním traktorem.
Na neděli 7.4.2019 byla plánována brigáda
dobrovolníků na úklid paseky v Brnouších.
Počasí nám přálo, s úklidem pomáhalo 15
dospělých a 8 dětí. Končilo se pečením buřtů,
které kreativně upekl na vidlích Tomáš Kučera.
Za zajištění svačiny tak děkujem Tereze
Mojdlové. Pan starosta J. Kulík sdělil, že se
zatím z obecního prodalo 80 prostorových
metrů paliva po 400,- Kč. Ještě zbývá prodat
cca 60 m kubických čtyřmetrových výřezů.
V květnu nebo první polovině června 2019
bude likvidace kalamity v obecních lesích
pokračovat. Předpokládáme, že se vytěží
minimálně stejný objem dřevní hmoty jako
dosud. Palivo bude zase k prodeji podle
podmínek schválených zastupitelstvem obce.
Roky

NEJVĚTŠÍ DOLOŽENÉ
KŮROVCOVÉ KALAMITY V ČR
Důvody kalamity

1868–1878 nezpracované polomy po vichřici na
Šumavě

Objem
napadeného
dřeva

6 mil. m3

1949–1952 zanedbaná péče o lesy kvůli nedostatku 2,3 mil. m3
pracovních sil a suchu v roce 1947

Zdroj: Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti

1983–1988 polomy z let 1982–1984, suché roky
1982–1983

6,65 mil. m3

1993–1996 abnormálně nízké srážky a extrémně
vysoké teploty

6,75 mil. m3
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POLDR
Podle informací na stránkách
Wikipedie jsou poldry
v českých podmínkách vodní
díla, sloužící k protipovodňové
o c h ra n ě . J s o u v y t v o ře n a
přehrazením vodního toku,
s tím, že se za hrází voda za
běžných
podmínek
neakumuluje vůbec. Výpusť
poldru bývá většinou
nastavena tak, aby vodní dílo
opouštěl takzvaný neškodný
průtok. Ten je však udržitelný
jen do momentu, kdy je
kapacita vodního díla
naplněna. Když je překročena,
začne voda přetékat
takzvaným bezpečnostním
přelivem. K akumulaci vody
tedy dochází až během
povodní, čímž se zruší nebo
velmi zbrzdí povodňová vlna,
která pak působí menší škody
na dalším toku. V Holandsku
se jedná i o území, získaná
vysušením moře a stálým
odčerpáváním vody za hráze.
Ve srovnání s přehradou má
poldr vyšší takzvanou retenční
(zachycovací) kapacitu. Sto
procent jeho objemu totiž
slouží pro zachycení vody z
povodňové vlny. Podobně
jako přehrada má i poldr
odtok, ale počítá se u něj i s
možností vsakování vody do
půdy.
(lk)

Zaplavený poldr
Poldr u soutoku Bílského a Chrásteckého
potoka u silnice na Netonice nyní prochází
zkušebním provozem. Během tohoto jarního
období byla část protékající vody zadržena,
takže vznikla laguna, jak je vidět na fotografii
v příloze. Poté byla denně prováděna
technikem Povodí Vltavy s.p. nebo panem
starostou i několikrát denně kontrola skutečné
výšky hladiny a stavu dle zabudovaných čidel,
ověření výskytu vody v šachtách u paty hráze
a regulace průtoku vody hrází. Je zajímavé,
že se pohyb hladiny určuje její nadmořskou
výškou, která je při normálním stavu v potoce
na 464,50 m n.m. Letos se maximum dostalo
o cca 2 metry výše na 466,80 m n.m.. Nyní se
již vrací do normálu ve svém korytě.
Projektantem našeho poldru byla společnost Aquatis
a.s., investorem Povodí Vltavy, s.p. a dodavatelem
Zvánovec a.s. ČB. Stavba byla zahájena skrývkou
ornice v listopadu 2016 a dokončena byla v dubnu
2018. Po ukončení zkušebního provozu bude snad
hráz zkolaudována. Celkové náklady stavby dosáhly
32.937.550,91 Kč bez DPH, přičemž dotace
z programu 129 260 činily 22.040.662,22 Kč bez
DPH.

