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“Ztráta iluze nás občas učiní moudřejšími než nalezení pravdy.”
Ludwig Borne (6 May 1786 – 12 February 1837, německo židovský politický autor a satirik)

Plán sportovních a
kulturních akcí

2021
30.4.

1.6.
12. 6.

postavení májky při
dodržení hygienických
opatření jako v loňském
roce
oslava Dne dětí odložena
4. Bílský festival na louce
(festival à la piknik, pestrá
směsice kapel, kvalitní
občerstvení (i bezlepkové)
doprovodné programy
(viz plakát brzy na nástěnce +
fcb)

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
dodavatelů (Makro, řeznictví Bavorov,
pekárna Vacov…)

Poplatky za psy a
popelnice 2021
Podle zastupitelů zůstávají v roce 2021
poplatky stejné - za jednoho psa
100,- a za každého dalšího 150,-.
Poplatek za svoz odpadu = Popelnice
jsou za 230 Kč/osobu. Osvobozeny
od tohoto poplatku jsou osoby, které v
obecní prodejně nakoupí každý měsíc
minimálně za 600,- Kč. Tyto poplatky
měly být obci uhrazeny do 31.1.2021.
Zaplatit je ještě můžete převodem na
účet obce nebo hotově v knihovně u
paní Alžběty Bayerové v Bílsku, každý
pátek od 15:30-16:30.
(LK)

Dovolte mi, abych Vás po delší době oslovil touto cestou.
S vydáním občasníku jsme letos čekali na lepší vývoj nákazy
koronavirem a větší uvolnění omezujících opatření. Odkládali
jsme jeho vydání s velkými nadějemi. Všichni pravděpodobně
sledujeme vývoj a zveřejňované zprávy. Zatím se tedy nedá
vůbec předpovědět vývoj dalších dní, týdnů a měsíců… I v
našich obcích onemocnělo už touto obávanou nemocí několik lidí
a bohužel si vyžádala i lidský život. Zájemci z řad starších lidí se
nyní mohou registrovat k očkování. Snad se tím také
minimalizuje další možný nárust onemocnění. Od minulého čísla
Občasníku uteklo hodně vody v potoce, ale můžeme
vzpomenout na akce, které se mohly uskutečnit. Byl to například
prodej a úpravy kaprů před obecním úřadem odpoledne
24.12.2020 jako náhražka tradičního výlovu. Během 27.12.2020
se několik rodin prošlo na blízký Hrad a na Silvestra odpoledne
bylo možné z bezpečné vzdálenosti pozorovat ohňostroj pro děti
na poldru Bílského potoka. První letošní akcí v netradiční podobě
byla v roce svého 20. výročí Tříkrálová sbírka, do které jste mohli
přispět převodem z účtu nebo bankovkami do kasička v obchodě
(celkem se u nás na pomáhající projekty vybralo 5.322 Kč).
Zimním zpestřením bylo klouzání a bruslení na obecním rybníku
v Bílsku (hokejové mače i krasobruslení) a pro přespolní na
rybníčku u mlýna, když hladiny okolo 17.ledna 2021 dostatečně
zamrzly. A pak už patří poděkování Petrovi Tománků, který v
Bílsku zajistil, zorganizoval a dozoroval Velikonoční hrkání,
řehtání či dřevěné zvonění. Proběhlo zase po rodinách, od
čtvrtka do soboty, i dobroty pak byly.
Bohužel se mohu pokusit i o velký výčet tradičních akcí, které se
ani letos nemohly pořádat, což mrzelo hlavně nové nájemce
hospody, kterým náš bohatý kulturní život vylíčili Hrachovcovi v
bledě růžových barvách. Museli jsme tedy oželet plesy a bály,
včetně populárního dětského maškarního. Nekonala se členská
schůze SDH Bílsko od založení spolku konaná tradičně v
lednovém termínu okolo Tří králů. Spoustou fotografií jsme si na
sociálních sítích připomněli minulé Masopusty, březnové oslavy
MDŽ s vystoupením dětí a hasičů. Zapomenout jsme museli i na
tradiční velikonoční koledu s pomlázkami, takže doufám, že nám
děvčata neuschnou alespoň do 1.máje, neboť ani letos nebude
možné se prolétnou, popít a pojíst při pálení čarodějnic. Pokud
se podaří připravit čerstvou máji, bude i letos na návsi
osamoceně stát. Už nám to asi chybí všem, to bezstarostné,
bezpečné setkávání a rozdávání radosti při našich aktivitách.
S akcemi v našich obcích také souvisí dotazníková akce Leony
Hrdličkové, která pro potřeby bakalářské práce zjišťovala zájem
občanů Bílska o pořádání akcí. Dotazování probíhalo
elektronicky na facebooku nebo písemnou formou, pro kterou
byly formuláře k dispozici v místním obchodě. Autorka
předpokládá, že výsledek dotazování bude k dispozici
zastupitelům, aby se mohli soustředit na akce, které tu občané
skutečně chtějí… Věřím, že všichni, kteří odpovědět chtěli, si čas
na to vyšetřili a Leona získala dostatek potřebných podkladů k
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BALÍKOVNA
(v rámci projektu Pošta Partner
České pošty a.s..)
U místního obchodu na obecním
úřadě se nachází Balíkovna, kam si
můžete nechat přesměrovat Českou
poštou balík k vyzvednutí. Většina eshopů nabízí naši Balíkovnu jako jedno
z výdejních míst (pouze pro účely
B a l í ko v n y m á B í l s ko u Vo d ň a n
přiděleno další PSČ 387 78, pro
ostatní služby a balíky do Bavorova či
Vodňan zůstává 387 73, spádová pošta
Bavorov).
(JK)

SBĚRNÝ DVŮR
u bývalé fary a SDH

SO 9:00 - 11:00

ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU ODPADU V
ROCE 2021

23.4.
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21.5.
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18.6.
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30.7.

13.8.
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24.9.

8.10.

22.10.

5.11.

19.11.

3.12

17.12

31.12.

sepsání své práce na cestě za vysokoškolským titulem.
Vzhledem k nejasné situaci doporučujeme sledovat akce,
zveřejňované na facebookových stránkách Obec Bílsko,
Knihovna Bílsko a Hospoda Bílsko. Nahlédnout na tyto stránky
lze i v místní knihovně, která byla letos vybavena novým
stacionárním počítačem. Přeji Vám, abyste zůstali zdrávi a těším
se na brzké setkává Vámi.
Jiří Kulík, starosta

Stav stavebních řízení – 3 rodinné domky „U
Vaňatů“ - aneb máme nové sousedy….
Statek č.p. 11 koupila obec v listopadu 2019 a po necelém roce a
půl jsou stavby domků těsně před dokončením a připravují se ke
kolaudaci koncem května 2021. Mezi snad jedněmi z posledních
vyjádření a razítek bylo například to od „hygieny“ k asfaltové
příjezdové cestě…vyhověla …
Zastupitelé počítají, že do poloviny května budou domky včetně
oplocení dokončeny. Příjezdová komunikace a přípojky vody už
hotové jsou a tak věřím, že se to podaří dotáhnout. I když to
nevypadá, je za tím dost administrativní práce a nervů. Hodně
pomohli s pozemkovými úpravami i jednotlivé rodiny Tománků,
Chytilů a Fundů. Dále se předpokládá v letech 2022 a 2023
dokončení revitalizace celého prostoru, včetně možné nabídky
menších pozemků k odprodeji a konečná rekonstrukce č.p. 11 na
občanskou vybavenost a byty. Myslím, že by se nám v obci
prostory pro Dětskou skupinu (něco jako malá školka) a ordinaci
lékaře hodily, přestože se pohled na tato místa od „Zeleného
mostku“ výrazně změní.
Financování celého projektu podrobně popíšeme v příštím
občasníku, kdy již budou známy všechny náklady na výstavbu 3
rodinných domků po kolaudaci 2021. Věříme, že novým mladým
rodinám se u nás bude s námi všemi hezky bydlet. Snad je jejich
odvaha opustit město nebude nikdy mrzet. Možná to bude
inspirovat některé mladé lidi, kteří tu vyrostli, k návratu a životu
na venkově se svými stárnoucími příbuznými.
(LK)

Foto příběh na pokračování
Stav 30.9.2020 + 12.11.2020 + 7.12.2020 v minulých
občasnících. Stav ke dni 28.4.2020: (omítky, příprava plotu).(AB)
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Poplatky za psy a
popelnice 2021
Podle zastupitelů zůstávají v roce 2021
poplatky stejné - za jednoho psa 100,a za každého dalšího 150,-.
Poplatek za svoz odpadu = Popelnice
jsou za 230 Kč/osobu. Osvobozeny od
tohoto poplatku jsou osoby, které v
obecní prodejně nakoupí každý měsíc
minimálně za 600,- Kč. Tyto poplatky
měly být obci uhrazeny do 31.1.2021.
Zaplatit je ještě můžete převodem na
účet obce nebo hotově v knihovně u
paní Alžběty Bayerové v Bílsku, každý
pátek od 15:30-16:30.
(LK)

NEzrušení autobusové
linky
Plánované změny jízdního řádu od
začátku roku 2021 se u nás přímo
neprojevily v obslužnosti našich osad.
Po průzkumu dopravní společnosti byl
zrušen pouze velmi málo využívaný
ranní autobusový spoj na úseku
Krajníčko-Bílsko. Podle platných jízdních
řádů IDOS k 1.1.2021 tak stále vyjíždí
první spoj ČSAD STTRANS z Bílska v
4:40 (další 5:43) směr Drahonice a 4:59
směr Bavorov a Vodňany.
Podobný osud jako ranní nevyužívaný a
prodělečný
autobusový
spoj čeká v
nejbližších
měsících také
telefonní
budku před
starou školou
(obecním
úřadem s
krámem) v
Bílsku. Panu
starostovi to
s d ě l i l i
zástupci
společnosti
O2. Budka
bude demontována a přístroj odstraněn
bez náhrady… ale ruku na srdce, kdy
jste z ní telefonovali naposledy?.... (LK)

