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„Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je
nazýváme všedními věcmi"
Hans Christian Andersen (spisovatel, 2.5.1805 - 4.8.1875)
Plán sportovních a
kulturních akcí

2022
21.5.

setkání absolventů
ZŠ Bílsko
28.5. Parkáni koncert
festivalová zahrada
3.6.
divadlo v hospodě Bílsko
pro děti (40Kč)
4.6.
zájezd Hluboká pro děti
10.6. Noc kostelů:koncert ZUŠ
Večerní čtení v knihovně
12.6. Blzecké cyklo okruhy
21.6. pěvecký sbor Regiony
v kostele sv.Jakuba
25.6. Rodinný festival Bílsko
2.7.
vítání prázdnin
9.7.
Praque Queen & Danyho
parťáci - fest. zahrada
23.7. Bílská pouť sv.Jakuba
25.-29.7. Anglický příměstský
tábor pro 1.stupeň ZŠ
12.8. Kabát revival - fest.zahr.
13.8. setkání seniorů
27.8. loučení s prázdninami
2.-4.9. výlet Bílsko u Hořic,hasič.
soutěž Memoriál
17.9. E!E, ZNC,Cela pro Klárku
Krize střed.věku-fest.zhr.
27.9. pyžamová párty
29.10. výlov rybníka
27.11. rozsvěcení vánoč.stromu
10.12. Mikulášská besídka
26.12. turnaj ve stolním tenise
31.12. výšlap na Hrad

Vážení občané našich osad Bílsko, Záluží a Netonice.
Rád bych Vás pozdravil a před létem všem popřál klidné dny
v kruhu rodinném a mezi přáteli. Do tohoto čísla se podařilo
získat příspěvky nejen od tradičních přispívatelek, ale i od
občanů jednotlivých osad o pořádaných akcích během letošního
jara. Potěšilo mě také, že Vašek Kucul ml. přistoupil na mou
nabídku a akce, které v Bílsku pořádáme, popisuje a zveřejňuje v
týdeníku Strakonicko. V poslední době byly dokončeny některé
investiční záměry zastupitelů v osadách. A to mě inspirovalo
v jednom z článků v tomto čísle občasníku, kde jsem se pokusil
shrnout úsilí, které zastupitelé obce v uplynulých 8 letech
zdejšímu rozvoji věnovali. Snad si každý z Vás najde to své
vylepšení. A doufáme, že se nám svěříte se svými výhradami
nebo svými dalšími přáními, která by se mohla realizovat.
Možná jste si už někteří všimli, že stěnu naší hasičárny zdobí
krásný dar z partnerského Bílska u Hořic. Věřím, že Florián bude
naším spokojeným patronem „bez práce“. Budu také moc rád,
když si začátkem září nejen členové Sboru dobrovolných hasičů
Bílsko u Vodňan udělají čas na společnou návštěvu této
partnerské obce, ležící mezi Jičínem a Hořicemi ve Východních
Čechách. Ubytování většího počtu výletníků bylo zamluveno
v chatkách kempu „U věže“ a po pouti ho upřesníme.
Těší mě také, že se v dohledné době ve zdraví na přátelském
setkání sejde starší generace absolventů zdejší školy nebo při
divadelním představení v hospodě a na výletě ke Dni dětí do
Hluboké ti nejmenší obyvatelé. Naši obec letos čeká i několik
kulturních akcí - koncertů s minimálně okresním přesahem, které
doplňují již tradiční červnový Rodinný festiválek v „Bayerů/
Chadů zahradě“ nad blzeckým č.p. 40. Zvu Vás tam všechny
k poslechu, protože se do programu kromě „cizích“ kapel zapojí i
vaši sousedé, včetně dětí. Právě jejich hudební vystoupení, které
nacvičily na májový večer pro maminky a ženy se mi moc líbilo.
Ve dvou červnových termínech se po dohodě s Farností
Vodňany pokusíme oživit nabídku i o koncerty v místním kostele
sv. Jakuba. Tak, ať nám to tu i nadále společně ladí…. (Jiří Kulík)

Děkujeme paní Pavle
Hrachovcové za veškerou
práci a péči o bílský obchod a
blahopřejme k ukončení
dlouholeté pracovní činnosti a
nástupu do důchodu. Třikrát
hurá. A také vítáme na její
pracovní pozici paní Pavlu
Kuculovou.
(JK)
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OBECNÍ OBCHOD
PO - PÁ: 08:15 - 10:30
a 15:00 - 16:15
SO:
08:15 - 10:00
Pe č i v o j e p ř e d n o s t n ě n a
objednávku, možno objednat i
telefonicky u paní Kuculové
721 674 600. Je možné objednat i
cokoliv dalšího z nabídky
dodavatelů (Makro, řeznictví
Bavorov, pekárna Vacov…)

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

BALÍKOVNA
(V rámci projektu Pošta Partner
České pošty, a.s.)
U místního obchodu na obecním
úřadě se nachází Balíkovna, kam si
m ů ž e t e n e c h at p ře s m ě ro v at
Českou poštou balík k vyzvednutí.
Pro účely Balíkovny má Bílsko u
Vodňan přiděleno PSČ 387 78,
pro ostatní služby a balíky do
Bavorova či Vodňan zůstává 387
73, spádová pošta Bavorov. (JK)

OHLÉDNUTÍ:
Co jste hasiči…
Co jste hasiči? Co jste dělali? No přece uspořádali pořádný bál.
V obecní hospodě v Bílsku 19. března 2022. Všichni se těšili
nejen na známou hudební skupinu "Pozor vizita", ale i na
příjemné posezení, tanec a tombolu. Vše se vydařilo, jak mělo.
Bohatou tombolu i se zvěřinou zajistili členové SDH Bílsko.
Všichni se dobře bavili a jsme rádi, že po covidové době, jsme si
užili příjemný společný večer.
(JP)

Když se knihovnou ozývá smích
Je zaběhlé klišé, že v knihovně se pobývá tiše. S ohledem na
druhé, s ohledem na tok myšlenek vyvolaný úvahami nad
textem, kterým se čtenář právě probírá. Někdy ovšem může být
osvěžující ze zaběhlých klišé vybočit, přitom nezničit nic z
hodnot zavedených, ba naopak, originalitou získat víc. To
ukázala akce Noc s Andersenem konaná v bílské knihovně dne
1. 4. 2022.
Když dítěti dáte knihu, může si ji prohlížet, může si ji pak i číst.
Když si s dítětem ke knize sednete společně a ukážete mu, jak v
ní může číst, jak slovo může vnímat, jak se skládá imaginární
svět, či popisuje okolí, pak získá ještě mnohem víc. Získá cit pro
slova, vjem pro větné celky, logické chápání obsahu a co může
být nejvíc, získá lásku.
Láska ke knihám je láskou opěvující krásu slov, láskou obdivující
vyjádření myšlenek a úvah, někdy přitom tak zřejmých, ale bez
výstižných slov těžko uchopitelných, láskou nad neskutečnými
příběhy, či výstižně popsanou realitou, láskou nad světem, který
díky rozličným spisovatelům, rozličným žánrům je tak široký, že
celičký jeden život nestačí k jeho uchopení. Denně si můžete
vybírat, co je vám libo, a to není klam, to je knihoven ráj. Ráj
blízký a přístupný každému z nás.
Když děti mají zájem o knihy, o příběhy, o básně a snění, pak je
to radost, která smíchem ať zní. Poděkování proto patří místní
knihovnici Bětce Bayerové a všem dalším, danou akci
podporujícím, kteří spoluorganizovali, pomáhali, přivedli i ty
nejmenší, i teprve budoucí čtenáře, na noční snění [či spíš
bdění] u knih se spoustou her, kvízů, dokonce i básnění,