Do budoucna počítá obec Bílsko s úpravou
úseku mezi Lejskem a cestou k úpravně vody,
čímž by mohl vzniknout přiměřeně
dlouhý,klidný a bezpečný procházkový okruh
pro obyvatele Bílska, např. i s kočárky.
(lk)
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Písničky, které ani čas
neodvál
Ing. Josef Kalbáč, náš bývalý
senátor, věnoval po loňské
návštěvě oslav výročí 130 let
Sboru dobrovolných hasičů
v Bílsku zdejší knihovně sadu
sborníků lidových písniček
s notovým zápisem. Po celý
život totiž lidové písně z
oblasti jihozápadních Čech
sbíral a shromáždil jich několik
set. Nakonec je s panem Jiřím
Nestřebou vydali. Vloni při
křtu jedenáctého jubilejního
zpěvníku Josef Kalbáč tvrdil,
že je poslední, ale připustil, že
by mohl vyjít ještě zpěvník
dvanáctý. „Moje archivní
záznamy nejsou ještě zcela
vyčerpány. Určitě by se jistě
vešly do dvanáctého dílu, kdy
číslo 12 symbolicky tvoří 12
apoštolů a také 12 měsíců v
roce," uvedl autor.
(lk)

RODINNÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL
25.5.2019 na louce u Tománků
a B a y e r ů . Po l o ň s k é m
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, a jízda na
koních nejen pro děti.
VSTUPNÉ 100,(ab)

ZE ŽIVOTA OBCE ANEB CO NÁS ČEKÁ
Velikonoční řehtání
V Bílsku se začalo
znovu chodit řehtat v r.2015. Podle tradice na
Zelený čtvrtek odletí zvony do Říma a tak je
potřeba oznamovat lidem čas k ranní, polední
a večerní modlitbě. Řehtání v Bílsku proběhne
letos organizovaně, kdo z dětí chce jít, přijde v
19:00 ke kostelu na Zelený čtvrtek 18.4.19.
Dále budeme řehtat v 7:00 a v 19:00 v pátek
a v 7:00 sobotu. Prosíme připravte dětem na
sobotní poslední řehtání před návratem zvonů
nejlépe malou finanční odměnu.
Koledování na velikonoční pondělí 22.4.19
proběhne obdobně, ale samozřejmě mohou
vyrazit koledovat i ti, kteří neřehtali.
Pomlázka - chcete-li si s námi vyrobit
pomlázku, přijďte na další Počteníčko do
knihovny, ve 13:00 na Velký pátek, kde si děti
vyrobí i velikonoční zápich, něco si povíme o
Velikonocích a za asistence odborníků
spleteme pomlázky.
Ping – pongový turnaj se koná na Velký
pátek 19.04.2019 od 14 hod v sále hostince.
Májka a pálení čarodějnic – 30.04.2019 na
návsi v Bílsku od 18:00, kdy zvedneme
bílskou májku, opečeme buřty a posedíme
pod stanem.
S přípravou a zdobením májky můžete
všichni pomoci po dohodě s Nikolou
Černou nebo Míšou Vítovců, prosíme
ozvěte se jim.
(ab)
VELIKONOCE 18.-22.4.
Z mnoha svátků, které ctili a také slavili
naši předkové nám jich příliš nezbylo. Vedle
Vánoc jsou to Velikonoce, svátek jara, oslava
nového života, nové naděje. Velikonoce jsou
nejvýznamnější křesťanské svátky
připomínající smrt a vzkříšení Ježíše Krista.
Pro křesťany na celém světě představují tyto
6
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VELIKONOCE
Po p e l e č n í s t ř e d a :
Začal půst, čas odříkání, čas
zjednodušeného jídelníčku.
Zapovídalo se jíst maso i
živočišné tuky. V postní čas se
vyloučily veškeré světské
písně, zpívaly se pouze písně
svaté. Na svatého Řehoře
chodili žáci s učitelem od
stavení ke stavení se
žákovskou koledou a vybírali
pro kantora milodary. Nejstarší
zpráva o Řehořském svátku
v Čechách pochází z r. 1557.
K tradičním postním pokrmům
p at ř i l a p u č á l k a , p ra ž m o,
placky, ryby….
Velikonoce se zahajují
Květnou nedělí . Ten den se
nosily do kostela „kočičky“ a
lístkové pruty ke svěcení.
Hospodáři pak šli do polí,
dávali do obilí lístkové pruty,
aby bůh chránil úrodu. Doma
se dávaly za obrazy a kříž
kočičky proti ohni.
Na Zelený čtvrtek se
p ř i p o m í n á z ra d a J i d á š e .
Dodnes se pečou jidášky –
sladké pečivo. Večer, jakmile
dozní po mši zvony „ odlétají“
do Říma. Až do Bílé soboty
chodí chlapci s řehtačkami a
klapačkami – „ zvoní“ poledne
i klekání. Nastává doba
velkého smutku, kterým se
vzpomíná odsouzení Krista.
Velký pátek – den kdy
se připomíná Kristovo
ukřižování. Nemá se „hnout“
zemí. V kostele se zpívají
pašije (vyprávění o utrpení a
smrti Ježíše Krista) , drží se
přísný půst.

