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„Láska umírá na nedostatek péče stejně jako květina, strom nebo keř.“
Zig Ziglar (americký motivační řečník, 1926 - 2012)

Plán sportovních a
kulturních akcí

2021
3.7.

9:00 výlet na Hlubokou
(Den dětí + Vítání prázdnin)
17.7.
18:00 Country H.R.C.
v hospodě
24.7.
Svatojakubská pouť Bílsko
odpoledne na návsi, 20:00
pouťová zábava v hospodě
7.8.
Setkání v Záluží
29.8.
Loučení s prázdninami
(bude upřesněno)
10.-12.9. Výlet do Bílska u Hořic,
hasičská soutěž “Memoriál
Václava Kopeckého”

OBECNÍ OBCHOD
08:15 - 10:30 +
15:00-16:15
SO: 08:15 - 10:00

Poděkování pana starosty
Rád bych Vás touto cestou pozdravil a poděkoval za odpovědné
chování během uplynulého půlroku, díky kterému můžeme
plánovat příjemné, občas i společné léto 2021. Dětem utekl
školní rok a dostaly vysvědčení za výuku, kterou si žádný
předchozí ročník neuměl představit…. „ Nemuset skoro rok do
školy, ach...“. I když pan Julius Verne popsal Dva roky prázdnin.
Možná je tato knížka dobrý tip na letní čtení. Doporučujeme před
dovolenou navštívit místní knihovnu v Bílsku a připravit se na
klidnou atmosféru letních večerů. Členové výboru pro sport a
kulturu se snažili připravit “takový normální” rozpis akcí, které by
mohly bez komplikací a následků proběhnout. Jste na ně všichni
srdečně zváni.
(JK)

Výlet do Hluboké nad Vltavou

V sobotu 3.7.2021 se ráno odjíždí před 9 hodinou z návsi
v Bílsku na celodenní výlet pro rodiny s dětmi a obyvatele Bílska,
Záluží a Netonic. Obec uhradí cestovní náklady autobusu, který
účastníkům zastaví u Zoo Ohrada, pod zámkem či až ve
sportovním areálu. Zájemci o účast, nahlaste se panu starostovi
osobně nebo na telefonním čísle 724 181 027 (už je skoro plno).
Po návratu společně opečeme buřty.
(LK)

PO - PÁ:

Country v hospodě v Bílsku
V sobotu 17.07.2021 bude v hospodě v Bílsku hrát skupina

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)

H.R.C. od 18 hodin country písničky k tanci, poslechu i zpěvu.
Pro osádku Lenka-Radek to bude premiéra, pro nás ostatní
vítaný návrat. Moc se těšíme.
Hospodští Radek a Lenka
(fcb: Hospoda Bílsko, tel.č.: 722 212 569)

Jakubská pouť v Bílsku 24.07.2021
Atrakce a netradiční soutěže v okolí návsi obce Bílsko
tentokrát opět proběhnou ve vlastní režii. Program i časový plán
bude upřesněn po schůzi výboru pro sport a kulturu. Je hezké,
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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)

že se opět sejdou rodáci,
obyvatelé a přátelé Záluží ALE AŽ
v sobotu 07.08.2021. Zatím
nemáme informace o pouťovém
setkání např. v nově opravené
kovárně z Netonic. Sousedy
z těchto osad tedy rádi uvítáme na
letos první společenské akci obce
včetně pouťové zábavy od 20
hodin v hostinci v Bílsku. Ještě
upřesňujeme letošní návštěvu a účast na odpoledních
netradičních soutěžích známých a přátel z Bílska u Hořic.
Pouťová zábava
Moc se těšíme také na možnost sejít se v sobotu večer a
zatančit si od 20 hodin v sále hospody v Bílsku. Po schůzi výboru
bylo zajištěno vystoupení kapely Pozor, vizita! z Vodňan. Tak
najděte společenské šaty, popošijte knoflíky černých kalhot,
vyleštěte taneční botky a oprašte základní kroky. Cha-cha-cha!
Pouťovou zábavu snad budeme bezpečně mít! A byl by zájem na
podzim zase na jednu dvě hodinky tance s paní Petrou
Staňkovou? Pokud ano, zkusili bychom to domluvit. Jim se u nás
moc líbilo…
(LK)