SBĚRNÝ DVŮR
u bývalé fary a SDH

SO 9:00 - 11:00

malování, vědění a samozřejmě čtení. I na vtipy došlo a
nechyběla ani ranní rozcvička. Budíček nebyl třeba. Z nakažlivé
radosti, kterou v sobě měl každý z účastníků, zbyl vjem, jenž
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Ukliďme Bílsko
Akce Ukliďme Česko, probíhá díky
stejnojmenému spolku od roku 2014,
vždy na jaře a na podzim. Jejím cílem
je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek. Společně v
jeden den. V roce 2021 i přes COVID
omezení se podařilo do 2 496
evidovaných úklidů zapojit celkem 75
450 dobrovolníků. (Rok od roku
vzestupnou tendencí byl rok 2019
nejúspěšnější: 3895 úklidů, 157 163
dobrovolníků). https://
w w w. u k l i d m e c e s ko. c z / a b o u t /
zakladniInformace/
U nás v Bílsku se uskutečnil úklid 8.4.
v pátek, především v centru obce a u
potoka. Ten den se nám nepovedlo
počasí, ale: ”Nejsme z cukru, ze soli,
jen ta vodě povolí..." deset
statečných za půl hodiny, mokří jak
slepice, ale povedlo se. Pak jsme se
odměnili v hospodě občerstvením a
hraním karet. Viz fcb knihovna Bílsko.

(AB)

ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
2022

20.5.

3.6.

17.6.

1.7.

15.7.

29.7.

12.8.

26.8.

9.9.

23.9.

7.10.

21.10.

4.11.

18.11.

2.12.

16.12.

30.12.

možná i v něco hlubšího zakoření. Vždyť kdo ví:)
Kdo neměl štěstí letos se zúčastnit, těšit se může na příští rok,
však dnů zbývá dost a dost a do té doby má knihovna v Bílsku
své pravidelné otevírací hodiny, někdy i akce Společné čtení.
Přijďte si vybrat žánr, jenž srdci vám milý. Velcí i malý, všichni
jste zvaní. Ať příběhy naplní vaše dny a zvlášť v dnešní době
nezapomeňte myslet na štěstí a dobrý konec.
Pozitivní mysl se nejlépe utužuje u pohádek, tak přijměte
pozvání do světa, který nejen dětem patří, do světa, kde slunce
svítí a po všech prožitých nebezpečenstvích nastupuje mír a
smír. Nechte malé čtenáře, ať při nedělní kávě přečtou vám
příběh o lásce, co zprvu zhoubnou zdá se, ale nakonec, vždyť
jsme v pohádce:) I tam, kde malý čtenář nesídlí, nepřeskakujte
tento list a pojďme už všichni číst.
(Aneta Skalická)

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny
svádí boj o zájem dětí v konkurenci s populárnějšími médii.
Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš
nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly, počínaje
bezduchým vysedáváním před televizní obrazovkou konče
počítačovými hrami. Tento stav kritizuje široká veřejnost. Nám
všem se zdá, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho
výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen
málokterý z nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Mnozí
odborníci lámou hůl nad rozvojem čtenářských návyků.
A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý
pražský psycholog dr. V. Mertin) - dát dětem osobní příklad a
ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou
rodiče, nemají děti závažné problémy se čtením. Metoda
osobního vzoru v předčítání nás vedla k první noci v knihovně v
roce 2000, kdy jsme chtěli zároveň oslavit Mezinárodní den
dětské knihy, který se připomíná každoročně 2.dubna na celém
světě v den narození známého dánského pohádkáře.
První Noc s Andersenem tak proběhla v roce 2000 v
uherskohradišťské knihovně, kde na dvacet malých čtenářů
čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží,
her a překvapení.
V průběhu kouzelné pohádkové noci odešly díky internetovému
spojení pozdravné zdravice samotnému Andersenovi i všem
příznivcům dobré dětské četby. Věhlas o prožité noci se šířil po
vlastech českých i moravských díky Klubu dětských knihoven
SKIP. A právě jeho zásluhou se myšlenka hlasitého nočního
předčítání lavinovitě rozvinula do mnoha knihoven, které v roce
2001 první společnou Nocí s Andersenem oslavily svátek dětské
knihy. Naším pomocníkem v přípravách na tuto akci byl KDK
SKIP i internet. Zásluhou NK ČR, Mgr. Zlaty Houškové a ČVUT
vznikla elektronická konference s názvem Andersen. Pomohli i
další - Ondřej Müller připravil zajímavou elektronickou soutěž na
www stránkách nakladatelství Albatros, které věnovalo
nejrychlejším luštitelům knižní ceny. Poprvé se volila cena
nočních spáčů. Díky internetu jednotlivé "spící" knihovny věděly,
co se kde dělo, četlo i jedlo. V roce 2001 se spalo v 40
knihovnách - všude se nápad líbil a šířil dál.
A v roce 2002 se nocovalo už v 72 místech naší vlasti a na
Slovensku v Krajské knižnici v Trnavě, spalo se už i ve školách,
a v DD - domech dětí.
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Obecní knihovna Bílsko
OTEVŘENO
PÁTEK 15:30 - 16:30
V knihovně je k dispozici internet,
tiskárna a kopírka. Dotazy a
požadavky zasílejte na:
knihovnabilsko@centrum.cz nebo
MESSENGER A FCB: Alzbeta
Bayerova
MOBIL: 777 782 843
FCB: KNIHOVNA BÍLSKO s
aktualitami a mnoha fotogra emi
k n i h k z a p ů j č e n í . N a h tt p s : / /
www.bilsko.eu/knihovna/ naleznete i
seznam nově zapůjčených 230 knih
ze Šmidingerovy strakonické
knihovny, která mimo jiné nabízí
online dlouhodobě vydávaný
časopis Malý tvořivec, pracovní listy
pro děti, viz: knih-st.cz/tvorinec
a časopis Kamarád pro děti a rodiče:
knih-st.cz/kamarad
Dále ekologický časopis s letitými
zkušenostmi:http://knih-st.cz/
kompost

VEČER v KNIHOVNĚ
10.6.22 Ve spolupráci s Anetou
Skalickou zveme děti na večerní čtení
s hrami.

Kulturní a vzdělávací akce v
okolí:
kalendář strakonické knihovny:
http://knih-st.cz/calendar-node- elddate/month (např. Kurzy češtiny pro
cizince, nebo Kurzy zdravého vaření)