Obecní obchod v roce 2020
Za jeho fungování, široký sortiment a čistotu patří velký dík paní
Pavle Hrachovcové, která většině z nás už leta „vidí do
kuchyní“…. Poděkování za provedení inventury zboží dne
2.1.2021 směřuje ke členům kontrolního výboru.
Výsledky a ziskovost provozování obecního obchodu v Bílsku v
roce 2020 dle pana starosty:
Obchod s potravinami a klasickým smíšeným zboží je
provozován příspěvkovou organizací obce Bílsko v prostorách
budovy staré školy proti kancelářím úřadu. Jediným
zaměstnancem je paní Pavla Hrachovcová. Sortiment a
nabízené zboží jde v současné době vládních protipandemických
omezení dobře na odbyt. Dosahované tržby i bez navyšování
marže mají stoupající tendenci, přestože se část kupní síly
soustředí na „autíčko“ pojízdné prodejny pana Kodátka a
supermarkety v okolí. Od 1.6.2020 se příspěvková organizace
„Služby Bílsko“ stará i o zeleň ve všech třech osadách.
Za rok 2020 měla prodejna tržby bez DPH 1.490.000 Kč (včetně
DPH 1 733 tis. Kč) při marži 23,8% (tj. 287 tis. Kč). Tyto celkové
výnosy byly tvořeny:
Tržby za péči o zeleň fakturované obci
38 tis. Kč
Dotace od Úřadu práce na podporu zaměstnanosti
172 tis. Kč
Na skladě bylo k 31.12.2020 zboží v hodnotě
69 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek činil po odpisech
128 tis. Kč
Provozní náklady byly za rok 2020
424 tis. Kč
Koupili jsme nový mulčovací traktůrek
104 tis. Kč
Zisk za rok 2020 před zdaněním činil
73 tis. Kč
Peníze budou použity na nákup pozemků a zasíťování nejen v
Bílsku a v Záluží, ale i v Netonicích.
Stále platí nabídka zastupitelů na možnost zajištění nákupů a
jiných potřeb v době omezené opatřeními v důsledku šíření
nákazy koronavirem COVID-19 starším a nemocným osobám.
Pro obec Bílsko je to pan Kulík, pro obec Netonice pan Houska a
pro obec Záluží pan Kučera. Podobně nabízí obec pomoc
seniorům v případě zájmu o registraci na očkování proti
koronaviru. Toto očkování probíhá nejblíže v centru ÓČKO proti
strakonické nemocnici nebo po dohodě u praktických lékařů
v okolí, kteří poskytují tuto službu.
(LK)

Oprava cesty od nových domků u Vaňatů do
Lejska
Do přípravy vycházkové trasy se opakovaně zapojilo dost
pomocníků, kteří vyřezali, vykáceli a prořezali keře a větve
stromů (Ondra Špatný, Petr Tománek, Petr Mačura, Václav
Kucul st. s Matesem, Roman Straka, Tomáš Kučera nebo Karel,
Václav a Jiří Kulíkovi). Potom přišly na řadu úpravy bagrem pana
Faktora z Budyně. Postupně srovnal povrch, odhrnul nánosy a
nerovnosti, vyčistil trnkové křoví. V místech proti okálům se tak
obnažila letitá černá skládka odpadů a plastů, jejíž čištění asi
zabere nějaký čas. Dne 04.03.2021 zválcoval připravený povrch
obří válec pana Hejdánka z Kváskovic. V plánu zastupitelé mají
ještě umístění několika laviček podél cesty a herních prvků pro
malé děti, na vhodných místech by se mohla objevit výsadba
ovocných stromů. Myslím, že by bylo hezké, kdyby si stromy
vysadily jednotlivé rodiny jako tomu bylo v Cehnicích,
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Změny v ordinačních
hodinách a v osobě
lékaře
Veřejnost byla informována, že od
1.3.2021 převzal ordinace
MUDr. Stieblera s.r.o. na poliklinice
ve Vodňanech i v Bavorově u kostela
p a n M U D r. Ro m a n Vo t r u b e c .
Vykonává stejné činnosti, nezměnil
adresy ani telefonní čísla. Ordinační
hodiny ve Vodňanech zůstávají
pondělí až pátek, ale v Bavorově už
pouze pondělí až středa.
(LK)

Rok 2021 ve vedení obce
- znáte členy výborů?
Starosta Ing. Jiří Kulík
Místostarosta Ing. Tomáš Kučera
(Záluží)
Výbor pro výstavbu a rozvoj obce
Předseda: Hrdlička Roman
Členové: Bayer Jakub, Bayer Tomáš,
H o u s k a Pa v e l , Ku č e r a To m á š ,
Ročovský Josef (Netonice), Straka
Roman
Kontrolní výbor
Předseda: Špatný Ondřej
Členové: Černá Nikola, Jelínková
Nikola, Kucul Václav, Mačura Petr
Finanční výbor
Předseda: Houska Pavel (Netonice)
Č l e n o v é : H r a c h o v e c V l a d i m í r,
Jelínková Nikola, Rodová Veronika,
Sekerková Jana
Výbor pro sport a kulturu
Předseda: Mačura Petr
Členové: Bayerová Alžběta, Černá
Nikola, Hrachovcová Pavla, Kučerová
Blanka, Kulíková Lenka, Mojdlová
Tereza, Pánová Jaroslava, Špatný
Ondřej, Špatná Michaela, Tománek
Petr
(zdroj: stránky obce www.bilsko.eu )

Čepřovicích nebo
n a Vo d ň a n s k u .
Těším se také na
opravu
3
poničených křížků
okolo vycházkové
trasy (křížek Chadů
u transformátoru za
k a m e n n ý m
mostkem, křížek
Vaňatů z bývalého
cvičiště hasičů a Sokolů a křížek Drůbků z č.p.7 v zatáčce s akáty
na silnici do Netonic). Pravidelnou úpravou a sekáním by měl
zůstat volný průchod vycházkové trasy několika typy podkladu i
porostu - okolo na jaře omamně vonících trnkových keřů a
smrkového lesíka před úpravnou vody, potom tajemně lesním
zákoutím nad mladými duby u potoka a následně zatravněnou
polní cestou, přecházející u posedu do zpevněné štěrkové cesty,
prodírající se na konci smrkovým mlázím k poldru. Doporučujeme
tuto procházku už teď, za sucha před dokončením, vybízí k
načerpání sil po dlouhé a náročné zimě.
(LK)

Hospoda Bílsko
byla z důvodu vládních nařízení úplně uzavřená od 5.3.2021 do
17.4.2021. Nyní podle vyjádření nájemců bude zase otevřeno
výdejní okénko každý týden v pátek, případně sobotu. Aktuální
situaci je možné nejpravdivěji sledovat na facebookovém profilu
Hospoda Bílsko.
(LK)
“V době pandemie COVID 19 jsme 1.10.2020 převzali od Vládi a
Pavly Hrachovcových kouzelnou hospůdku ve vaší překrásné a
přátelské obci. Bohužel nám tato doba pandemie přerušila
realizaci spousty nápadů a dosti změnila zamýšlený styl naší
práce. S ohledem na epidemii koronaviru a opatření proti jejímu
šíření jsme byli nuceni prvně omezit otervírací dobu, následně
nám omezení umožnilo otevřít jen přes výdejní okno a na pár
týdnů jsme museli hospůdku úplně zavřít. Nyní zase začínáme
aspoň s výdejovým oknem a doufáme, že již pomalu jdeme
směrem k úplnému oteření. Ještě než bude zahájen úplný provoz
se budeme se snažit uskutečňovat právě ty nápady, které jsme
díky omezení museli odsunout. A jaké plány to vlastně jsou?
V nejbližší době se bude do hospůdky pořizovat televize. Podílet
se budeme na kulturných akcích obce a v mezičase bychom rádi
realizovali ještě nějaké akce navíc. Jeden z velkých úkolů, který
nás nyní čeká, je stavba předzahrádky. Věříme, že se vám bude
posezení zamlouvat.
Chtěli bychom vám všem poděkovat za neuvěřitelnou podporu,
disciplinovaný přístup a dodržování bezpečnostních opatření při
nuceném omezení provozu hospůdky a těšíme se že se budeme
brzy potkávat s úsměvem na tváři, který nebude zakryt rouškou.
Hospodští Radek a Lenka”
(fcb: Hospoda Bílsko, tel.č.: 722 212 569)

Úpravy staré kovárny v Netonicích
V minulých číslech Občasníku jsme vás informovali o úpravách
staré kovárny u pramene v Netonicích. Pochvalné komentáře
místních obyvatel se zastupitelům dobře poslouchaly. Z
nevyužívaných obecních prostor se stává možnost, kde se sejít se
sousedy, kde posedět na cyklovýletě nebo odpočinout si při
4
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Sčítání lidí 2021
Už jste se letos zkoušeli sečíst?
Sčítání bytů, domů a lidu začalo
27.3.2021. Je to třetí sčítání v historii
České republiky. Podle příspěvku našeho
senátora MUDr. Fialy se pravidelné sčítání
lidu a majetků koná od roku 1753, kdy
Marie Terezie vydala příslušný patent.
Poprvé bylo strojní třídění výsledků
využito v roce 1890, postupně došlo k
rozšíření zjišťovaných údajů díky pokroku
ve výpočetní technice.. V roce 1919 byl
Revolučním národním shromážděním
založen Státní statistický úřad. První
sčítání údajů pro něj bylo v únoru 1921.
Poslední československé se uskutečnilo v
březnu 1991. V roce 2011 byl formulář o
něco rozšířen a letos poprvé můžeme
zadávat údaje elektronicky do systému
nebo klasicky na papírové formuláře,
které zajistí sčítací komisaři dodržující
hygienická opatření proti šíření nákazy
pod záštitou České pošty. Do naší obce
by měli dorazit 30.04.2021. Poslední
možnost vyplnit a odevzdat formulář
máte 11.5.2021. Možné dotazy vám
zodpoví na tel.čísle 840 30 40 50 nebo na
internetových stránkách www.scitani.cz.
(LK)

Příspěvky SDH Bílsko
Členský příspěvek do sboru
dobrovolných hasičů v Bílsku za rok 2021
ve výši 100 Kč můžete uhradit v obecním
obchodě v Bílsku nebo u pokladníka
Blanky Kučerové v Záluží. Pokud chcete
ukončit svoje členství, stačí to oznámit
veliteli Petrovi Mačurovi, Bílsko 2, telefon:
607 539 464.
(LK)

Ptačí chřipka – opatření
od 14.4.2021
Katastrální území Bílska u Vodňan spadá
celé do pásma dozoru, mimo ochranné
pásmo okolo místa s potvrzeným
výskytem onemocnění ptačí chřipkou
Influenza. Pro aktuální vývoj situace a
nařízená opatření sledujte vývěsky v
osadách a stránky obce.
V současné
době na našem katastrálním území
neprobíhá povinné sčítání drůbeže v
malo ani velkochovech. Bližší informace
podává pan starosta Jiří Kulík.
(LK)

nabírání vody z
pramene. Po stavbě
dětského
a
sportovního hřiště se
jedná o další investici
pro pohodlí a
vybavenost obyvatel
t é t o o s a d y. O k o l í
bývalé kovárny také
prošlo úpravou,
zejména zpevnění
dlažbou. Studna bude
zakryta vodotěsným poklopem za cca 100.000,- Kč. Lví podíl na
nutnosti instalace takto dimenzovaného poklopu má upozornění
chalupáře Ing. Šípa, které zaslal na úřady ve Vodňanech. Dále
bylo v řízení ukončeno provozování obecního vodovodu v této
části obce. Výsledky rozboru zdejší pramenité vody jsme uvedli v
minulém čísle. Odběratelům vody z vyvěrajícího pramene i nadále
doporučujeme vodu před konzumací převařit. V blízkých jarních
dnech bude jistě procházka nebo výlet na kole do této malebné
jihočeské vesničky na kopci krásným zážitkem.
(LK)