svátky několika týdenní přípravu. Velikonoce
jsou svátky pohyblivé. Určují se podle prvního
jarního úplňku. Poslední hlučná zábava a
bohatá hostina je masopust. Po masopustu,
který končí masopustním úterým následující
středu – zvanou Popeleční začíná půst, který
trvá až do Velikonoc – 40 dní. Od Popeleční
středy počítali naši předkové plných šest
týdnů půstu.
Říká se “jiný kraj jiný mrav”. Samozřejmě, že
se prastaré pohanské tradice a křesťanské
zvyky při této velké oslavě jara prolínají. Jiné
zvyky má Finsko nebo Švédsko, kde se děti
převlékají za čarodějnice, Německo, Belgie,
Nizozemí – velikonoční vajíčka a sladkosti
hledají děti na zahradě. V Dánsku se vyzdobí
celý dům jarními kyticemi a vajíčky ve žlutých
odstínech, v Portugalsku musí Portugalci
nejprve navštívit svého kmotra, předat mu
koláč s vajíčkem uprostřed. Teprve pak se
mohou pustit do jehněčí pečeně. V Jižní Africe
se některé národy orientují na Nizozemí, jiné
na Velkou Británii. Jedno je ale skutečně
originální - darují se zde místo slepičích
vajíček malovaná vajíčka pštrosí.
Pro mnohé slovo Velikonoce pomalu
ztrácí ten pravý význam. Nahrazuje ho
obrovský nákup, reklamy spousta velikonoční
parády…. Přesto bychom neměli přeslechnout
vyzvánění zvonů, které přilétly z Říma, ranní
ptačí koncert, nepřehlédnout první voňavé
narcisy, hyacinty… a nechat se hýčkat jarním
sluníčkem.
Velikonoční kuchyně
Zmínky a doklady o velikonočních jídlech
najdeme už ve 14. století.
Mazanec, vejce, sýr, špinátové koblihy,
klobásy, svítek, smatanice (sýry),sladká kaše,
babka maková,(mák, skořice, med,zázvor,
šafrán, houska…) Beránek po uhersku,
Beránek po polsku, Beránek u Veliký čtvrtek,
7
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Velikonoce
pokračování:
Posledním
dnem před Velikonoční nedělí
je Bílá sobota . O tomto dni
se křtí dospělí lidé, světí se
oheň a voda. O půlnoci se pak
koná půlnoční mše za
vzkříšení Krista. Bílou sobotou
končí čas odříkání. Hlavním
pokrmem dne je velikonoční
sekaná, mazanec….
Nejdůležitějším dnem
Velikonoc je Neděle
velikonoční – Hod boží
v e l i ko n o č n í , k t e r á j e v e
znamení radosti nad
vzkříšením Krista. Lidé se
navštěvují, hodují, na stole je
spousta dobrých jídel (kůzle,
jehně, vepřové maso, šunka,
beránek…)
Velikonoce končí
Po n d ě l í m v e l i k o n o č n í m .
Pondělí velikonoční bylo a je
ve znamení vajec a pomlázky.
Jarní proutí na pomlázky patří
také k symbolům života stejně
jako vajíčko.
(jp)
ŘÍKADLO K ŘEHTÁNÍ
Anděl Páně, my řehtáme,
že pan Ježíš leží v hrobě.
Kopali jámu/ Ježíši pánu,
Aby ho krále ukřižovali,
na Velký pátek do hrobu dali.