Velká již opravdu mezinárodní Noc s Andersenem proběhla v
roce 2003 ve 153 knihovnách, školách, ústavech sociální péče i
domech dětí. Kouzlo společného nocování prožily na Slovensku
děti v šesti knihovnách a čtyřech polských bibliotékách.
Informace o noci šly i díky SKIPu elektronickou poštou do USA,
na Aljašku, do Švédska i Švýcarska, zprávičku dostali v
Maďarsku i na dalekém ostrově Trinidad.
Pozdravy zaslalo dětem mnoho osobností, těmito slovy je např.
pozdravil známý herec a moderátor: "Milé holky a kluci, doneslo
se mi, že máte dnes večer kouzelnou noc v knihovně. To je
dobrá zpráva. Když jsem byl malý kluk já, neměli jsme ještě
televizi a tak jsme si místo toho četli. Vzpomínám si, že jsem
strávil mnoho kouzelných nocí, když jsem si tajně četl s
baterkou pod peřinou, protože jsem se nemohl od knížky
odtrhnout a chtěl jsem vědět, jak to dopadne. Chci vám říct, že
když si budete číst, všechny ty pohádkové a dobrodružné
postavy a země, které si představíte ve vaší fantazii, budou
stokrát krásnější než ve lmu, protože budou vaše. Přeji vám,
aby tahle pohádková, kouzelná noc byla jen začátkem mnoha
dalších kouzelných nocí, strávených s knížkami. Hezky si to
užijte! Zdravím vás" Marek Eben.
Vzniklo logo akce. Mezi děti zavítalo mnoho živých spisovatelů i
jejich duchů, pohádkové postavy, živá i plyšová zvířátka, užili si
to všichni! Přidalo se i R dio Junior s dnes už speci lním
ve ern m a no n m vys l n m. A co je nejdůležitější - nikde
nezapomněli na pohádky. A to je moc dobře, řečeno slovy
Zdeňka Svěráka: "Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky
jsou vláhou pro dětskou duši.”
(www.nocsandersenem.cz)
LETOŠNÍ 22.ROČNÍK NOCI S ADERSENEM
Nabídl hned několik témat - výročí J.Lady (*135), výročí
časopisu Sluníčko (55 let), ABC (65 let), J.Foglara (*115),
J.Trnky (*110), J.A.Komenského (*430), v pátek 1.4. byl také
Mezinárodní den ptactva - letošním ptákem roku je Zvonek
zelený. Připomenout jsme si mohli také Andersenovu pohádku
Císařovy nové šaty, která poprvé vyšla 7. dubna 1837, tedy před
185 lety, a byla přeložena do více než 100 jazyků…
Na cca 1.500 m stech na platety nocovalo asi 90.000 d t i
dosp l ch! :-) Z titu nad touto poh dkovou Noc u nás p evzal
ministr kultury R pan Martin Baxa.
V obecní knihovně Bílsko se na první místní noc sešel
“experimentální” vzorek 9ti dětí od 5-12 let. Vyprávěli jsme si
především zajímavý životní příběh H.Ch.Andersena a vznik Noci
s Andersenem díky iniciativě knihovnic z Uher.Hradiště. Pak

Kalendář vodňanské knihovny:
h tt p s : / / k n i h o v n a - v o d n a n y. c z /
aktuality/ Dále nabízí letní tábory:
h tt p s : / / k n i h o v n a - v o d n a n y. c z /
programy-pro-deti/
kalendář písecké knihovny: https://
www.knih-pi.cz
10.-12.6 DOTKNI SE PÍSKU
(AB)
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ý

ě
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Kostel sv. Jakuba v Bílsku

jsme se zabavili Josefem Ladou a jeho Mikešem, tedy tématem
Veverušákovi soutěže. Děti samy vymyslely básničku,
namalovaly obrázky a díky nim tak naše knihovna vyhrála
fantasy dětskou knihu Narozen o půlnoci od Lucie Fidlerové.
Děti si vyzkoušely přednes básní, které si sami našly. Zahrály si
různé hry, kdy nejatraktivnější byla boj o čokoládu, kdo víc sní
příborem v rukavicích a čepici, zatímco další hází kostkou a
hodí-li 6, má nárok jedlíka z rukavic a čepice vysvléknout a
vyměnit ho tak v debužírování na čokoládě. Noční spánek
mnohé navštívil jen na chvíli, ale stále bylo o čem povídat, co
řešit. Starší kluci připravili i noční bojovku venku. Těšíme se na
příští rok, že budeme ještě lépe připraveni. A výzva pro
zájemce, přidejte se k nám i k přípravě programu.
(AB)

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

Velikonoční řehtání
U nás v Bílsku také "odletěly zvony do Říma" a tak jsme chodily,
my děti – malé i velké (asi 12) na Zelený čtvrtek večer, na Velký
pátek ráno a večer a na Bílou sobotu ráno řehtat.
Chodili s námi pan Tománek a paní Tománková. Všichni jsme
se pokaždé sešli na návsi u kostela. Šli jsme ke staré škole a
pak kolem všech domů k farmě u Špatných. Od Špatných,
kolem kostela k novým domkům k Chytilům, Tománkům a
Fundům. Potom k Sekyrům, Kulíkům a kolem potoka zpět až k
bytovkám. Měli jsme malé i velké řehtačky, dokonce i dva
řehtací trakaře. Určitě nás museli všichni slyšet už z dálky.
Na Bílou sobotu jsme za obchůzku dostali u každého domu
hodně sladkostí a peníze. Všechno spravedlivě mezi nás
rozdělil pan Tománek. Všichni jsme byli spokojení a kluci se už
domlouvali na pondělní pomlázku a těšili se, jak nás holky
pořádně vyšlehají.
(Kristýna Mojdlová)

Jednou měsíčně máte možnost
přijít na OTAZNÍKY. Setkání pro
veřejnost v bílské hospodě nad
různými otázkami života, které
mohou i nemusí souviset s
křesťanstvím. Minulé téma se týkalo
dobrovolnictví na Ukrajině. Bývá
přítomen pan kaplan J. Turkem.
Každou poslední neděli v měsíci
od 16:00, tedy: 29.5. a 26.6.
Veškeré administrativní žádosti týkající
se Bílské farnosti vyřizuje:
krikjp@gmail.com (p. Josef Prokeš,
jehož skautská přezdívka je Křik).
Stejně jako žádosti o křest, svatbu,
pohřeb a další, viz lomec.cz
(AB)

Pingpongový turnaj, tentokrát velikonoční
V sobotu 15.4.22 přicházelo do sálu místní hospůdky na desítky
nadšených hráčů, aby úderem 14. hodiny poměřili své
pingpongové dovednosti. V kategorii dospělých se registrovalo
15 hráčů, v kategorii dětí hráčů 13. Na dvou stolech se tak
během více než 4 hodin vystřídali hráči už od předškolního
věku. Vítězové dostali odměnu a všichni bez rozdílu potlesk za
odvahu, účast a nadšení.
(Mgr.Jana Sedláčková)
S organizací turnaje a vyhlášením výsledků tentokrát pomohl
pan Roman Chytil. Své působení v roli ředitele turnaje ve
stolním tenise a pocity nám pro Občasník popsal slovy:
“Tradiční vítěz, skvělá atmosféra a bylo to fajn“. Pokud najdete
v létě čas na trénink stolního tenisu, zveme Vás předběžně na
turnaj vánoční. Možná by se mohly postavit reprezentační týmy
Netonic a Bílska, které by si ještě navíc v Obecním domě v
Netonicích změřily síly.
(LK)

Velikonoční koleda 2022
Na Velikonoční pondělí dne 18.4.2022 jsme vyrazili na koledu. Přišli i
tátové a dohromady nás bylo 22. Vyzbrojeni pomlázkami a košíky
jsme se vydali po Bílsku. Lidé v Bílsku byli vstřícní a štědří, obdarovali
nás barevnými, někteří i syrovými vejci a spoustou dobrot.
Poté jsme se sešli všichni na faře a rozdělili jsme si nadílku rovným
dílem. Na závěr, i když ne všichni, jsme pořídili fotogra i před místním
kostelem. Moc jsme si to užili a už se těšíme na příští rok.
(Petr Tománek ml.)