PES bez PESa aneb Naše škola v době pandemie
“A to jsme si s příchodem hlavních prázdnin hlasitě
oddechli a mysleli si, že už je to za námi a komplikovanější a
náročnější to být už ani nemohlo. Ale ono MOHLO, MŮŽE a
hlavně BUDE.
Po tom, co jsme v loňském školním roce prošli
několikaměsíčním vzděláváním odlišným od toho, na které jsme
běžně zvyklí, jsme úspěšně ukončili 2. pololetí loňského školního
roku za zcela jiných a zvláštních podmínek. Bezmála 4 měsíce
učení prezenčně (ve škole) a distančně (vzdáleně), synchronně
(on-line) i asynchronně (zadáváním samostatné práce),
provázené nejistotou, jsme za výborné spolupráce všech
zúčastněný nakonec vše zvládli, školní rok uzavřeli slavnostním,
byť zcela improvizovaným, rozloučením pod širým nebem.
Počáteční klid hlavních prázdnin ale postupně začaly vířit
otázky a prognózy, jak to vlastně bude a může být s příchodem
nového školního roku a na podzim. Toto také doplnilo vydání
metodického doporučení k provozu škol a novela školského
zákona, která právě pro případ, kdy by opět bylo narušeno
prezenční vzdělávání a nařízením by byla zakázána osobní
přítomnost žáků ve škole, vpravila distanční způsob vzdělávání do
jednoho ze svých paragrafů. Distanční způsob vzdělávání se za
zákonem daných okolností stal povinným.
Právě vzhledem ke zveřejněným prognózám, metodickému
doporučení a novele školského zákona bylo nutné ještě během
hlavních prázdnin přizpůsobit a upravit organizaci a provoz školy
a stanovit plán. Díky získaným zkušenostem jsme mohli zhodnotit,
co jsme zvládli, co jsme zvládli méně, v čem je dobré pokračovat,
co je dobré změnit, a najít také další prostor, jak to vše dělat ještě
lépe. Postupně jsme začali připravovat vše potřebné k tomu,
abychom v případě uzavření školy měli určený systém pro
distanční způsob vzdělávání, který by byl jednotný, funkční,
efektivní a byl přístupný pro všechny naše žáky. Až do poslední
chvíle to vypadalo, že vše zvládneme v přípravném týdnu a od 1.
září budeme na tuto variantu připraveni.
Jen jsme se ale lehce přiblížili k novému školnímu roku a už
5
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Výsadba a dosadba
stromků podél cest na
katastru osad Záluží,
Netonice i Bílsko
Při jarních procházkách jste si možná
všimli nových ovocných a listnatých
stromů, vysazených podél cest. Díky
přiznané dotaci pro Obec pracovníci
z a h r a d n i c ké s p o l e č n o s t i Š í p z e
Strakonic na začátku března 2021 vysadili
v našem katastru přes 80 statných
javorů, kaštanů a lip. K silnici mezi
Zálužím a Chrástem přišly jeřabiny a
směrem na Chmelovku za Zálužím
ovocné stromořadí. Nedávno byla obec
oslovena další nabídkou výsadby
ovocných stromů společností Stromky a
med z Vitic, která pěstuje stromky na
úbočí Hradu z druhé strany a nabízí je
zájemcům i v maloprodeji. (LK)

směr od Netonic ke křižovatce (Chrást-Záluží)

křižovatka, doprava Záluží, doleva Chrást

Směr Bílsko-Netonice, od poldru

standardní klima přípravného týdnu školy, kdy právě vrcholily ony
přípravy, přerušila karanténa většiny pedagogického sboru z
důvodu kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Lektor, kterého
jsme měli objednaného pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků na tento termín celé dva roky dopředu, se před svým
seminářem u nás ve škole setkal s někým, kdo byl také pozitivně
testovaný. KHS nařídila povinnou 14-ti denní karanténu všem
zúčastněným a komplikace byla na světě. Tedy tak, jak
netradičně skončil školní rok předchozí, tak netradičně jsme
začali i školní rok nový. Našim žákům jsme pro odložený začátek
školního roku prodloužili prázdniny o 9 dní.
Společně jsme se potom mohli setkat a zahájit nový školní
rok až 10. září. Do nového školního roku jsme nakonec úspěšně
vstoupili a přivítali jsme naše prvňáčky i všechny ostatní děti.
Všichni jsme ale toho dne také vstupovali do školy, která nebyla
úplně taková, jako před svým prvním uzavřením v březnu.
Opatření k organizaci a provozu školy upravená tak, aby vše
vyhovovalo novým nařízením a pokynům, se ve své podstatě
dotkla snad všeho. Od rozvrhů, přestávek, svačin, stravování,
dělení tříd, tělocviků, školní družiny, kroužků a jiných školních i
mimoškolních aktivit apod., přes pohyb žáků po škole, o
přestávkách i v šatnách, pravidelnou zvýšenou hygienu,
dezinfekci ploch a rukou, po zákaz vstupu třetích osob do budov
školy a omezení pohybu cizích osob v celém areálu školy.
A i samotná naše výchovně vzdělávací činnost podlehla
novým pokynům a opatřením. Učitelé začínají sepisovat výstupy,
plány, reflexe, hodnocení, monitorují vědomosti, dopad uzavření
školy na vzdělávací proces apod. Ale konečně jsme se mohli
tváří v tvář učit společně ve škole. S dětmi začínáme opakovat a
učit se to, co nebylo možné v loňském školním roce.
Procvičujeme, upevňujeme, doháníme. Zároveň už na nás
od samého začátku školního roku doléhají různá nová další a
další opatření. A potom to začalo. Pojďme se v tom vyznat.
Nejprve roušky ve společných prostorech, potom roušky
na 2. stupni i při vyučování, zákaz zpěvu a cvičení při TV.
Do školy chodíme právě 22 dní a…
Od 12. 10. zavádíme střídavou výuku na 2. stupni, kdy dvě třídy
se učí ve škole a zároveň dvě doma. Opatření je platné do
25.10.2020. Na dny 26. a 27. 10.2020 je vyhlášeno volno.
Během pár dní jsme přeorganizovali provoz školy. V pondělí
jsme nastoupili do nového provozu a ani jsme se nerozkoukali a
přijímáme nové opatření.
Od 14.10.2020 se zakazuje osobní přítomnost všech žáků ve
škole. Toho dne tedy přecházíme na distanční způsob
vzdělávání ve všech třídách. Průběh distančního způsobu
vzdělávání řídíme podle plánu a řádu pro distanční vzdělávání,
školním řádem, včetně pravidel pro hodnocení žáků, doporučení
MŠMT i ČŠI. Průběžně totiž kromě vydaných opatření studujeme
i různé návody, doporučení a metodiky.
Zákaz osobní přítomnosti všech žáků má trvat od 14.10. do
20.11.2020. Nakonec ale je od 18.11.2020 uvolněna osobní
přítomnost žáků 1. a 2. ročníku, ostatní stále pokračují výukou
distanční.
Další opatření přicházejí 30.11. Tentokrát připravujeme uvolnění
osobní přítomnosti 3., 4., 5. a 9. ročník, pro ostatní ročníky 2.
stupně připravujeme výuku střídavou.
14.12.2020 vyhlašuje MŠMT na dny 21. až 23. 12. opět zákaz
osobní přítomnosti ve škole, takže před vánočními svátky
6
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Aleje Bílska
Další výsadba je podél silnice ZálužíRadějovice (už delší dobu) a nově směr
Záluží - Měkynec zadem přes
Chmelovku.

pohled na Hrad, stromořadí podél cesty
ze Chmelovky do Záluží.
A jak to začalo? Začátkem jara 2011 byl
zvolen pan Jiří Kulík starostou obce
Bílsko a začal spolu s rodinou a
dobrovolníky sázet odkopky jasanů,
javorů, akátů. Také kaštany, které získal
zdarma z pivkovické školky.
Nejstarší alej je při cestě Bílsko Netonice. V roce 2012 získala obec
grant od ČEZu (asi 80tis.) - 210
ovocných stromů při křižovatce Chrást Netonice, Netonice Další alej z odkopků je při cestě Záluží Radějovice. Plánuje se od Kahovců do
Pivkovic, od Vaňatů (aktuálně 3 nové
domky) - do Záluží a přes Brnoušký les
do Budyně.
Některé stromy zašly, mnohé už byly
zase nahrazeny. V průběhu 8 let ( do
roku 2019) to bylo 20 150 odkopků,
ročně 600 stromků. Celková hodnota,
která tak obci vznikla je cca 300 tis.Kč,
ale především je to krása, potrava pro
ptáky, včely, stín, zadržení vody a další.
Proto mě velmi mrzí, když zajde
jakýkoliv strom lidským přičiněním.
Prosím proto všechny, kteří pečují o
přilehlé pozemky, aby považovali tyto
stromky za své a důležité pro všechny,
lidi, přírodu. Osobně považuji práci
pana starosty a dalších za mravenčí
práci a budu se je snažit všemožně
podporovat. Nezapomínejme, že velký,
stoletý, strom nenahradí ani 20 nově
vysazených. I my si budeme muset na
radost ze stínu našich alejí ještě pár let
počkat. Ale cokoliv děláme, děláme
přeci s vědomím, že to tu po nás
zůstane, tak jako vděčíme předkům za
jejich dědictví…
(AB)

přecházíme všichni na distanční vzdělávání.
Změny neustaly ani s příchodem nového roku. Od 4.1.2021 se
mohou ve škole vzdělávat jen žáci 1. a 2. ročníku. Platnost tohoto
opatření byla několikrát prodloužena - do 10.1., do 25.1. atd.
Nakonec dne 27.2. zase přichází úplný zákaz prezenční výuky,
který má platit do 21.3.2021.
Od 22.3. je opatření prodlouženo do 28.3. a následně ještě jednou
do 11.4.2021.
Od 12.4.2021 může do školy 1. stupeň za určitých podmínek.
Třídy musíme rovnoměrně rozdělit, aby se polovina učila ve škole
a polovina z domova. Každé pondělí a čtvrtek musí být všichni
přítomní, děti i zaměstnanci, testováni.
Od 19.4.2021 přichází další opatření, do odvolání,
s pokračováním prezenční výuky pro 1. stupeň a možností
uskutečnit individuální nebo skupinové konzultace pro maximálně
6 žáků.
A co na nás čeká? Uvidíme.
Ale s dalším a dalším novým opatřením vždy doufáme, že už to
konečně přijde a v textu bude napsáno, že už budeme ve škole
normálně všichni.
Snad takto nebudeme doufat až do konce školního roku.”
(Mgr. Jan Sedláčková, ředitelka ZŠ Bavorov a spolumajitelka
blzeckého mlýna)