Loučení s prázdninami
SBĚRNÝ DVŮR
u bývalé fary a SDH

SO 9:00 - 11:00

ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU ODPADU V
ROCE 2021

Předpokládáme, že tradiční soutěže se Stezkou odvahy
připravíme pro malé i velké obyvatele pravděpodobně na neděli
29.08.2021. Termín, časy i program upřesníme během léta.
Věřím a doufám, že bude možné bez omezení se s letními
prázdninami rozloučit a vyrazit do škol.
(LK)

Výlet do Bílska u Hořic 10.-12.09.2021
s účastí na hasičské soutěži „Memoriál Václava Kopeckého“
Dostali jsme nabídku a srdečné pozvání na již skoro tradiční
zájezd do obce-jmenovce Bílsko u Hořic. Podle informací Petra
Mačury a Jiřího Kulíka by byli místní rádi, kdybychom i letos dali
dohromady alespoň smíšené družstvo pro hasičský víceboj u
místní nádrže. Myslím, že sobotní posezení ve stodole,
ubytování v kempu U věže a setkání s přáteli po čase je hezký
plán. A pak ještě ty různé trubičky….
(LK)

Setkání v Záluží
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Setkání obyvatel, rodáků, majitelů nemovitostí a přátel Záluží
7.8.2021. Podle čerstvých informací z osady se i letos uskuteční
popouťové sekání na zálužské návsi. Podrobný program a
časový rozvrh bude ještě upřesněn. Přijďte se pozdravit se
známými i přáteli, zavzpomínat, pobavit se i potěšit. Dobroty,
jaké vaří jen tam budou zajištěny. Je to jedinečná příležitost, jak
prožít sobotní odpoledne „za luhem“…
(Tomáš Kučera,
místostarosta)

Kompostéry – nabídka pro občany
Zastupitelé na pondělním zasedání schválili nabídku odkupu
kompostérů pro občany ze sběrného dvora v Bílsku. Jedná se o
plastové nádoby, v nichž se při dodržení jednoduchých zásad
vrstvení přírodních materiálů přeměňuje „odpad“ na kompost. Na
základě smlouvy o spoluúčasti na projektu mezi obcemi a
Svazkem obcí blanicko-otavského regionu, do kterého všechny
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Kostel sv. Jakuba v
Bílsku
Nedělní mše s Otcem Nikolou probíhají
pouze v Bavorově od 8:00-9:00. V
Bavorově je také každý pátek od 16:30
možnost setkání s knězem Josefem
Prokešem k svátosti smíření a od 17:00
mše svatá. V Bílsku v průběhu prázdnin
nastoupí nový kaplan.
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. Např. z poutního místa Lomec:
https://www.youtube.com/channel/
UCpE8rSqDNYr-auY_8J0MSYg
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)

KÁVA NA LOMCI

Letošní prázdniny bude znovu
v prostorách kláštera a klášterní zahrady
podávána káva z Pražírny Drahonice.
Tip na výlet.
Každou sobotu a neděli
od 10:00 - 17:00.
Jsou vítáni i dobrovolníci, kteří by zde
chtěli obsluhovat nebo jinak přispět.
Hlaste se u paní knihovnice Bayerové.

tři osady spadají, je možné distribuovat 50 ks kompostérů o
velikosti 1.100 litrů. Zastupitelé odhlasovali způsob předání
zájemcům s formou úhrady nevratné kauce ve výši 650,- Kč za
kus. Na každý kompostér evidovaný v obci pod evidenčním
číslem bude uzavřena s uživatelem smlouva o výpůjčce a koupi.
Po 5 letech je Svazek obcí převede do vlastnictví uživatelů
zdarma. Společně se smlouvou o výpůjčce a koupi dostanete
podrobný návod od výrobce na užívání kompostéru, aby byl
funkční. Zájemci se mohou domluvit na předání kompostéru a
podpis smlouvy s panem starostou Jiřím Kulíkem.
(LK)