fi
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Jarní pokrmy I.
K jaru a tradicím patří samozřejmě i
jarní pokrmy. Kopřivová polévka,
pečené jehně, jidášky, mazanec,
bochánek… ale i tak v jarních
měsících březen, duben, květen
nemusí být náš jídelníček fádní a
šedivý, ale plný vitamínů a dobrot.
Čerstvé mladé kopřivy, pampelišky a
chudobky, šťovík a jiné bylinky,
česnek, čerstvá vajíčka, zelenina i
maso. S tím se dá “kouzlit”. Vraťme se
ale zpět do minulosti. Staré
kuchařské knihy našich předků jsou
plné předpisů na přípravu pokrmů
například z různých zpěvných ptáčků.
Četba některých receptů není nic pro
ochránce přírody. Stravování lidí se
lišilo samozřejmě podle jejich
společenské třídy. Mezi stolem
chudých a bohatých byl propastný
rozdíl. Na stole běžných lidí se
objevoval chléb, kaše, hrách, cibule,
mrkev, zřídka mléko. U šlechty to byla
většinou divočina – jelení maso,
divočáci, bažanti, kachny i vepřové a
jehněčí, cukr, exotické ovoce nebo
koření dovezené z Asie. Je ale
pravdou, že původní staročeská
strava byla pestřejší a zdravější.
Prostá, krupičná (většinou slaná)
nebo pohanková kaše k snídani,
polévka a chléb k obědu… Využilo se
všechno co nabízela pole, zahrady a
lesy. I dnes bereme znovu na milost
bylinky, máslo, sádlo, med, povidla…
Ještě v 19. století obyvatelé českých
zemí nepohrdli stehlíky, sýkorkami,
strnady, jedli vrabce, sluky, koroptve,
holuby, tetřevy, vrány i kvíčaly. “Ober
čistě kvíčaly, kůži přes hlavičku stáhni,
oči vyloupni. Vnitřnosti a žaludek
vyber, kvíčaly osol, do lístku slaniny
obal, přidej trochu hovězí polívky.
Dej na mělký kuthan a nech v troubě
na prudkém ohni upéci” (recept 19.
století)
(Pokračování na str.7)

Jarní lidové tradice a zvyky
České lidové zvyky jsou založeny na křesťanské nebo pohanské
tradici. Zvyky, tradice, svátky a rituály nás provází celým rokem.
Liší se kraj od kraje. Vánoce, masopust, Velikonoce… Vánoce i
masopust jsou za námi. Pojďme tedy dál. Po zimě, která letos
trvala velmi dlouho, se konečně přihlásilo ke slovu jaro. Jaké
tradice a pranostiky jsou pro toto období typické?
Nejvýznamnějším jarním svátkem jsou samozřejmě Velikonoce.
Čtyřicetidenní doba půstu začíná Popeleční středou. Na důkaz
pomíjivosti lidského života v tento den dělá kněz věřícím na čele
křížek z popela kočiček posvěcených o Květné neděli.
Pranostika pro Popeleční středu: "Jaké počasí na Popeleční
středu, takové bude po celý rok."
Následují postní neděle: Černá (podle oděvu), Pražná (pražilo
se obilí, ze kterého se dělal pokrm pražmo), Kýchavá (lidé si
přáli zdraví, věřili že kýcháním by mohla začít morová
epidemie). Čtvrtá postní neděle je tzv. Dražební. V tento den
chodil ženich s družbou do domu, kam chtěl o pomlázce přijít na
námluvy. Následující Smrtná neděle (vynáší se Smrtka, hází se
do potoka, symbolizuje ukončení zimy) a Květná neděle. Světí
se kočičky, nemělo by se nic péct, aby se nezapekl květ na
stromech. Začíná velikonoční úklid. Po Květné neděli následuje
Pašijový týden: Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa,
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a
poslední den, pondělí, je spojený s pomlázkou a koledováním.
Snad ještě pár pranostik:
“Na svatého Řehoře, každý sedlák lenoch, který neoře.”
“Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho.”
“Na Svatého Jiří, vylézají hadi a štíři.”
“Ukáže duben jaké bude pecen.”
“Duben hojný vodou - říjen hojný vínem.”
První máj, lásky čas. V tento den by měla být dívka políbena
pod rozkvetlou třešní, aby neuschla.
Den matek – poděkování všem maminkám.
Ledoví muži spalují mrazem ovoce. “Jestliže v máji mnoho
hřímá, úrodný rok na to bývá.”
Letnice (padesátý den od Velikonoc) nebo také Svatodušní
svátky. Svátek letnic pochází z židovského svátku týdnů.
Velikonoce i letnice mají původ v oslavách přírody. Letnice byly
původně oslavou začátku sklizně. Pro Židy a Křesťany
znamenají mnohem víc. Darování Desatera Mojžíšovi na hoře
Sinaj, seslání ducha svatého, svátek plnosti života. V období
letnic se konaly a stále konají jízdy králů – slovácký a hanácký
lidový obyčej. Od roku 2011 zapsaný organizací UNESCO na
seznam mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva.
Dívky a ženy otevíraly studánky. Od nepaměti má lid vodu ve
velké vážnosti. Prastarou víru v moc zázračných pramenů a
studánek dokládají i mnohé lidové pohádky o živé vodě. Voda
oživuje a uzdravuje. V době, kdy nebylo možné jen tak otočit
vodovodním kohoutkem, obcházely dívky studánky v okolí
vesnice ve zbožném průvodu, prozpěvovaly nábožné písně a
každá z nich se podílela na vyčištění studánky od starého listí a
bláta. Ponořeným dřevěným křížkem byly ze studánky zahnány
zlé moci a neštěstí.
Dnes se už skupiny nadšenců rozhodly zahájit a obnovit tuto
tradici jako poděkování našim předkům a přírodě. Otvíráním
studánek lidé podle dávné tradice vítali jaro. Tuto prastarou
tradici připomíná i skladba jednoho z nejvšestrannějších
6
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Jarní pokrmy II.
Díky bohatému výběru masa na
pultech obchodů podobné
"recepty" už dávno odnesl čas a
zpěvní ptáci mohou bez obav jen
zpívat pro naše potěšení.
Jeden recept pro zdraví:
Popenec (roste jako plevel na
loukách, zahradách) čaj proti únavě,
s t re s u a v y č e r p á n í : 1 l ž i č k a
sušeného nebo 2 lž. čerstvého, 1/4l
vody 10 minut louhovat, pít max. 3x
denně.

Popenec má výrazně aromatické listy,
jejichž zemitá, kořenná chuť i vůně
dodá šmrnc bylinkovému tvarohu,
p o l é v ká m , o m á č ká m , s a l át ů m ,
pokrmům z brambor i vajec. Můžeme
je podusit nebo přidávat čerstvé,
mladé jsou nejkřehčí. Starší lístky jsou
drsné, musíme je proto najemno
nakrájet, nebo tepelně upravit. K
podpoře trávení a metabolismu.
Působí protizánětlivě, díky čemuž lze
kvetoucí nať užívat při zánětech
dýchacích i močových cest, které
dezin kuje i hojí. Ještě silněji a
svíravěji, například při průjmu,
působí odvar z krátce povaření nati.
https://www.ireceptar.cz/zahrada/
popenec-leciva-a-vonavapudopokryvna-bylinka.html
(JP)

hudebních skladatelů 20. století Bohuslava Martinů se shodným
názvem "Otvírání studánek".
Na jaře je pořád co dělat. Všechno je veselejší, jasnější a hezčí.
S jarem ožívá každý z nás. Prostě jaro je naprosto báječným
obdobím, tak si je všichni užívejme naplno.
(JP)