O divadle, které by mohlo vzniknout v obci Bílsko
“Vypadá to, že Roman Chytil (nový občan Bílska, od 4/21) iniciuje
založení divadelního spolku v Bílsku. To je dobré. Romana znám.
Hrávali jsme spolu v divadelním souboru Čelakovský ve
Strakonicích. Naposledy ve hře Dva muži v šachu od Miroslava
Horníčka. V ní jsme se sešli jako dva důstojníci a šlechtici
ozdobení tituly, rodovými znaky a dlouhými jmény. Roman tenkrát
uvěřil, že je trápen za účelem uměleckého růstu a bylo vidět, že se
docela snaží. Snaha není totiž až taková samozřejmost. Ani v
amatérském divadle.
Pokud byste chtěli divadlo hrát je třeba:
1. Zeptat se kdo by chtěl hrát.
Pokud se někdo přihlásí, zastrašit ho ( nebo je ) zkouškami
alespoň jednou týdně, výrobou kostýmů, kulis a dalšího
harampádí, hubováním zbytkem rodiny, že “kde se to furt flákáš a
ty tam někoho máš, když chodíš pozdě domů a budeš za to bez
večeře”. A tak podobně.
2. Podle počtu zbylých začnete vybírat hru.
Najít dobrou hru je štěstí a téměř nutnost. Hrát hloupost jen proto,
že je legrační, se dá, ale je škoda se ošidit o to pěkné. Kdo už
dostane text, dostane i zodpovědnost a už začíná být hercem.
Začne si něco pro sebe drmolit a nebude s ním doma normální
řeč. Jestli se včas nezamkne, nebo nezmizí, bude doma za
blázna. Časem si všimne, že děti za ním chodí
v
krátkém vláčku a štěbetají text, který si už dávno pamatují celý.
3. Zkouška
Už jsem herec. Sedím, čekám, dávám pozor, jak to probíhá a
hlavně číhám, jestli tedy jako už půjdu na řadu. “Jdu! Tak a teď
vám to předvedu!...Hmmmm... Jak to tam, hernajs, bylo. Uf, éééé,
ach. Jo, jo , jasně. ..Co? Ale né, já jsem se to učil, jenom si teď
nevzpomenu. Že to říkám blbě? Hele, naše babi mě poslouchala a
moc se jí to líbilo. Ach jo….”
4. Když už se pak hra nazkouší, je třeba sehnat někoho, někde,
7
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Tříkrálová sbírka v
Bílsku (Záluží a
Netonice)
“Do průběhu sbírky v roce 2021
zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v
souvislosti s ní přijatá opatření.
Vzhledem ke zhoršení situace a
celostátnímu zpřísnění restrikcí,
rozhodlo vedení Charity Česká
republika, že po dobu trvání pátého
stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda
ale zrušena nebyla! Přesunula se do
online prostředí, kam bylo možné
přispívat do 30. dubna 2021.
Statické kasičky, které charity umístily
na úřady, do kostelů, do obchodů a
dalších dostupných prostor byly k
dispozici do 24. ledna.”
V Bílsku:
2 kasičky, celkem vybráno 5332 Kč
(včetně směny 5 EU)
online: ?, za celou Farnost Vodňany:
35 005 Kč
https://www.trikralovasbirka.cz/
vysledky/ po rozkliknutí Farnost
Vodňany i po jednotlivých obcích.
Celková vybraná částka z této oblasti je
84 605 Kč (44 kasiček) + 35 005 Kč.
Přijměte virtuální požehnání a pokud
někdo stojí i o požehnání osobní a
nadepsání dveří křídou, přijďte se
domluvit do Bílské knihovny.
Význam K+M+B:
Christus mansionem benedicat –
Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus
požehná tomuto příbytku (po celý rok –
proto se za třetí křížek píše letopočet).
Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici,
tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou
to tedy znaménka „plus“ mezi
iniciálami.“
“Charita lidi neopouští ani v těžkých
dobách. Děkujeme, že jste neopustili
Charitu. Víme, že i pro vás byl rok 2020
komplikovaný a nejspíš jste si museli
sami něco odepřít, abyste podpořili ty,
kteří měli štěstí ještě méně. Jako
symbolické poděkování vyslechněte
vánočně-tříkrálové poselství otce
Suchára, jenž k vám promluvil z
Neratova, místa v Orlických horách,
kde se dějí zázraky:
https://www.trikralovasbirka.cz/
podekovani/"
(AB)

jestli by ji chtěl vidět . A ne jednoho diváka, nebo jeden kulturák,
ale tolik, aby to stálo za to. Abychom, když už jsme se to naučili,
udělali radost co největšímu davu lidí. A taky drobet i sobě, no.
5. Pak to nejhorší: Bude se hrát. A zrovna v ten večer bude třeba
v telce fotbal, nebo se bude stěhovat tchyně z vašeho bytu
daleko na východ a vy byste chtěli být u toho…
6. A pak už se bude vzpomínat odkud se kdo rychle vracel domů
pro kostým, co kdy kde kdo zvoral a jak z toho vybruslil a ostatní
budou tvrdit, že ne, že nebýt jich, byl by tam byl doteď. Bude se
pamatovat, kde se
hrálo u rozpálených
kamen výbornému
publiku a že na tom
samém místě čekal v
zákulisí
tác
chlebíčků, ale na
další štaci nám
naopak nedali nic a
na koho čekalo dvě
stě lidí, protože
myslel, že se hraje až od devíti.
Shrnuto: Z Romanova nápadu čouhají další příležitosti, proč se
sejít, něco spolu dělat, mít pocit užitečnosti a mít na co
vzpomínat. P.Z. :-) “
(režisér ochotnického Divadelního spolku Čelakovský Strakonice
Petr Záleský, také výborný hudebník nejen k ohni, další info
naleznete v odkazech:
https://www.jcted.cz/otuzovani-v-otave-prispiva-k-dobre-imunite-ivesele-nalade/
https://www.istrakonice.cz/web/parta-chlapu-ktera-toho-prostrakonice-vykonala-hodne/
https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/st-20110426zalesky.html)

Opravy obecního úřadu ve staré škole, č.p. 34 v
Bílsku
Nejdříve zase trocha historie.
Když podle dochované listiny, nastoupil v dubnu 1862 na školu v
Blsku učitel Karel Fritz, bylo nutné zřídit prostory pro další třídu.
Po zdlouhavých jednáních místní školní rady, knížecí kanceláře v
Protivíně a obecní rady pronajal začátkem roku 1874 starosta
obce Fr. Špatný v čísle popisném 25 jednu místnost jako třídu za
40 zlatých ročně a k tomu vedlejší světnici, co byt pro učitele za
30 zlatých ročně. Vyučováno zde bylo v té době týdně:
náboženství 3 hodiny, počítání 4, vyučování řeči 11, kreslení 4,
přírodověda 3h, stejně jako zeměvěda a dějepis, po 1 hodině
býval také tělocvik a zpěv.
Na tuto zprávu z Pamětní knihy navazuje dopis c.k. okresní
školní rady v Písku místní školní radě v Blsku ze dne 29.8.1874:
“Došla nás zpráva, že v najaté školní světnici pekárna, která
čtvrtinu prostranství zabírá, ač měla býti odstraněna, přece
ostala, ano že v létě při školním vyučování i vytápěna snad byla.
Ukládáme místní školní radě, aby bez meškání o odklizení této
znamenité školní překážky se postarala a vůbec školní světnice
tak zařídila, by vyučování ničím vytrhováno neb ztěžováno
nebylo. Při tom vybízíme školní radu, aby v rozšíření školní
8
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Vzpomínka bývalých
učitelů v Bílsku
(1.část)
Psal se rok 1954. Přistěhovali jsme se do
Bílska jako mladá manželská dvojice
učitelů s právě narozenou dcerou. Byla
to dvojtřídní základní škola.
Jednopatrová budova byla postavena v
90. letech 19. století se třemi třídami a v
přízemí s bytem pro rodinu řídícího
učitele. Byt byl celkem neútulný, nikdo v
něm léta nebydlel. Obytné místnosti,
orientované na severní stranu, měly
metrové kamenné zdi, výšku stropu
3,80m, žádné sociální zařízení a lokální
vytápění. Největší místnost měřila 35
m2, kuchyně byla podlouhlá a vlhká.
Výhodou byl právě zavedený vodovod.
Do školy docházeli žáci nejen z Bílska,
ale i ze širokého okolí: z Krajníčka,
Měkynce, Záluží, Netonic, Chrástu,
Pivkovic a z Budyně. Někteří jezdili
autobusem, jiní chodili pěšky. V jedné
třídě byly dva ročníky a ve druhé tři. Po
5. ročníku přecházeli žáci do školy v
Bavorově. Vesnice byly odlehlé od
velkého města a tolik neovlivňované
moderními způsoby života, což se také
projevovalo na výchově a chování dětí.
Spolupráce s rodiči byla velmi pozitivní.
Žádné velké problémy jsme s nimi
neměli, ke škole zachovávali úctu a
respekt. Pro pobavení a kulturní vyžití
jsme zavedli konání rodičovských plesů,
které se pak staly dobrou roční tradicí.
Byly velmi společenské, takřka
sousedské, a lidé se už na ně těšili. Z
výtěžku byly dětem hrazeny výlety a jiné
potřeby. Všem rodičům jsme také
předpláceli časopis Rodina a škola.
Protože jsme měli 100% odběr, vyhráli
jsme tenkrát v soutěži první cenu. Obce
byly zemědělské a přecházely tehdy ze
soukromého na kolektivní hospodaření,
což způsobovalo nemálo problémů. V
každé vesnici bylo založeno jednotné
zemědělské družstvo. Jednou za rok se
konaly výroční schůze spojené s
vyúčtováním celoročního hospodaření,
takzvané „dobírky“, do nichž jsme vždy s
dětmi přispívali kulturním vystoupením.