Píseň při sobotním vybírání:
Nevinného mučení a smrt Krista Pána,
rozvažujme v libosti každá duše
věrná,
která chce vždy od zlého ráda
odstoupiti
Pro člověka hříšného
Chce tě vykoupiti.
On pro své umučení
Dal nám věčnou milost
a po tomto životě
v nebi věčnou radost. (ab)

Koláč syrnej, Bobrový ocas, (velká velikonoční
lahůdka) , Postní kyselice, kaše postní z jiker
kaprových, štika s česnekem, medvědí tlapy,
topinky z telecího masa, zvěřina bůvolová,
nebo zubrová(vzácné) – dokládá Severenivo
Kuchařství . Vše krmě zdárné a chutné.
Každá hospodyně má své osvědčené
velikonoční speciality – recepty. Přidávám
jeden z mnoha
z velikonoční
kuchyně
starých Čechů. ( časopis „Zlatá Praha“ 1907)
Ochutnáme mazance. Bavor Rodovský
z Hustiřan poučuje:
Chceš-li míti čisté mazance, vezmi nejprve
másla, smetany a vstav je do peci, neb k uhlí,
ať se shřejí. Potom vezmi mouku bílú vsypiž
tam v tu smetanu, ať bude jako kaše a potom
vejce.Vlí cožť se zdá kvasnic, vrtiž a bí
lopatkou velmi dobře za chvíli dobrou . A
potom vezmi šafránu a hřebíčkuov a
okořeniš, potom sejr strouhaný. Vlíž tam ta
vejce, zmísej a ihned klaď v těsto mazání. Až
to těsto bude prve hotové, ihned za tepla vsaď
do peci.
(jp)
VÝLET ZA PIETOU DO PRAHY ?
Oprava úžasné památky z blzeckého kostela
je součástí akce „Dílo sezóny 2018“ v Národní
galerii v Praze.
V rámci činnosti kronikářky se paní Lenka
Kulíková kdysi zajímala o osudy sochy
z proskleného retáblu (skříně) v severní zdi
místního kostela sv. Jakuba (nyní je tam
celoročně instalován betlém). Zprávy o tomto,
odborně řečeno ,reliéfu neboli „prostorově
neúplné“ soše měla od své předchůdkyně
paní Marie Špatné a z dochované staré
kroniky farnosti, psané od roku 1776 panem
farářem Makovičkou. Společně s Tomášem
Bayerem se podle sdělení bavorovského pana
faráře a Českobudějovického biskupství na
8
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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.

ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE
2019
29.3.

12.4.

26.4.

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

sochu bezvýsledně dotazovali už v roce 2007
v Alšově jihočeské galerii na zámku v Hluboké
nad Vltavou. V únoru 2008 přišel překvapivý
email od kurátora tamějších sbírek Mgr.
Berkovského, že se socha našla zastrčená za
obrazy v depozitáři a že je v katastrofálním
stavu. Na zaslanou žádost pan ředitel Alšovy
galerie povolil možnost focení sochy, tak tam
vyrazili s Ing. Hanžlem z Budyně. Socha
čekala umístěná na paletě u zdi chodby
v depozitáři. Tam vznikla barevná fotka
v příloze, kde má Panna Maria zlatý závoj a
modravé roucho. Nejen náš zájem, ale i
nesporná krása a stáří byly důvodem, proč
pan kurátor nechal sochu odvézt do laboratoří
Národní galerie v Praze k posouzení šancí na
její zvovuzrození. Další zpráva přišla v roce
2010 od paní Mgr. Chlumské z Anežského
kláštera, že stav sochy, řezby a polychromie
prozatím neumožňuje vystavení díla a „Pieta
z Bílska“ je proto stále v péči restaurátorů.
Průzkum díla prováděl pan doc. P. Kuthan,
akademický sochař. V té době byly řešeny
také vlastnické vztahy a právní kroky pro
zápůjčku Římskokatolickou farností Bílsko,
protože plánované nezbytné konzervační
zásahy k zastavení dřevokazného hmyzu byly
velmi finančně náročné. Už tehdy vše
nasvědčovalo tomu, že Pieta z Bílska je dílo
mimořádné kvality.
Dobrá konstelace hvězd ve vínku té cca 120
cm vysoké sochy měla za následek její další
šanci. Podle tiskové zprávy, vydané v minulém
týdnu Národní galerií v Praze se jedná o
mimořádnou pozdně gotickou památku. Ve
středu 10.4.2019 se konala první veřejná
komentovaná prohlídka s kurátorkou paní Mgr.
Štěpánkou Chlumskou. Společně se „sochou
od nás“ jsou vystaveny i další sošky, dosud
umístěné v expozici Alšovy jihočeské galerie
v Hluboké nad Vltavou. Jedná se také o
9
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obecní KNIHOVNA
Bílsko
OTEVŘENO
PO
15:30 - 16:30
PÁ
18:00 - 19:00
Využijte příležitosti poslat děti
na nový projekt
knihovny
Počteníčko, zábavnou formou
procvičíme čtení, žádný dril,
žádné zkoušení a přesto nás
čtení bude bavit. V rámci každé
otevírací doby plus extra akce.
Stále je možnost zapojit se do
projektu Čtení pomáhá:
www.ctenipomaha.cz
Objednávky a dotazy na:
knihovnabilsko@centrum.cz
nebo fcb Alzbeta Bayerova