Májka a svátek práce
Letošní májové posezení vyšlo na víkend. Je to jeden z pevných
bodů našeho kalendáře. Návrat v čase, návrat k tradici, protože
mít májku na návsi je dobré znamení. Nevím, jestli je to pocitem
zrychlujícího se běhu času, ale všimli jste si, že máme poslední
dobou takové „dva v jednom“? Máme na návsi i májku i vánoční
strom… Jsme tedy pořádně tradiční…
Večer před šestou hodinou se poslední dubnový den 2022 sešli
chlapi u bíle natřeného a děvčaty nově ozdobeného kmene, aby
jej za pomoci tyčí, lan a žebříků vztyčili. Pak byl zapálen oheň
ke spálení jedné pěkné čarodějnice, k opečení buřtů pro děti a
hlavně k posezení a zahřátí, protože letošní hlídání májky bylo
teplotně skoro na bodu mrazu. Nevydrželi jsme v Bílsku hlídat
do rána jako netoničtí sousedé, a to se našemu stromu stalo
málem osudným. Ráno jsme na bílém kmeni našli nápis: „Letos
jsme Vás ušetřili“… Tak děkujeme….
Přidávám ještě zkrácené povídání z fcb pro lu České zvyky,
tradice a pranostiky - ilustrace která baví:
Noci z 30. dubna na 1. května se přisuzuje čarovná moc a od
pradávna to byla noc ohňů i milostných rituálů. Chlapci
nechávali svým vyvoleným květiny před domem a z těchto
zvyků se pak vyvinulo stavění májky. Kouzelné noci se říká
Valpuržina nebo Filipojakubská, ale také noc čarodějnic. Pověra
říká, že čarodějnice se v tuto noc slétají na jeden ze svých
srazů, a bylo třeba se před nimi chránit. Jedním ze způsobů
bylo zapalování ohňů na kopcích, kde mladíci házeli do vzduchu
hořící košťata, aby srazili k zemi letící čarodějnici. Během času
vznikly desítky dalších různých pověrčivých praktik, jak
čarodějnicím zabránit vstupu do domu a chlévů.
První máj je pak neodmyslitelně spjat s tradicí polibku pod
rozkvetlou třešní. Žena, která pod ní bude políbena, bude po

celý rok oplývat krásou, přitažlivostí a plodností. Nepolíbené pak
naopak uschnou. I proto asi víc než muži, myslí na tuto tradici
samotné ženy, které nechtějí přijít o žádnou přednost.

fi
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Májka
Při tradičních oslavách stavění máje
jsme se v letošním roce sešli v
hojném počtu. Kromě stavění a
zdobení májky jsme si pozdní
odpoledne a večer zpestřili chutným
grilovaným selátkem. Hřejivý pocit v
nás vyvolalo kolečko tvořené z přátel
a známých kolem ohně.
S oslavou máje je spojen také zvyk
jejího nočního hlídání, což by mělo
být do východu slunce nebo do
prvního kohoutího zakokrhání, aby
muži ze sousedních vesnic májku
neporazili nebo neodřízli její vrchol.
Každý se může přesvědčit, že nám se
l e t o s m á j ku p o d a ř i l o u h l í d a t .
Důkazem je napsaný vzkaz „Letos
jsme vás ušetřili.“
Ještě před východem slunce a
prvním kohoutím kokrháním byla
naše májka vyplacena pivem a pár
slivovicemi sousedům, kteří se
pokoušeli letošní chloubu máje
ukrást. Máme obrovskou radost, že se
oslavy prvního máje podařily bez
ostudy a v plné tradici.
(Lenka Kržová)

Ve starověkém Římě byl první máj oslavován jako tzv. Floralia
den, který byl zasvěcen bohyni jara a plodnosti Flóře. Tu za
svou patronku považovaly i provozovatelky nejstaršího řemesla.
S polibkem, ale také úzce souvisí tradice stavění májek.
Rozkvetlá májka se dříve stavěla ne jedna uprostřed vesnic, ale
u oken vyvolených svobodných dívek. Mělo jít o dívky
„zachovalé“, tedy panny. Ten, kdo májku vystavěl, ji musel
hlídat, stejně jako svou lásku před potenciální konkurencí, která
ji mohla zničit.
Postavením máje dívce před okno, k plotu, do zahrádky
zveřejňuje mladík vztah vážně míněný. Chlapci, ale také stavěli
májky všem dospělým a dospívajícím děvčatům, která přispěla
do pokladny na májovou zábavu. Pro patnáctileté a šestnáctileté
dívky znamenalo postavení májky vstup do kruhu místní
mládeže a účast na zábavách. V současné době přetrvala
tradice stavět jeden velký máj uprostřed obce.
1.května slavíme svátek práce na památku května 1886. Tehdy
zaplavila americké průmyslové Chicago vlna stávek, kde dělníci
požadovali zkrácení pracovní doby na osm hodin při zachování
výše mzdy a zlepšení pracovních podmínek. Demonstrace byly
potlačeny, ale dělníci svůj boj nevzdávali. Pracující se dočkali
změn až po 1. světové válce – kromě osmihodinové pracovní
doby měli nárok i na jeden volný den v týdnu. Někteří si ještě
dobře pamatují na oslavy 1. máje z doby reálného socialismu.
Někdy se tento svátek bral jako májová veselice. V průvodu byly
zastoupeny národní a družstevní podniky, školy i různé zájmové
organizace (např. organizace Svazarmu či Červený kříž). Kromě
pěších účastníků městem projížděly i alegorické vozy.
Neodmyslitelnou součástí průvodů byly nejrůznější transparenty
a mávátka.
(LK)

Májka
Jako každý rok, i letos jsme u nás ve vsi stavěli Májku. Ač jsme
malá víska, sešlo se nás celkem dost. V rámci ochrany přírody
jsme letos vyměnili pouze špičku, kterou dodal pan Hrabě z
vlastního lesa. S výzdobou jsme začali kolem páté hodiny
odpolední za účasti většiny. Májka stála v půl sedmé, pak jsme
zažehli oheň, opekli buřty, měli jsme i sud piva a došlo letos i na
pečení selátka, které dodal pan Hospodářský. Akce se opravdu
vydařila, zábava byla výtečná, konečně jsme oslavili Máj bez
jakéhokoli omezení,
což se projevilo také
na účasti některých
rodáků bydlících
mimo Netonice.
Pouštěli jsme hudbu,
zpívali, hodovali,
prostě to bylo super.
Poslední hlídači
Májky odcházeli až
po šesté hodině
ranní. Skvělá akce,
těšíme se opět za
rok, že si to
zopakujeme a třeba
ještě lépe.
(Za Netonice Pavel
Houska)
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Pozor na podvodné
telefonáty

Svátek matek

Upozorňujeme občany osad na
množící se případy podvodných
telefonátů na mobilní i pevné linky
s cílem získat při hovoru Vaše citlivá
data nebo již po přijetí hovoru musíte
uhradit velké částky při vyúčtování.
Mladším lidem by se tato varování
mohla zdát zbytečná, ale i oni se nyní
mohou stát oběťmi takového
propracovaného útoku. Proto se
doporučuje před přijetím hovoru
přesvědčit, zda nejlépe číslo znáte,
má zobrazené číslo kratší formát –
není to číslo z ciziny a zda ho chcete
přijmout. Buďte velmi opatrní při
hovoru s někým neznámým, kdo od
Vás požaduje zavolání zpět nebo
chce honem informaci o vaší platební
kartě nebo přístupu k bankovnímu
účtu, popřípadě se odkazuje na Vaše
příbuzné v nouzi a rád jim
zprostředkuje od Vás pomoc např.
nanční. Taková témata totiž byla
podle zprávy Policie ČR v poslední
době použita při podvodném jednání
za účelem obohacení se na Váš úkor.
(LK)