(pokračování na str. 10)

budovy k umístění tam obou
školních světnic, jakož i o
vysušení její vší silou se starala,
majíc na mysli zdraví dítek, na
němž rodičům i obci samé
mnoho záležeti musí. Kdyby
nynější budova školní (tj. dnešní
hostinec), která vlhkostí svou je
závažná, nikterakž vysušiti se
nedala, pak ovšem jest třeba
pomýšleti na to, aby pro školu na
jiném místě nová řádná budova
se postavila.
C.k. místodržitelský rada Urban“.
Z toho je vidět, že řešení
neúnosné situace postavením
nové budovy bylo opravdu nutné.
Přes dohady a tahanice zadala
místní školní rada ještě roku
1874 staviteli J. Mozrovi z
Bavorova zhotovení plánů nové budovy. Mezitím místní školní
rada vybírala vhodné místo pro postavení nové budovy školy v
Bílsku z několika návrhů c.k. stavebního inženýra Václava
Spěšného z Písku. Jednotlivé možnosti umístění stavby jsou
uvedeny na dochovaném „Polohopisném náčrtku obce Blsko,
spolu s vyšetřenými, ku stavbě nové školní budovy tamtéž se
hodícími, stavebními místy“:
1. na místě dnešního čp. 36, u Šteflů
2. na místě bývalého čp. 23, u Šídlů, tj. dnešní škola čp.34
3. v zahradě čp. 3, u Němců, při silnici na Netonice
4. proti návrhu č. 3 a proti stodole Kajtmanů nad zatáčkou
silnice na Netonice
5. na místě dnešního domu čp. 14, u Kajtmanů, který stál v té
době vedle hospody
6. na návsi místo dnešní sušičky zrní, tehdy na Trávníkách
Nakonec rada vybírala pouze z návrhů 1., 2. a 3.. Vyhrálo
umístění č.2.. Dochovala se také smlouva o koupi a výměně
pozemků pro místní školu ze dne 11.3.1878. Sepsal ji Antonín
Mokrý, c.k. notář ve Vodňanech a za Místní školní radu
podepsali Jan Nůsek, starosta co předseda školní rady, a Karel
Fritz, řídicí učitel a zástupce školy; František Špatný, pokladník
Blsecké místní školní rady a další členové Jan Šrámek, Jan
Pícha, Vojtěch Brabec, Jakub Jůzek. Další pozemky pro školu
zajistila Smlouva směnná ze dne 9.11.1893, kterou se dodatečně
stvrdilo, že manželé Svobodovi tehdy škole odstoupili a
odevzdali část role č. 38 v Blsku o výměře 250 m2. Smlouvu
vystavil Otokar Mokrý, c.k. notář ve Vodňanech a podepsali za
místní školní radu: Jakub Vaňata, starosta obce i předseda
místní školní rady a členové m.š.r.: František Kolář, Jan Hájek,
Fr. Nůsek, Jakub Macháček.
Stavba školní budovy byla započata v roce 1879 za předsedy
místní školní rady Jana Nůska z č.p.3 a dokončena o 2,5 roku
později za předsednictví Jakuba Vaňaty z č.p.11. První návrh
rozpočtu stavby čtyřtřídní školy v Blsku byl stavitelem předložen
místní školní radě na jaře 1875. Později byla 20.8.1878
vyhlášena školní radou dražba na postavení nové školy v Blsku
a vyhrál ji nabídkou 8.000 zlatých právě autor plánů na stavbu
Jos. Mozr z Bavorova. Náklad na stavbu jednopatrové školní
9
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Vzpomínka bývalých
učitelů v Bílsku
(2.část)
V rámci osvětové činnosti jsme podnikali
velmi často rekreační autobusové zájezdy
po českých památkách. Akce byly hojně
navštěvovány, vždy s kladným výsledkem,
a líbily se. Pro mnohé účastníky to byla
jedinečná možnost, jak se podívat do
světa. Dlouho si pak o tom vyprávěli.
Okolí Bílska je malebné, okouzlující a
romantické. Líbilo se nám tady, strávili
jsme zde 16 let více v dobrém než ve
zlém. Protože počet dětí klesl na jednu
třídu, byli jsme přeloženi v roce 1970 do
Malenic. Odcházeli jsme neradi, neboť
jsme tu prožili podstatnou část své
učitelské dráhy. Dnes jsme už delší dobu
v důchodu, ale kdykoliv se nám naskytne
příležitost, rádi navštěvujeme stará známá
místa v Bílsku i v okolí a vzpomínám…
Ondřej a Marie Hoffmannovi, Vodňany
2009 (zdroj : brožura „Školy v Bílsku a
Sokol“, Kulíková 2009)
(LK)

Velikonoce 2021
Popeleční středa byla 17. února a tím
začala příprava na Velikonoce, 40 denní
postní období, kdy se mnozí věřící věnují
modlitbě a různým předsevzetím nejspíše
nejintenzivněji z celého roku.
Díky Covidovým omezením se mnozí
naučili samostatněji žít svoji víru, ale
mnozí prožívali krizi ve vztahu s Bohem,
jak už to tak ve všech vztazích bývá . “K
obrazu svému je Bůh stvořil, jako muže a
ženu.” (Genesis 1, 27) Letošní Zelený
čtvrtek připadl na 1.dubna a tak i nevěřící
slavili státní svátek, tzv. Velký pátek,
2.dubna. Setkávání bylo omezeno dle
vládních opatření a z toho důvodu
požádal p.Josef Prokeš všechny dostupné
akolyty vodňanské farnosti o vysluhování
bohoslužeb slova. A tak se v každém
kostele od pátku do velikonoční neděle
mohli lidé vystřídat ať už k bohoslužbě
slova nebo k svaté mši. Dále proběhla
mše na Zelený čtvrtek na Lomci, stejně tak
na Velikonoční pondělí. Takže alespoň
jednou se mohl dostat do kostela každý i
ten, kdo pravidelně nechodí. Byl to
náročný rok, náročné Velikonoce, ale
“Hospodinovo milosrdenství se obnovuje
každého rána…” (Pláč 3, 24)
(AB)

budovy však nakonec činil mnohem více a tak zástupci místní
školní rady J.Nůsek, Josef Drůbek, Jakub Jůzek, Jan Šrámek,
Jan Pícha a Vojtěch Brabec podle dochovaného dopisu žádali
Zemskou školní radu v Praze o zaplacení rozpočtených nákladů
ve školním obvodu, na které neměly malé okolní obce, které prý
byly velmi chudé.
Viz vzpomínka učitelů Hoffmannových (sloupek str.9-10)
Právě bývalého bytu učitelů se týkaly náklady na úpravu prostor
obecního úřadu na přelomu roku 2020/2021. Došlo k přesunutí
příček v místnosti kanceláře obecního úřadu, snížení stropu,
vytvoření samostatné místnosti pro archiv, místnosti pro
Balíkovnu a příručního skládku pro obecní prodejnu „Můj
obchod“. Obecní úřad sem byl přenesen v sedmdesátých letech
z č.p. 19 směrem na Měkynec, které potom koupili na rekreaci
manželé Krčmářovi. + foto archiv
Úpravy prostor obecního úřadu byly ukončeny prohlídkou
pracovníků Stavebního úřadu ve Vodňanech, který pak vydal
povolení k užívání nově upravených prostor Obecního úřadu v
Bílsku. Nový nábytek dodala společnost PAMAl ze Stožic u
Vodňan. Celkové náklady na přestavbu překročily částku 750 tis.
Kč, na kterou nám Jihočeský kraj přispěl dotací ve výši 180 tis.
Kč. Letos jsou v plánu také za přispění Jihočeského kraje ještě
úpravy garáží a šatny SDH Bílsko v areálu bývalé fary č.p. 1
v Bílsku.
(LK)

Veřejná schůze zastupitelstva obce 5.4.2021
Na programu bylo kromě jiného projednání připravovaných změn
územního plánu, které navazují na rozvoj, opravy nebo potřeby
v osadách. Zastupitelé zatím schvalovali zadání vypracování
plánů na tyto změny, které budou později dle zákona veřejně
projednány a postoupeny ke schválení na Krajský úřad
v Českých Budějovicích. K těmto navrženým změnám se při
veřejném projednání mohou podávat připomínky a doplnění.
Zastupitelstvo schvalovalo tyto změny územního plánu
obce:
1. Změna určení využití umožní rekonstrukci bývalé sušičky a
míchárny krmiv vedle návsi Bílska v areálu Pivkovice a.s. na
sklad s přístupem pouze z areálu. Obci se tak otevře prostor pro
dokončení úprav návsi pro možné volnočasové využití,
vytvoření autobusové točny u hospody a propojení zeleně před
hospodou a kostelem se zelení před farou a hasičárnou. Tato
změna pomůže zklidnit tuto část obce, zlepšit vzhled návsi a
bude navazovat na protipovodňová opatření u „zeleného mostku“
(vytvoření většího otvoru pro odtok potoční vody).
2. další změna reaguje na zvýšený zájem o možnost bydlení,
případně vlastní výstavbu na území obce v souvislosti
s výstavbou 3 RD v lokalitě „U Vaňatů“, inzerovanou na
sociálních sítích. V územním plánu jsou určeny plochy pro
výstavbu RD, ale často na soukromých pozemcích. Proto
zastupitelé obce preferují změny a výstavbu pro mladé rodiny na
pozemcích, které vlastní obec a nemusí je nejdříve draze
vykupovat. Schvalovaná změna umožní využití louky za Bobků
(č.p. 8) při cestě do Netonic na parcely pro výstavbu rodinných
domů. Louku podél silnice k poldru pro sebe získala obec po
jednáních směnou pozemků s majiteli Pivkovice a.s. a RABBIT
Trhový Štěpánov a.s..
3. další změna určeného využití by měla umožnit výstavbu
jednotlivých rodinných domů s možností zejména rostlinné
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Kostel sv. Jakuba v
Bílsku
Mše probíhají v Bílsku klasicky každou
neděli v 9:30-10:30 s Otcem Nikolou,
stejně tak v Bavorově od 8:00-9:00. V
Bavorově je nově každý pátek od
16:30 možnost setkání s knězem
Josefem Prokešem k svátosti smíření a
od 17:00 mše svatá.
“Blzečtí farníci by toutou cestou chtěli
poděkovat panu Stanislavu Borkovi za
obětavost, se kterou pravidelně
dopravuje ze zdravotních důvodů pana
faráře M.Nikolu z Bavorova do Bílska
na nedělní mši svatou.”
(Lenka Ebelová)
Všechny okolní bohoslužby (Vodňany,
Skočice, Lomec, Chelčice a Bavorov)
jsou rozepsány a vždy aktualizovány v
tabulce na stránkách: lomec.cz nebo
https://www.farnostvodnany.cz/cs
Díky době kovidové je možnost kromě
TV Noe využívat veškeré online
záznamy nejen bohoslužeb, ale i
biblických hodin, přednášek, diskuzí,
pořadů pro děti a dalšího. Nejčastěji na
youtube snadno dostupné. Aktuálně
doporučuji:
“Živá teologie z Lomce”, (zadejte na
youtube), kdy bylo a zase bude možné
online diskutovat s knězem o otázkách,
které vás “žerou” ohledně církve,
duchovního života, vztahu Boha s
člověkem apod.
https://www.youtube.com/watch?
v=M5Bk1R3VLuk&t=202s 1.záznam z
13.3.2021
https://www.youtube.com/watch?
v=ChQbuzt57tA 2.díl ze 17.4.2021,
další v podobné datum následující
měsíce (1měsíčně), viz fcb, abyste měli
možnost zúčastnit se živého přenosu.
Otázky je ale možné poslat i předem:
krikjp@gmail.com (knězi Josefu
Prokešovi, jehož skautská přezdívka je
Křik).
Další zajímavou akcí je setkávání
mužů k společnému ztišení se v
nejstarším místním kostele, v Blanici. A
to každou 3. středu v měsíci od 20:00
(pokud to dovolují vládní nařízení).
Zván je kdokoliv, kdo touží přiblížit se k
Bohu nebo jen spočinout. Taktéž viz
fcb k ověření datumu.
(AB)