OZNÁMENÍ
3.4.19 v Bílsku zemřela Janinka
Bayerová. Zemřela doma díky
domácí hospicové péči
s v. M a r k é t y z e S t r a k o n i c
www.hospicmarketa.cz
Ve věku 5,5 let po těžké
nemoci. Rozloučení se konalo
6.4.19 na Lomci u Vodňan.
Rodina děkuje všem, kteří se
rozloučení zúčastnili a všem,
kteří rodině pomáhali nebo
dělali Janince radost svým
přátelstvím.
(ab)

pozdně gotická dílka z Bílska, řezbu sv.
Jakuba a Máří Magdalény. Autorsky jsou
spojována s okruhem Mistra Oplakávání ze
Žebráku či Mistra Oplakávání ze Zvíkova,
vůdčích osobností řezbářské produkce v
jižních a jihozápadních Čechách v 1. třetině
16. století.
Výsledky uměleckohistorického rozboru,
průzkumu a restaurování Piety z Bílska
prokázaly, že i tato řezba má ke jmenovanému
okruhu prací těsné vazby, jak je patrno z
řezbářského rukopisu i detailů dochované
původní polychromie. Další vazby na tento
okruh vyplývají z objednavatelského kontextu,
neboť obě menší řezby z Bílska byly nejspíše
objednány po roce 1508, kdy se držitelem
panství Drahonice, jemuž přináleželo i Bílsko,
stal nejvyšší kancléř Českého království
Zdeněk Lev z Rožmitálu († 1535).
Podle informací paní kurátorky nás ráda
všechny na výstavě uvítá a provede. V
samostatné expozici k „Dílu sezóny 2018“
bude Pieta vystavena od 8.4.2019 do konce
června. Následně bude součástí dlouhodobé
expozice Národní galerie v Anežském klášteře
na břehu Vltavy.
Tuto výjimečnou památku pocházející z Blska
bychom mohli shlédnout společně,
pravděpodobně během víkendu
18.-19.5.2019, kdy bude v Anežském klášteře
otevřeno a zdarma přístupno více dalších
památek díky festivalu Openhouse
(www.openhousepraha.cz), pokud bude dost
zájemců. Proto prosíme v případě zájmu,
kontaktujte starostu obce p. Jiřího Kulíka
(tel. 724 181 027).
(lk)
Do občasníku můžete přispívat i vy, vaše návrhy
zasílejte na mail:
alzbeta.bayerova@gmail.com
10
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MDŽ 9.3.2019 “trpasličí svatba”
HASIČSKÝ PLES 23.3.2019
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Zeelandia
rozšiřuje výrobu!
Hledáme proto nové kolegy a kolegyně, kteří nám při výrobě
vařených ovocných a zeleninových náplní pomohou s prací přímo ve
výrobním provoze na různých pracovních pozicích.
Podmínky:
• Místo výkonu práce: Chelčice.
• Střídání ranních (od 6:00), denních (od 7:00) a odpoledních (od 13:15)
pracovních skupin.
• Nástup možný ihned nebo dohodou.
Pro získání bližších informací a zasílání životopisů se obracejte na personální oddělení:

Ing. Michala Raganová
prace@zeelandia.cz
+420 381 791 824
Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách www.zeelandia.cz.
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UNIKÁTNÍ POZDNĚ GOTICKÁ
PIETA Z KOSTELA SV.JAKUBA
v Bílsku

FOTO Z ROKU 2008 PO NÁLEZU
DNES PO ZRESTAUROVÁNÍ V ANEŽSKÉM
KLÁŠTEŘE
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