Na druhý květnový víkend jsme se jako maminky a ženy moc
těšily na pozvání k posezení v sále místní hospody u příležitosti
odložené oslavy březnového Mezinárodního dne žen a
nadcházejícího májového Dne matek. Pozvánky byly rozneseny
všem ženám v osadách do schránek. Tento svátek se slaví už
od starověku, kdy obdarovávaly děti své maminky ručně
vyrobenými dárky nebo básničkami, i když i my dospělí při té
příležitosti vlastním maminkám rádi popřejeme a věnujeme
kytičku. Podobnost můžeme najít například v římské oslavě
mateřství, nazývané Matronalie, zasvěcené bohyni Juno,
ochránkyni vdaných žen a nastávajících rodiček. V 16. století se
v Anglii oslavoval svátek matek pod názvem Mateřská neděle.
Mnoho chudých lidí tehdy sloužilo v bohatých domácnostech
daleko od domova a nemohlo trávit čas se svými matkami.
Proto sloužící dostávali na tento den volno, aby se mohli vrátit k
nim domů nebo navštívit kostel ve svém rodném městě. Cestou
trhali květiny, které přinesli buď do kostela nebo své matce.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku
vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která
bojovala za práva matek a tehdejší prezident USA W. Wilson
vyhlásil první o ciální oslavu Dne matek. V Československu se
začal slavit tento den v roce 1923, kdy jeho propagátorkou byla
Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl postupně
zatlačován do pozadí propagovanými oslavami Mezinárodního
dne žen, slaveného vždy 8. března. Nyní můžeme oslavovat
dny oba, podobně jako v jiných zemích. Naše maminky si to
jistě zaslouží….
Přítomné v podvečer pátku 06.05.2022 v sále hostince přivítal
pan starosta a trpělivé autorky dětských vystoupení Tereza
Mojdlová a Blanka Kučerová. Hudební doprovod zajišťoval do
noci VV band Váchovi. První vystoupení předvedly menší děti
z Bílska, Netonic a Záluží. Krásně i roztomile a zřetelně

Cvičení na faře
Od 15.1.2022 je možno účastnit se
cvičení s paní trenérkou Lucií
Tomčovou z Krajníčka v prostorách
fary v Bílsku (č.p. 1). Dle vypsaných
termínů jsou hodiny v různém režimu
pro 8-10 zájemců z Bílska a okolí. Ti
se nahlašují na různé typy cvičení na
fcb skupině Fit Bílsko. Podrobnější
popis cvičení v předchozím
občasníku: https://www.bilsko.eu/
a k t u a l n e / o b c a s n i k / ?
fbclid=IwAR1h2TWLJEIojcQp_7RO9
Z - z i U X s m A 7 I pYUansHhN5Dan5mRtKxkdQAPiA
(AB)

přeříkaly všechny naučené básničky. Některé měly k vystoupení
připraveno více textů. Přednes se všem moc líbil. Potom přišli
na řadu dětští muzikanti, hrající na klávesy. I tato velmi
profesionální vystoupení byla odměněna potleskem. Je to
radost vidět a slyšet tolik místních talentovaných dětí. Za
podporu jejich hudebního rozvoje patří rodičům i učitelům velký
dík. Následovalo taneční vystoupení starších dětí v čele
s Tomem Kučerou, který zkušeně udával rychlý rytmus svým
šesti „Blackgirls“… Mladík v bílém a sestry Sekyrovy, Nina
s Johankou, i Kristýna se Zuzkou měli velký potlesk také
9
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zasloužený. Nejen svými barvami oblečení vytvořili předehru
k nečekaně bohatě obsazenému hudebnímu číslu skupiny

Milé setkání
Asi každý, kdo se alespoň trochu zajímá
o společenský a politický život v naší
zemi a není mu jedno v jaké zemi žije a v
jaké budou žít naše děti a vnoučata, tak
ví, že začátkem příštího roku proběhnou
další PREZIDENTSKÉ VOLBY.
Jsme sice parlamentní demokracie a
úloha prezidenta je omezená, ale určitě
není bezvýznamná. Většinou se projeví v
období politické krize, kdy prezident bývá
tím jazýčkem na vahách, který může
situaci zklidnit nebo ještě více rozjitřit.
Prezident je také náš reprezentant při
jednáních ve světě.
I když ještě nezačala prezidentská
kampaň a nejsou o ciálně známí žádní
kandidáti, něco málo již do médií
proniklo. A protože tyto informace
sledujeme, velmi nás zaujala prezentace
paní prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D.
Paní profesorka byla rektorkou
Mendelovy zemědělské univerzity v Brně
a také iniciátorkou vzniku ekonomické
rady KoroNERV-20, řešící ekonomické
dopady koronavirové pandemie v naší
zemi. Dne 26.4. letošního roku měla
přednášku na Jihočeské univerzitě v
Českých Budějovicích „Ekonomické
dopady války na Ukrajině ''.
Při té příležitosti jsme ji pozvali na
návštěvu naší farmy spojenou s besedou
s několika přáteli. Protože paní
profesorka působila na zemědělské škole
má velmi blízko právě k zemědělství a
venkovu. Setkání se zúčastnil také náš
pan starosta Jiří Kulík a i on mohl položit
své otázky na téma potravinové
soběstačnosti. Beseda byla neformální a
pro všechny zajímavá. Paní Nerudová
podporuje šetrné hospodaření na půdě i
prodej výrobků s přidanou hodnotou, tedy
nalizaci přímo na farmách.
Utvrdili jsme se v tom, že paní profesorka
je moudrá žena s velkými ekonomickými
zkušenostmi a rozhledem. Své názory se
nebojí vyjádřit a dobře zargumentovat.
Svět je v pohybu, čekají nás veliké změny
doma i ve světě. Stáří bývá moudré a
zkušené. Ale bez energie mládí se
neobejde. Slovensko už svou moudrou
prezidentku má, tak je docela možné, že
by taková příjemná změna slušela i nám.
Přeji všem, kteří se voleb zúčastní, aby
se rozhodli správně, za zvoleného se
nestyděli a mohli říct: ,, Tohle je můj
prezident – prezidentka ‘'.
(Ing. Hanka Špatná)