výroby v lokalitě „Na drahách“ v Záluží nad domem č.p. 29,
Vindišů. V této oblasti vlastní obec přes 10 ha zemědělské půdy
a záměr na další domy koresponduje s dnešní rozptýlenou
zástavbou domů č.p. 28, 29, 30, 31 a 24 blíže k silnici na
Chmelovku, i když je v územním plánu pro rozvoj stavební
činnosti pro bydlení v Záluží určen pozemek proti č.p. 1 „Rezků“,
který je však nyní v soukromém vlastnictví.
(viz foto v příloze)
Pro možnost zástavby v Záluží se zastupitelé inspirovali
současným trendem soběstačnosti, návratem pěstitelské
malovýroby (v extremu např. pražské, zde nemyslitelné, sdílené
zahrady), oblibou farmářských trhů a zájmem o nákup
nemovitostí se zahradou, který v Jihočeském kraji v době
pandemických opatření 2020/2021 velmi narostl. Inspiraci získali
u zkušeného farmáře Františka Špatného st., který s manželkou
vybudoval a jehož rodina stále provozuje v Bílsku kozí farmu.
Od něj zastupitelé zjistili podrobnosti a navštívili několik míst, kde
se lidé snaží vybudovat tzv. rodový statek, „hektárek“ nebo
soběstačnou usedlost (viz dále samostatný článek). Při hledání
zájemců by např. rodina Kučerových dávala přednost skutečně
trvale žijícím mladším rodinám s dětmi, které by si s jejich čtyřmi
dětmi v krásném, v tom nejlepším smyslu slova vesnickém
Záluží, jistě dosyta vyhrály. Pokud se podaří s úspěchem změnu
územního plánu v Záluží projednat i s úřady bude to v první
etapě možnost nabídnout čtyři parcely k výstavbě rodového
statku. Peníze za prodej stavebních parcel v Bílsku za Bobků a v
Záluží Na Drahách počítá zastupitelstvo použít na přípravu
zasíťování stavebních parcel a rozšíření nájemního bydlení.
Zájem zastupitelé při přípravě úvěru na 3 domky projevili také
o koupi a později opravu bývalého „Chadů, Kahovců“ obchodu
č.p. 12 na návsi v Bílsku, který dnes už místo pěkně hyzdí.
Nabízená částka 800 tis. Kč za současný stav soukromému
majiteli nevyhověla. Příjmy z prodeje nemovitého majetku jsou
od letošního roku 2021 deponovány na zvláštním účtu obce,
z kterého by měly být zase zpětně financovány právě případné
nákupy stavebních pozemků od soukromníků a jejich zasíťování
přípojkami.
Při přípravě podkladů pro tento záměr dosídlení Záluží se po
zkušenostech se stavebním řízením „U Vaňatů“ zastupitelé
předběžně informovali na příslušných úřadech. Plánovaný přínos
pro Záluží a jeho obyvatele vidíme v případě dalších trvale
žijících 3-4 rodin s dětmi jako přínosný i v daňově výnosové
rovině pro obecní pokladnu nebo v rozdělení zvyšovaných
poplatků na více lidí. Dojíždějící děti do školy budou jasným
argumentem pro zachování autobusové obslužnosti v případě
prezenční každodenní výuky na školách s dostatkem žáků, který
přiláká kvalitní pedagogy. Nezanedbatelný vliv, vidím,
na sousedské vazby, podporující vzájemnou výpomoc a pomoc
osamělým seniorům v místě. V případě zájmu o soběstačnost by
mělo dojít ke zlepšení kvality půdy v místě šetrnějšími způsoby
ručního zpracování půdy pro potřeby místních rodin a dobré
hospodaření s vodou v krajině. V případě schválení záměru by
zastupitelé rádi vyčistili a opravili i rybníček nad č.p. 30, který je
prvním v následné kaskádě. Možná zajímavá pro ostatní osady a
místní obyvatele by byla i případná nabídka přebytků úrody
zeleniny, sadařství a souvisejícího včelařství, které je do
budoucna pro naši krajinu velmi důležité. I takový benefit pro
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Svátek skautů
V sobotu, den po svátku, jsme slavili
svátek sv. Jiří (24.4.), patrona skautů, a
tak se skauti i neskauti sešli k společné
mši u sochy sv. Jiří u Libějovických
Svobodných Hor, kterou nechal vytvořit
roku1862 kníže Adolf Josef
Schwarzenberg z vděčnosti, že přežil
bitvy v Itálii, především bitvu u
Solferina (1859), která je historicky
podstatná následným vznikem
Červeného kříže. Obě strany se tehdy
domluvily na příměří, historicky
nejspíše poprvé, aby směly ošetřit
raněné. Osobně jsem místo náhodně
objevila před lety a teprve letos další
bod o pár metrů od sochy, vrchol,
odkud je vidět na Bavorov, Prachatice a
na druhou stranu na Vodňany. Místo je
snadno přístupné, skvělý výlet.
Cílem skautingu je podporovat rozvoj
osobnosti mladých lidí, jejich
duchovní, mravní, intelektuální, sociální
a tělesné schopnosti. Právě proto je
patronem Sv. Jiří, římský voják,
drakobijec, napůl legendární postava,
je symbolem odvážného boje proti zlu.
Skauti ale mají ještě dva patrony. Sv.
Františka z Assisi (13.st.), který proslul
radostnou prostotou, bezelstností a
bratrským vztahem ke všemu stvoření patron vlčat (1.stupeň ZŠ). Dále
patronkou světlušek - mladších skautek
je Sv. Alžběta Durynská (také 13.st.),
uherká princezna, která se vdala do
Durynska za falckraběte Ludvíka. Její
spontánní a srdečné chování budilo v
době upjaté dvorské etikety té doby
velkou pozornost, u jiných i nelibost.
Inspirována sv. Františkem se s velkým
úsilím věnovala péči o chudé,
opuštěné a nemocné, zemřela ve
24letech. Její sestřenicí je naše sv.
Anežka, které podle mnohých vděčíme
za nekrvavou Sametovou revoluci.
(Anežka Česká byla svatořečena 5 dní
před 17.11.1989)
(AB)

okolí viděli zastupitelé na vzorových statcích.
Podle pana starosty je třeba projednat záměr s místními
obyvateli při veřejném projednání. Není asi ekonomické
zpracovávat hned urbanistickou studii každého jednotlivého
území, která dnes v základní zjednodušené formě vyjde na cca
100 - 200.000 Kč, ale vůbec neřeší případné vlastnictví
navržených pozemků, což může být později napadeno jako
mrhání veřejnými prostředky, když se navrženou studii nepodaří
realizovat pro nechuť vlastníků pozemky prodat nebo pro
nesouhlas vlastníků pozemků sousedních, kteří s navrženým
záměrem také mohou nesouhlasit. Ve srovnání s tím, jsou
náklady na pořízení dokumentace pro změnu územního plánu
za několik tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že projednávané změny se týkaly Bílska a
Záluží, byli tentokrát přítomni na jednání zastupitelstva i
J. Kahovec mladší, J. Zoch (ze Zalužské hájovny) a pan
Strohner. Zastupitelé jim během diskuze zodpověděli všechny
na místě kladené otázky. Reakcí na jednání zastupitelů byl pak
dopis od pana Jaroslava Zocha, který v zájmu informovanosti,
kterou požaduje, zveřejňujeme v následujícím opise. Dopis je
k nahlédnutí také na Obecním úřadu a u jednotlivých zastupitelů:
“

Obec Bílsko, Obecní úřad Bílsko, Bílsko 34,
387 73 pošta Bavorov
K rukám: starosta obce pan Ing. Jiří Kulík
zastupitelstvo obce pp. Kulík, Kučera, Mačura,
Špatný, Hrdlička, Straka, Houska
předseda Kontrolního výboru pan Ondřej Špatný
předseda Finančního výboru pan Pavel Houska
předseda Výboru pro výstavbu a rozvoj obce pan
Roman Hrdlička

Ing. Jaroslav Zoch
Bílsko, Záluží, PSČ 387 73
Praha, 11. 4. 2021
Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva, vážení
předsedové výborů, dovolte mi, abych se na vás obrátil ohledně
zamýšlené změny územního plánu v obci Bílsko, kde vlastním
nemovitost a nadále mám svůj trvalý pobyt. Na zasedání
zastupitelstva dne 5.4.2021 jsem se od vás dozvěděl, že
plánujete změny v územním plánu obce Bílsko. Konkrétně se
jedná o změnu využití pozemků č. 563/1, č. 568/1 a č. 568/2 v
katastrálním území Záluží na pozemky určené k výstavbě
rodinných domů se snahou přilákat skupiny lidí provozující něco,
co se nazývá rodové statky (ala sdružení Hektárek, viz
www.hektarek.cz).
Chci touto cestou vyjádřit svůj zásadní a kategorický nesouhlas
s výše uvedeným záměrem, a to hned z několika důvodů.
V rozporu s logikou schváleného územního plánu a jeho rozvoje.
Schválený UP předpokládá další rozvoj bydlení východním
směrem od Záluží. Navrhovaná úprava se týká pozemků na
opačné straně obce a jde tedy o čistě oportunistickou snahu
zvýšit hodnotu vybraných pozemků. Nebyla předložena ani
diskutována žádná urbanistická studie či záměr, který by sloužil
jako podklad k celkové změny logiky rozvoje obce.
Prodej obecních pozemků. Jako obyvatel obce Záluží navíc
nesouhlasím s tím, aby se obec zbavovala svých pozemků.
12
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Doba online všeho:)
Čtení dětem ověřené
knihovníky
https://ctenidetem.knihovny.cz/
Čtení dětem je tematický projekt služby
Knihovny.cz, který nabízí výběr toho
nejlepšího ze současné knižní produkce
pro děti v češtině. Ve spolupráci ho
spustily Městská knihovna v Praze a
Moravská zemská knihovna loni v dubnu
a duben 2021 přináší nejen aktualizaci,
ale i tematické rozšíření.
Na stránce Čtení dětem najdete šest
seznamů pro různé věkové čtenářské
kategorie od předškoláků po 9. třídu
z á k l a d n í š ko l y. Vý b ě r t i t u l ů b y l
aktualizován na jaře 2021 s ohledem na
dostupnost titulů na knižním trhu i nově
vydané tituly. Nově Čtení dětem nabízí i
další seznamy titulů s tipy na poezii pro
děti, čtení pro děti s dyslexií nebo
tematickou skříň. Co najdete ve skříni?
Například tipy na čtení o ekologii, válce,
školce nebo nových sourozencích.
Obsah spravují knihovnice (a knihovník) z
Oddělení pro děti a mládež Ústřední
knihovny Městské knihovny v Praze,
technicky se o projekt stará tým portálu
Knihovny.cz, který provozuje Moravská
zemská knihovna.
Ať přinese inspiraci i vám. :)
Lenka Hanzlíková
Městská knihovna v Praze
Oddělení komunikace

databáze knih
Dále doporučuji:
https://www.databazeknih.cz , kde se
můžete seznámit s žebříčky oblíbených
knih, s bestsellery, s novinkami. Nabízí
zde zapojení do diskuzí, možnost
komentářů k jednotlivým knihám, bazar,
Eknihy zdarma a další. Podstatná služba je
možnost dohledat skoro jakoukoliv knihu
a přečíst si její zkrácený obsah a reakce
čtenářů i jejich hodnocení. Vhodné tedy i
pro maturanty ;)
(AB)