Pomoc Moravě
Ještě poděkování dárcům za předané potřebné věci pro
obyvatele obcí, postižených v minulém týdnu tornádem na Jižní
Moravě. V sobotu 26.06.2021 dopoledne byla narychlo přes
sociální sítě a letáček v obchodě na popud a s velkou pomocí
Pavly Velkové z Bílska uspořádána veřejná sbírka věcí, které
pak byly v 11 bednách převezeny osobním autem s vozíkem do
Strakonic na sběrné místo a přeloženy do kamionů. Jednalo se
zejména o balíky vody, trvanlivé potraviny, úklidové a desinfekční
prostředky a deky s povlečením. Tuto akci zaštiťovala Nadace
srdce pro Strakonice a pan senátor MUDr. Tomáš Fiala.
V tuto chvíli nebyl zájem o vybavení domácností, takže s
připravenými hrnky a skleničkami jsme se vrátili. Je ale
pravděpodobné, že i s těmito dary uspějeme později. O možnosti
bych si Vás znovu dovolila informovat nejrychleji asi přes sociální
sítě – Facebook „Obec Bílsko“ nebo stránky obce www.bilsko.eu.
Situace na Strakonicku
Všichni si jistě uvědomujeme smůlu a zklamání, kterými si na
Moravě mezi Břeclaví a Hodonínem místní lidé teď prochází, ale
bohužel se nejedná o jediné oblasti, kde by finanční nebo jinou
pomoc uvítali. Během června 2021 bylo vyplaveno i na
Strakonicku několik rodinných domů a v lounském okrese byly
silným větrem a průtrží mračen poškozeny domy v osadách
Stebno a Blatno (obec Kryry). I tam dosahují škody milionových
hodnot a lidé si zaslouží pomoci. Během tohoto víkendu na místě
pomáhala cca 120 obyvatelům odstraňovat škody skoro stovka
dobrovolných hasičů z okolí. Pomoc tam koordinuje Krajské
operační a informační středisko HZS Středočeského kraje.
Doufám, že se podobné katastrofy již letos nebudou opakovat. I
u nás hrozila povodeň z dešťů ve středu a ve čtvrtek minulý
týden, kdy zase nastoupal Měkynečský potok. Doufáme, že tedy
konečně Lesy ČR s.p. dodají studii, požadovanou již rok
zastupitelstvem, k prověření spadu srážek. Z výsledků studie
vyplyne možnost, že by společnost Lesy ČR, s.p. provedla
výstavbu zadržovacích (retenčních) objektů nad Bílskem. Tím by
se následně ochránily i Budyně a Svinětice, kde se teď voda
z koryta potoka také opět vylila.
V případě, že budete mít pocit přímého ohrožení živelnou
pohromou, je právem každého zavolat některou složku
integrovaného záchranného systému (150, 155, 158 nebo 112).
Noční telefonické dotazy na pana starostu ve smyslu „Jak je to
s vodou?“ mají sice za následek osobní kontrolu hladiny místních
potoků a funkčnosti poldru nad vsí, koordinaci prevence s Budyní
a Sviněticemi, ale nemusí přesně vyjadřovat konkrétní osobní
potřeby ohrožených obyvatel. Proto, prosím, jasně formulujte, že
se cítíte ohroženi, co Vás ohrožuje a jak si přejete pomoci (např.
vynosením majetku na půdu, pomocí s odvozem auta a
3
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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
FCB: KNIHOVNA BÍLSKO s mnoha
fotografiemi knih k zapůjčení
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
m e t r y, n e j d e - l i o o s o b y z e s p o l e č n é
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.