„Černobílé krysy“. Sestava Černobílé krysy je takový „zřejmě
slušný oddíl“, ve kterém si na saxofon, kytary, étny a bicí
zahráli mladí Bayeři, Tománci, sestry Skalických a Kristýna. Za
mě nejlepší byli dozajista frontmeni skupiny, zpěváci Míša a
Péťa. Byla radost je všechny na cestě na Okoř sledovat. A
myslím, že třeba John Travolta by na ně jen zíral…. Takové
vystoupení, doufám, nebylo jejich poslední a jen tak ho
neuvidíte. Proto doporučuji všem na Černobílé krysy vyrazit na
Rodinný festival v zahradě 25.06.2022.
Po těchto velmi vydařených a ze srdce předvedených
vystoupeních všechny ty naše děti z Bílska, Netonic a Záluží
roznesly po sále svým maminkám, tetičkám, sousedkám i
přítomným dámám na památku kytičku. Jejich český název
„netýkavka“ byl jistě jen shodou okolností. Také ji máte?
Následovala série VV-bandu k tanci pro nejkrásnější místní
páry… Maminky tančily se svými syny, tátové s dcerami, muži
s manželkami vlastními a na všechno dohlížely paní sousedky.
Dobře viděly a s nadhledem komentovaly, jak se časy
(ne)mění…. Za sebe přiznávám, že jsem měla z celého
podvečera velkou radost a bylo mi tam se všemi moc dobře.
Věřím, že dobře bylo, je a bude, protože zdejší maminky se
budou vždycky snažit to zařídit….
A jistě ! …, to nebyl konec večera… děti to je naše radost a
budoucnost, ale ti naši chlapi to je realita… skoro virtuální
realita. Těžko popsat rozechvělé očekávání žen u chlebíčků,
kávy a zákusků… čas jako kdyby se vlekl a překvapení otálelo
někde ve výčepu. Dohadovaly jsme se, čím tentokrát ve svém
vystoupení JEN PRO NÁS trumfnou ta úžasná předchozí
témata zasahujících hasičů, Labutího jezera, akvabel nebo
třeba módní přehlídky. A pak to přišlo – stínohra, přízračná
zdravotnická příprava mužů na párty v domově důchodců. Bylo
to zase skvělé a moc jim to všem slušelo. Báječně jsme se
společně nasmály, nařehtaly se, až jsme slzely. Jak jsem psala
někam do komentáře: není to samozřejmost vystoupit před
domácí publikum, postupně se odhalit, pobavit i potěšit. Prostě
tak trochu hodně si ze sebe udělat legraci. I proto jsme při
závěrečném společném tanečku zase upřímně skandovaly
„hoši děkujem“. A kluci, chlapi? Prosím, co bude příště? (LK)
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Do občasníku může
přispívat

Bylo, nebylo….