Zastupitelstvo bylo zvoleno, aby se staralo o chod obce,
spravovalo její majetek a nikoli, aby se zbavovalo pozemků.
Pozemky mající trvalou hodnotu jsou základní hodnotou obce.
Budoucí zamýšlenou realizaci vašeho záměru budu tudíž
považovat za jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře
vzhledem k povinnosti a odpovědnosti za nákladní s obecním
majetkem.
Preferování vybraných zájemců o pozemky. Na schůzce jste
vysvětlovali, že si budete vybírat, komu pozemky prodáte. Jak
budete vůbec vybírat zájemce (komu se bude muset líbit a
proč?)? Tady to naráží také na to, že obec je povinna zveřejnit
záměr zcizit či prodat majetek a následně cena musí být obvyklá
v místě a čase. Pokud se najde investor, který bude ochoten za
pozemky zaplatit více, než preferovaný zájemce ze strany
zastupitelstva (rozuměj někdo se zájmem o rodový statek), tak
už dochází ke zcela konkrétnímu úmyslnému poškozování zájmu
obyvatel, což již zasahuje do sféry nakládání s obecním
majetkem a jeho trestněprávními aspekty.
Život na venkově. Problematika udržení, resp. navýšení počtu
lidí trvale žijících v obci. Rozumím snaze udržet život na
vesnicích a rád se zúčastním širší diskuse na toto téma (včetně
případné urbanistické studie zmiňované výše), aby obyvatelé
obce mohli najít různá řešení. Zatímco v případě Bílska tuto
otázku částečně řešíte výstavbou rodinných domů s následným
pronájmem, tak v případě Záluží jde o experiment, který
nemůžete mít pod kontrolou a domnívám se, že je natolik
zásadní, že by s tím obyvatelé obce měli souhlasit. Ve svém
okolí neznám nikoho, kdo by danou věc podporoval. Navíc
mnozí o tom ani nevědí.
Podle všeho tyto komunity (provozovatelé rodových statků) jsou
poměrně uzavřené. Zjišťoval jsem názory lidí, kteří tyto skupiny
znají a jejich hodnocení rozhodně není tak pozitivní, které jsem
slyšel od vás.
Nemohu se proto ubránit dojmu, že se nejedná o snahu zlepšit
situace v obci (ať už z hlediska demografického či
urbanistického). Optikou všeho výše uvedeného se dle mého
názoru jedná pouze a čistě o snahu zpeněžit majetek obce a
snížit její zadluženost, jež vznikla za dobu Vašeho působení na
pozici starosty a k tomuto využít smyšlený příběh s cílem zastřít
skutečnou podstatu věci.
Daný záměr tak naráží na problémy ve všech zásadních
pohledech, je dle mého názoru chybný a nemůže fungovat. Chtěl
bych vás tedy požádat, abyste zastavili veškeré kroky, které
souvisí se snahou změnit územní plán výše uvedeným
způsobem, aby se zbytečně neutrácely prostředky z obecního
rozpočtu a řešila se problematika správným a transparentním
způsobem.
Vzhledem k adresátům tohoto dopisu očekávám, že dopis bude
projednán na zastupitelstvu obce, všech příslušných výborech a
budou s ním seznámeni všichni členové zastupitelstva a taktéž
členové zmiňovaných výborů. Z toho důvodu žádám na základě
zákona č. 106/1999 Sb. o zaslání termínů zasedání
zastupitelstva a výborů, kde bude projednáván tento dopis,
včetně případných zasedání zastupitelstva či výborů, kde bude
diskutována zamýšlená změna územního plánu. Veškeré
informace žádám zaslat oficiálně do mé datové schránky.
Vážený pane starosto, vážený členové zastupitelstva, vážení
členové výborů, jak jsem zmínil v úvodu, jsem občanem obce,
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obecní KNIHOVNA
Bílsko
OTEVŘENO
PÁTEK 15:30 - 16:30
V knihovně můžete využít tiskárnu a
kopírku. Dále je vám zde k dispozici
obecní pokladník.
Objednávky a dotazy na:
knihovnabilsko@centrum.cz
MESSENGER A FCB: Alzbeta
Bayerova
MOBIL: 777 782 843
Sledujete už stránku:
FCB: KNIHOVNA BÍLSKO
a na https://www.bilsko.eu/knihovna/
naleznete i seznam nově zapůjčených
230 knih ze Šmidingerovy strakonické
knihovny.
Provoz knihoven zůstává od čtvrtka 3. 12.
2020: Provozovatelé knihoven musí
dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více
zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci
zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 metry, nejde-li o osoby ze společné
domácnosti,
c) zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli
hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při
kontaktu s knihami a dalším podobným
zbožím,
d) u vstupu do knihovny umístí prostředky k
dezinfekci rukou.

Doporučení: V naší knihovně se nalézá
mnoho různých i moderních cestopisů
P u t u j m e
prstem po
mapě,s nadějí,
že zase brzy
ucítíme vůně
l e s a , j e z e r,
moří, měst a
lidí :) všech
možných cest
vůbec.

Ve s p o l u p r á c i s e s t r a k o n i c k o u
Šmidingerovou knihovnou doporučuji
dlouhodobě vydávaný časopis Malý
tvořivec, pracovní listy pro děti v
knihovnách:knih-st.cz/tvorinec
a časopis Kamarád pro děti a rodiče:
knih-st.cz/kamarad
(AB)

kde jsem se narodil, kde vlastním nemovitost, kterou jsem zdědil
a kterou vlastnili moji předkové několik generací přede mnou, a
to téměř 200 let. Danou lokalitu mám rád, jsem na ni hrdý, a
proto jsem si tam ponechal trvalé bydliště, aby alespoň část
mých daní směřovala do obce, kde velmi rád trávím svůj čas v
maximální možné míře, stejně jako moje rodina a potomci. Výše
uvedený záměr obce mě tudíž velmi nepříjemně překvapil,
zejména z toho důvodu, že se nejedná o záměr rozvoje obce,
ale účelovou krátkodobou finanční operaci, která nemá s
rozvojem obce nic společného.
Na základě všeho výše uvedeného bych vás chtěl ubezpečit, že
v případě, že budou pokračovat práce na této účelové specifické
změně územního plánu, tak využiji veškerých mně dostupných
legálních prostředků k tomu, abych jako občan obce vyjádřil svůj
nesouhlas s uvedeným záměrem.
Děkuji vám, S úctou, Ing. Jaroslav Zoch”
Do budoucna ve zdejších obyvatelích snad nepřeváží pocit, že
klidnější a zdraví prospěšnější je se o běh věcí a pokrok v obci
nestarat, nerozšiřovat své domy či upravovat cesty, nepořádat
akce o víkendu, nezlepšovat místním žití úpravami okolí a
rozšiřováním občanské vybavenosti a hlavně neinvestovat.
Staneme se pomalu ale jistě poklidným zakonzervovaným
skanzenem bez života, tedy skvělým prostorem pro rekreaci lidí
z měst.
(LK, JK)

Pohled Tomáše Kučery ze Záluží, místostarosty
Dne 25.4.2021 jsem se na žádost Jaroslava Zocha a Václava
Zocha mladšího s nimi sešel, abychom znovu probrali změnu
územního plánu. Záměrem ze strany J. a V. Zochů bylo zastavit
tento záměr. Pokusil jsem se jim vysvětlit, proč danou změnu
podporuji. Jako trvale bydlící občan Záluží, který se sem
přistěhoval, rozhodl se zde žít a vychovat děti, mě nesmírně trápí
fakt, že Záluží postupně vymírá. Momentálně je zde 26 trvale
hlášených občanů z čehož sedm tvoří naše rodina. Dle slov
našich dětí je tu krásně, jen kdyby tu bylo s kým si hrát. A to je
můj cíl, můj záměr. Vytvořit zajímavé podmínky k tomu, aby se
do Záluží dostali noví občané s dětmi, kteří zde znovu nastartují
život a zajistí budoucnost.
Nebudeme si nic nalhávat. Záluží není zrovna atraktivní místo
pro mnoho mladých lidí. Zastrčená vesnička mimo hlavní tah bez
jakékoliv vybavenosti. Přesto je tu nádherně a věřím, že tohle
může určitou skupinu lidí nalákat. Zejména takovou, která má
jako životní smysl něco jiného než anglický trávník před domem,
dvakrát ročně zahraniční dovolenou, děti vzdělané v šermu, jízdě
na koni apod., ale spíše takové, kteří v půdě a okolní krajině vidí
bohatství. Kteří chtějí tyto hodnoty předávat svým dětem a kteří
se hlásí k odkazu našich babiček a dědečků. Přesně takovým
může Záluží a plánovaný záměr nabídnout svůj domov.
Obec tím navíc získá peníze k pokračování započatého projektu
osídlování Bílska a věřím, že i část peněz zůstane v Záluží pro
další zvelebení. Zastupitelstvo si dalo za cíl na začátku tohoto
volebního období vytvořit podmínky pro udržení mladých lidí
případně nalákání nových. Za to chci bojovat a mám radost, že
se nám to zatím daří. Ukázkou jsou tři nové domky a dvě nové
rodiny v Bílsku.
Každopádně výstupem celé schůzky byl příslib veřejného
projednání záměru s místními obyvateli. Naším záměrem není jít
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Do občasníku
přispívají pravidelně
starosta Jiří Kulík (JK), Lenka
Kulíková (LK), Jaroslava Pánová (JP)
a Alžběta Bayerová (AB)
Budeme moc rádi za příspěvky a
fotografie od vás. Osobně nebo na
mail:
alzbeta.bayerova@gmail.com,
kulikovi@volny.cz,
nebo jirkapan@seznam.cz
Také vám v případě zájmu můžeme
poskytnout zveřejněné fotografie.

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

proti přání většiny a pokud se ukáže, že to většina Zálužanů
nechce, tak se tento záměr v Záluží neuskuteční. Osobně si ale
myslím, že by to byla veliká škoda.
(Tomáš Kučera, místostarosta obce Bílsko)

Záluží - soběstačnost, šetrné hospodaření, návrat
vztahu k půdě, to by měl být Hektárek nebo
Rodový statek
Osobně si myslím, že trend návratu k přírodě, pěstování
vlastních bylinek, zájem o ochranu okolí cyklostezek a význam
národních parků okolo zamrzlých šumavských jezer je
přirozenou reakcí na způsob života mezi letákovými akcemi,
hudebními festivaly a vycházkami do upravené přírody.
Nemyslím tím nic špatného a proti nikomu nic osobního, ale
v posledních letech se u spousty lidí vytratil zájem o okolí, o
přírodu a nevěnovali ani pozornost střídání ročních období,
pokud je náhodou na silnicích neomezoval čerstvě napadaný
sníh. Nám, co jsme vyrostli na chalupách, v zahrádkářských
koloniích nebo na záhumenku u bytovky to nepřijde nic
zvláštního, vypěstovat si svůj kopr nebo maliny. Rodový statek
považuji za další takový pokus o zahradničení lidí bez zkušeností
jen s přáním, aby už u toho potomci zůstali. A když si vzpomenu,
jak se chodíval pan Kolář, pan Drůbek, páni Šteflové, pan
Svoboda nebo starý pan Kahovec koukat, jak se snažíme v roce
1973 sekat na zahradě trávu kosou a sázíme kedlubny pro
zajíce, směju se nahlas. Museli si myslet, že jsme ztracený
případ. Ale Bílsko mě dalo tolik, že jsem zde nechala vyrůstat
své děti a nelituji. Neumím určit, kde je ta hranice něčeho přesně
definovaného na internetových stránkách a něčeho, čím si
splníte přání, kvůli čemu jste ochotni se vzdát určitého pohodlí a
věnujete tomu svůj čas.
Každý, kdo se někdy v posledních letech zajímal o pěstování
zeleniny pro potřeby rodiny, šetrné
obdělávání půdy, návrat k tradičním místním odrůdám ovoce,
záchranu košíkářských vrb, nedostatek včel k opylování nebo
pomoc při zadržování vody v krajině jistě narazil na výrazy jako
udržitelnost krajiny, permakultura, rodový statek, Hektárek nebo
hnutí podle Anastazie. Je pravda, že se tak rodiny po celé
republice, ojediněle skupiny zasvěcenců, snaží vypěstovat
vlastní úrodu, mají radost z vlastní práce a jsou lačni po různých
zaručených informacích: co vysadit vedle čeho a kdy… Existují
kurzy, kde se zájemci dozví, jak připravit permakulturní záhon
položením první vrstvy z kartonových krabic, jak hospodařit a
zúrodňovat půdu bez rytí a pletí, jak kompostovat, používat
přírodní opory, čím to všechno hnojit a jak ekologicky vyhubit
škůdce. Hitem letošního roku je jistě pomalu zasakovací dešťový
záhon. Osobně si myslím, že to je efekt rozletu jedné generace,
která nyní dospěla. Generace, která vyrostla bez povinností na
záhumenku nebo jen zalévala řadu rajčat na domácí kečup ve
vyrovnaných igelitových pytlích či koukala z oken činžáků
do zanedbaných vnitrobloků. Jejich zájem o to „mít svůj kousek
země na chutné pokusy“ má jistě dopad i na převis poptávky po
zahradách v okolí měst nad jejich nabídkou. Na druhou stranu se
mi líbí vysazování alejí a způsob, jak i v menších městech
investují do parkových úprav a květinové výsadby. I to probouzí
zájem zjišťovat, jak se která květina jmenuje. U nás v okolí je zas
radost se dívat na náměstí v Bavorově, Vodňanech, Strakonicích
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nebo Písku. Ale zájem o návrat k „hrabání se v pěkné hlíně a trend jedlých plotů“ na sebe nabalil různé
trendy od problematiky oprav starých samot při využití polozapomenutých řemesel, výstavbu hliněných
domů na velkých pozemcích s veškerým komfortem pohodlného bydlení, ale také osazování zeleně do atrií
a na střechy moderních odosobněných skleněných kancelářských domů v městech až po velký boom
satelitních zahrad s grilem a vodním prvkem. Zájem o větší či menší vlastní bylinkový truhlík či záhonek jde
ve městech ruku v ruce se sledováním pořadů o vaření, jako byly v době pandemických opatření „ANO,
šéfě“ nebo „MasterChef“ a podobně. A u bylinek pro lepší jídlo a dobrou náladu to celé věky začíná….
Není to tak dávno, co uspořádal pan František Špatný st. v místní hospodě přednášku o ekologickém
zemědělství a rodových statcích. To byl pro nás první popud něco si k tomu najít, vyhledat informace.
Myšlenka je postavená na obydlené a využívané krajině s obyvateli, kteří na daném místě hospodaří
několik generací a ve spoustě potřeb si jsou soběstační. V podstatě na něčem, co tu kdysi bývalo.
Hektarová rozloha pro jednotlivé majitele vychází z velikosti pozemku, který jsou v průměru schopni
obdělat a využívat pro rostlinnou výrobu, ojediněle králíky, pár slepic nebo kachny, indické běžce…
I v relativně nedávné minulosti proběhla velká změna osídlení a myšlení také v našich obcích. Bylo to
v padesátých a šedesátých letech minulého století. Nemyslím jen kolektivizaci a mechanizaci velmi
sugestivně popsanou v dochované místní farní kronice, ale i změny personální. Pokud mohu posoudit, tak
z Bílska v té době většina mladých lidí mířila pryč za prací do měst nebo mimo zemědělství. Skladbu
místního obyvatelstva pak velmi výrazně ovlivnila stavba tří bytovek a jejich osídlení lidmi z jiného
prostředí, z daleka. Dnes jsou obyvatelé bytovek už považováni za místní a jejich dvě - tři generace dětí
jsou místními rodáky. Podobný úbytek obyvatel zaznamenaly za posledních šedesát let i obě osady. Dříve
trvale obydlené domy a zahrady najely do extenzivního režimu… Možná by se po uskutečnění záměru
místních zastupitelů na trvalé dosídlení mohlo v Záluží podařit trend vymírání a prázdnoty zvrátit a ukázat
cestu k dosídlení i jiným obcím v České republice. Proč věřím, že za pokus to stojí? Doporučuji seznámit
se v knihovně nebo na internetu s myšlenkou rodových statků a hektárku. Na internetových stránkách jsou
k dispozici také mapy míst, kde už podobně rodiny hospodaří.
O rodovém statku (www.rodovystatek.cz ) neboli o Hektárku (www.hektárek.cz ) se dozvíte v podstatě to
samé.
Citace autora stránek Rodový statek pana Jaroslava Svobody:
“Rodový statek je další možnost, jakým způsobem se dá žít. Možná to není cesta pro každého, ale
příjemná změna pro ty, kteří ke svému životu potřebují pravidelný kontakt s přírodou, čerstvý vzduch,
zdravé potraviny, kvetoucí louku, stromy, čistou vodu a dostatek prostoru, který patří jenom jim a jejich
rodině. Rodový statek je pozemek o rozloze hektar a více, skládající se z mnoha přírodních prvků,
ohraničený volně rostoucími živými ploty z původních druhů keřů, které mohou být v případě potřeby
doplněny o další řadu vyšších dřevin fungující jako větrolamy. Výsadba a pěstování všech plodin je
založeno na principech permakultury a přírodních metodách hospodaření. Žádné pohádky ani zázračné
marketingové novinky, vše už tu bylo. Se znalostí přírodních zákonů a permakulturních metod je možno
minimalizovat objem práce, a zásobovat zdravou potravou celou rodinu, která zde trvale žije. Vznikají často
i přebytky na rozdávání, zpracování nebo prodej.
Rodovým statkem tedy rozhodně není myšleno žádné velké stavení typu současných a minulých
vesnických statků, ani farma na větší chov zvířat. Někomu stačí ekozahrada, která může obsahovat
domeček z přírodních materiálů, plus spoustu dalších prvků (www.ekozahrady.com). Ale aby takový rodový
statek mohl vzniknout, je potřeba, aby lidé, kteří ho zakládají zároveň měli chuť zpotit se, pracovat, kopat
díry, do kterých budou sázet stromy a keře. Aby je bavilo potom i jíst vlastní ovoce, jedlé trvalky, rozmanité
odrůdy zelenin, obilí a luštěnin. Také budou potřebovat trpělivost než se z holé pláně osázené malými
proutky a výhonky stane krásná přírodní oáza. Proto to v počátečním stádiu může odvážlivce pěkně
otestovat, jestli to myslí vážně. Aby pozemek fungoval a plodil co nejdříve, to vyžaduje od jeho majitele jistý
vklad vlastních sil, změnu životního stylu, ochotu se stále vzdělávat, a také investici času. Můžeme
přehodnotit, jak trávíme své dny a jaké duševní i materiální hodnoty nám to vlastně přináší. Rodový statek
je zásadní investice do vlastního života a vlastního rodu. A čas ukáže, jak se nám to povedlo…”
A přesně tak to je i s nápadem pro lidi v Záluží. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se do projektu zapojili
mladí, jejichž rody tu v Záluží už kořeny mají. Ale to chce asi pořádnou dávku fantazie. Není však na druhé
straně možné vidět za vším jen rychle peníze na ruku, je třeba majetek vzdělávat jako dobrý hospodář a
přijímat z novinek to dobré.
(LK)
Další fotky ukazují pozemky ve vlastnictví obce Bílsko v Záluží, o kterých píšeme.
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V okolí Libějovických Svobodných Hor a v Zábrdí jsme navštívili několik rodin, které obhospodařují své
pozemky, původně louky, podle zásad permakultury a rodových statků, většinou od roku 2014. Na
fotografiích můžete zhodnotit změnu podoby pozemku, z louky na sad a zahradu. S dovolením pana
MUDr.Votrubce jsme nafotili i jeho pozemek a na jakékoliv podrobnosti se můžete vyptat právě pana
doktora nebo pana Špatného z Kozí farmy. Samozřejmě lépe vypadají pozemky s plnou úrodou na sklonku
léta:)
(AB)
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Zajímavosti z časopisu pro ženy Šťastný domov – z let 1902 - 1910
Obsahoval rady, inzeráty, reklamy, módní trendy, pletací vzory, listárnu, zkušenosti maminek, výchovné
náměty, nápady jak vyrobit dětem hračky, jak se chovat, jak děti vychovávat i jak s nimi cvičit. Časopis
nabízel nové výrobky pro domácnost, kosmetiku… Nevyhýbal se ani ukázkám soudobé literatury, divadlu a
světovým novinkám a trendům. Když v něm zalistujete – připomíná něco mezi současnými časopisy Žena
a život, Vlasta a Maminka. Třeba vás ukázky pobaví.
(JP)
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