Včera jsem šla se svým hošíčkem na procházku. Táhlo mě to k
mé oblíbené jabloni a Vojta neprotestoval. Zatím je ve věku, kdy
by za svojí mámou šel třeba do pekla. Strom, za kterým jsme se
Kdokoliv, kdo má zájem přispět svojí
vydali, je obyčejná jabloň. Roste u kamenité cesty vedoucí od
zkušeností, svým nápadem, svým
rozcestí Pohorovice - Albrechtice k Louženskému rybníku nad
úhlem pohledu na věci, které se týkají
Skočicemi. Roste spoustu let, sama, jediná jabloň mezi ořešáky,
obce Bílska a přilehlých osad.
jasany a lípami. Sama, ale statečná, s pokrouceným kmenem,
Uvítáme pozvánky na akce, články o
mnohými větvemi olámanými větrem, ale s hrdou bohatou
proběhlých akcí, názory na rozvoj a
korunou. Zase přestála další zimu, vyčkala si na dostatek slunce
a tepla a zase se zahalila do záplavy velkých růžových květů.
společný život v obcích.
Když jsme k ní došli, tiše jsem si pro sebe zašeptala:
“Nádhera!“. Vojta se zarazil ve svém skotačení a hlasitě pravil (a
Neotiskneme komerční reklamy a
pro jistotu si to ještě jednou zopakoval): “To je krásy! To je
žádné útoky
na konkrétní osoby.
krásy!“ Chvíli jsme tam oba jen tak stáli, dívali se do Její koruny,
Budeme moc rádi za příspěvky a
poslouchali bzučení včel a čmeláků a vypadlo to, že se pomalu
fotogra e od vás. Osobně nebo na
vydáme zpátky k domovu. Ale pak se to stalo! Lehce foukl vítr a
mail:
Ona se rozvoněla. Zhluboka jsem se nadechla a najednou jsem
nebyla dospělá žena a máma tří dětí a nestála jsem na polní
alzbeta.bayerova@gmail.com,
cestě mezi loukami. Najednou jsem byla holka u dědy a u
kulikovi@volny.cz,
babičky v Blsku na sadu. Tam, kde nekvetla jedna jabloň, ale
spousta jich, kde byly mezi nimi natažené šňůry na prádlo. Byla
Také vám v případě zájmu můžeme
jsem tam, kde všechno sladce vonělo a trávník byl jak
posněžený květy, které se v mírném vánku snášely k zemi.
poskytnout zveřejněné fotogra e.
Nestála pergola, ale velký včelín, nebyl tam bazén, ale stará
kolna na dříví, v níž na trámu visely kosa a hrábě a na cihlovém
Na veškeré internetové odkazy
sloupku ležel brousek. A někde tam, uprostřed té jabloňové
uvedené v občasníku se nejsnadněji
krásy, stála ta holka a všechno jí v tu dobu přišlo tak
dostanete přímo z elektronického
samozřejmé a tak věčné, protože dosud nic netušila o
občasníku: bilsko.eu/aktualne/
konečnosti a pomíjivosti všeho. Jak samozřejmě brala ten pocit
obcasnik/. Zde také naleznete
bezpečí a jistoty, jak samozřejmě brala vše, co jí bylo nabízeno
všechny občasníky od roku 2015,
včetně lásky těch nejbližších. Jak mnohdy sobecky prosazovala
svá chtění a přání, protože ve své dětské naivitě nechápala, že
v tištěné formě jsou k dispozici
svět se netočí jen kolem ní. A ta holka si tenkrát nejspíš myslela,
v knihovně.
že to tak zůstane napořád. A kdyby náhodou ne, bude už přece
dost velká na to, aby se s tím nějak srovnala. Protože dospělí se
příspěvky: od Lenky Kulíkové (LK)
přece s věcmi srovnat umějí, jsou přece velcí!
od Alžběty Bayerové (AB)
Dneska jsem taky velká! A s věcmi se snažím srovnávat, jak
od Jaroslavy Pánové (JP)
nejlépe dovedu. Ale ta
od Jiřího Kulíka (JK)
malá holka někde uvnitř
nejspíš pořád zůstala.
Naštěstí. A dokázala jí
probudit jen obyčejná
omamná jabloňová vůně. Naštěstí proto, že vzpomínky na tyhle
bezstarostné chvíle jsou jako světýlka, když bloudíme ve tmě. A
naštěstí proto, že vím, co se pokusím předat svým dětem. To, aby
viděly krásu kolem sebe, uměly z ní čerpat a měly se k čemu
vracet, až svět nebude zrovna zalitý slunečním svitem. A možná i
proto jsem na zahradě napnula šňůry mezi švestky a nechávám
stromy i keře volně růst a dětem ukazuju ten „zasněžený“ trávník.
Aby třeba jednou…
Mojí „cestu zpátky časem“ přerušil příjezd velkého jeepu z
Albrechtic. Prach se zvířil tak, že nám pár vteřin vrzal mezi zuby.
Když jsme se po chvíli rozkoukali, kouzlo bylo pryč. Očima jsem
naposledy pohladila ten starý strom, vzala Vojtu za ruku a
odcházeli jsme domů. S úsměvem na rtech. Protože třeba
jednou….
(Barbora Kvapilová)
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Co se v naší obci za posledních osm let změnilo
Blíží se konec volebního období, a tak jsme pro vás připravili přehled akcí, které v posledních osmi letech
nancovala naše obec.
KOMUNIKACE
Cesta do Brnoušů včetně propustků:
Udělali jsme nové propustky za zemědělským areálem v Bílsku, z recyklátu od Vaňatů jsme udělali nový
povrch cesty a směnou pozemků jsme se dostali majetkově k cestě, kterou Pivkovice a s. vybudovala
kolem svého areálu.
Parkoviště u fary a zpevněná plocha před garážemi SDH:
Zpevněnou plochu bývalé STS jsme překryli novým asfaltovým kobercem v souladu s dokumentací na
úpravu návsi v Bílsku
Cesta k poldru:
Z recyklátu od Vaňatů a pěti for štěrku jsme obnovili cestu do Lejska a vytvořili základ pro vycházkovou
zónu.
Oprava komunikace do Záluží přes Hory:
Na několik etap jsme postupně dokončili nový, v některých úsecích rekonstruovaný, povrch silnice od
křižovatky na Chrást až do Záluží délka cca 1,7 km.
Cesta k č.p. 14 v Záluží:
Ve spolupráci s vlastníkem jsme obnovili povrch a odvodnili cestu z návsi k č.p. 14 v Záluží.
VODA A ODPADNÍ VODA
Vodovod u bytovek:
V Bílsku u bytovek jsme poslední úsek kovového vedení vodovodu nahradili plastem a zřídili jsme dvě
odkalovací místa (pod č.p. 2 a v proluce mezi č.p.42 a 45).
Zatrubnění příkopu při silnici na Měkynec:
Kanalizaci, do které jde přepad z čističky č.p. 34, jsme prodloužili až k propustku pod silnicí druhé třídy u
křižovatky se silnicí na Měkynec.
Vtokový objekt Netonice:
Nově jsme vyzdili nátok do kanalizace kolem požární nádrže v Netonicích a osadili mříží proti nečistotám.
ZELEŇ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Aleje při cestách:
Posledních 12 let postupně vysazujeme aleje stromů při cestách. Při asfaltových silnicích máme
stromořadí skoro komplet, jedná se o silnice Bílsko – Netonice, Radějovice – Záluží, Chrást Záluží, Záluží
– Měkynec přes Chmelovku. Celkem jsme takto vysadili už skoro 1 000 stromů. Na výsadbu jsme získali
dotace od ČEZ, z fondu přeshraniční spolupráce a ze SFŽP, část výsadby byla náhradou za vykácení
stromů pro stavbu poldru, zaplatilo ji Povodí Vltavy s.p. a velkou část sázíme odkopky, které sami
připravíme.
Úprava návsi v Záluží:
Firma zahradnictví Šíp připravila projekt a provedla výsadbu nové zeleně na návsi v Záluží, po čtyřech
letech provedla generální úpravu.
Rekonstrukce křížků a božích muk:
Opravili jsme 6 ks křížků v okolí našich osad a Boží muka v Záluží (100 tis.)
Elektrika do země:
Postupně se nám daří po dohodě s rozvodným podnikem EON dávat elektrické vedení v osadách Bílsko a
Záluží do země. V Bílsku letos proběhne další etapa při silnici na Měkynec.
Nové veřejné osvětlení:
V osadách Bílsko a Netonice jsou osazena svítidla na solární pohon. V Záluží jsou solárními svítidly
doplněna svítidla původní, na kterých byly osazeny LEDky.
REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA BUDOV
Rekonstrukce fary:
V přízemí byly zřízeny prostory pro knihovnu, klubovna a posilovna včetně sociálů. V patře vznikly dva byty
a skladové kóje. K domu byla nově přivedena voda, vybudována ČOV a přístupové chodníky.
Rekonstrukce úřadu:
Místnosti v přízemí č.p. 34 vlevo od chodby byly nově rozděleny a vznikla velká kancelář pro OÚ, menší
kancelář pro informační středisko a služby pošty, archív, a sklepní kóje pro byty.
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Topení v sále:
V sále jsme udělali teplovodní topení v přísálích napájené z kotle nainstalovaného místo kamen. Letos
proběhne generální rekonstrukce sálu, včetně nákupu nových stolů a židlí.
Výstavba tří rodinných domků:
Vybudovali jsme na místě hospodářských budov statku U Vaňatů tři rodinné domy s dlouhodobým
pronájmem, který zároveň funguje jako splátky a nájemníkům budou domy nejpozději po třiceti letech
převedeny. O tento způsob bydlení je velký zájem. K domům byly vybudovány přípojky včetně přístupové
komunikace, jejíž napojení na cestu na ostrov bylo letos rozšířeno.
Rekonstrukce garáží a šatny SDH:
Na několik etap byly postupně opraveny prostory bývalých dílen a skladu STS a JZD na garáže a šatnu
SDH a sklad a dílnu pro obec potažmo SLUŽBY BÍLSKO.
Oprava kovárny v Netonicích:
Z bývalé kovárny vzniklo místo pro posezení. Upravili jsme i okolí.
Oprava obecního domu v Netonicích:
Opravili jsme příslušenství k sálu, instalovali nová kamna, opravili a natřeli fasádu č.p. 12 v Netonicích.
ODPADY
Sběrný dvůr:
Na etapy jsme vybudovali v areálu fary sběrný dvůr a pořídili jeho vybavení.
Kompostéry:
Pro zájemce máme připraveny ještě další 300 l kompostéry.
HASIČI
Nákup CAS:
Koupili jsme autocisternu z Přešťovic a částečně ji zrepasovali.
Repase stříkaček:
Nechali jsme zgenerálkovat hasičské stříkačky.
SLUŽBY BÍLSKO
Rekonstrukce a vybavení prodejny:
Zrušili jsme poštovní přepážku, dodláždili podlahu v prodejně zřídili zděné zázemí pro prodejnu. Celou
prodejnu jsme vybavili novými mrazáky, chladničkami, kráječem, regály a prodejním pultem.
Nákup zařízení pro péči o zeleň:
Protože obchod vykazuje zisk cca 100 – 150 tis. Kč ročně, převedli jsme pod SLUŽBY BÍLSKO i péči o
zeleň, dobré hospodaření obchodu nám umožnilo pořídit nový mulčovací traktůrek na udržování trávníků a
třístranný sklápěč FORD na převoz materiálu. V nákupu nového vybavení budeme pokračovat.
SPORT
Hřiště Netonice:
Na několik etap jsme vybudovali kurt na nohejbal s asfaltovým povrchem v lokalitě Na drahách v
Netonicích.
Nové branky Bílsko:
Pro hřiště v Bílsku jsme pořídili nové dvě branky, letos jsme upravili sezení pro diváky.
NÁKUP NEMOVITOSTÍ
Výkup Vaňatů:
Vykoupili jsme areál statku č.p. 11 v Bílsku cca 3 500 m2 za 1 mil. Kč.
Směna pozemků s Pivkovice a.s.:
Směnili jsme pozemky se zemědělskou společností a získali tak cca 10 ha přiléhajících k jednotlivým
osadám a umožňující do budoucna jejich rozvoj. Obec směnou převedla na zemědělskou společnost cca
13 ha.
Celkové náklady na uvedené akce byly cca 33 mil. Kč. Jak jsme je zaplatili?
Z dotací cca 3 mil. Kč, z úvěrů cca 18,3 mil (v současnosti dlužíme 14,3 mil Kč) a zbytek cca 11,7 mil. Kč z
peněz obce. Za uplynulých osm let se nám podařilo udržet nebo postupně přidat tyto služby pro naše
občany: hospoda se sálem, krám, klubovna, posilovna, knihovna, dětské hřiště, sportovní hřiště, sběrný
dvůr, balíkovna. Každý rok pořádá nebo spolupořádá obec přes dvacet kulturních a sportovních akcí.
Jiří Kulík (starosta), Tomáš Kučera (místostarosta)
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NOC KOSTELŮ

Bílsko 10.6.2022
v 18:00, v kostele
sv. Jakuba Většího
Na koncertě zazní skladby J.S.Bacha, W. A. Mozart, Eugéna Bozzi a
Astora Piazzoli v podání ansámblů
String Q a Flute Q
ze základních uměleckých škol Prosek a Ratibořická z Prahy 9.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ZUŠ PROSEK
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