Ve s p o l u p rá c i s e s t ra ko n i c ko 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)

Vesnický tábor:)

19.-23.7. od 9:00-13:00
ANGLIČTINA s rodilým mluvčím,
(Mr.Eric Dunn) pro 1.stupeň ZŠ, výuka
angličtiny zaměřená na zdraví bude
kombinována mnohými aktivitami a
soutěžemi, probíhat bude především na
zahradě u Bayerů, při nepřízni počasí v
klubovně na “faře”.
Cena 600,-/dítě
Přihlášky zasílejte do 17.7.
na info@englishwithjesus.com nebo
u knihovnice paní Bayerové

podobně). Není v ničích silách, mít na soutoku nebo u mostu
podobné pocity, jako v ohrožených domech. Proto je mrzuté,
pokud došlo v minulém týdnu k nějakému podobnému
nedorozumění, které však rozhodně nebylo nechutí pomoci
v nepříjemné situaci.
(LK)

Můj obchod Bílsko
Upozornění pro nakupující v místním obchodě – otevírací doba
v sobotu je skutečně jen do 10 hodin.
Následuje úklid a odjezd paní prodavačky Pavly domů. Služba
„Rozvoz objednaného pečiva“ není stále zajišťována, i když by se

během prázdnin nějaký šikula dobrovolník mohl dost zavděčit a
před vánocemi si přivydělat nabídkou strouhanky z usušeného
nevyzvednutého pečiva….
(LK)

Hudba z Bílska pomáhá
Rodinný festival v Bílsku letos zpíval pro Linharta. Tato veliká věc
se udála v sobotu 12. června 2021, kdy rodina Bayerových
pořádala ve spolupráci s obcí Bílsko a SDH Bílsko hudební
festival, na kterém za krásného počasí vystoupilo sedm kapel a
dvě divadelní představení. Na zahradním pódiu zahrála kapela
Shivers či Inspirace, alternativní hard rock Future Gravity,
americké country R.A.C.R., jazz-funk J. Výborný a A. Kaňková,
duo Cricket and Snail se představilo na housle a akordeon a
divadelní představení nejen pro děti zahrálo divadlo Pavla Šmída
a loutkové divadlo ze Strakonic. Nechyběl ani doprovodný
program pro děti, čtenářský koutek a nechybělo ani výborné
občerstvení.
Rodina Bayerových se svými přáteli z obce Bílska se rozhodla, že
hudbou budou pomáhat. A pro letošní rok se rozhodli podpořit
dospělé lidi s tělesným, mentálním postižením a lidi s psychickými
zátěžemi z Chelčického domova sv. Linharta. Linhart se na
festivalu prezentoval svými potravinovými výrobky z přírodní
zahrady a výtvory z keramiky. Mezi účastníky tohoto milého
festivalu byla skvělá atmosféra a bylo cítit, jak se lidé rádi setkali,
pobyli společně a přitom ještě dokázali pomoci druhým… Ani bez
jednoho by festival nemohl fungovat, každý z dobrovolníků byl tak
důležitý… Na tomto festivalu lidé podpořili chelčický Domov
dohromady částkou 7.956 Kč a to díky nabídce knih a grilovaného
prasátka za dobrovolné ceny a dražbou obrazu a kalendáře od
malíře Víta Pavlíka. Letošní letní rodinný festival pomáhal hudbou,
a to je báječné! Přejeme rodině Bayerových i všem do Bílska, aby
se z tohoto již tradičního rodinného festivalu postupem času
vyklubal velký hudební festival, který získá pozornost tohoto světa
a bude moci pomáhat potřebným… Je to skvělá myšlenka, ze
které si každý může vzít to své a my za ni upřímně děkujeme.
Za všechny z Chelčického domova sv. Linharta,
Klára Kavanová Mušková
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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.

Jazzový picknick 9.7. v 17:30
Vážení přátelé, kultura už se probouzí a tak si Vás dovolujeme
pozvat na tradiční letní
hudební akci vhodnou pro
každou věkovou kategorii
Jazzpicknick ve venkovních
prostorech (pokud počasí
dovolí, jinak koncert
proběhne
v
budově!) MEVPIS Vodňany.
Místní hřiště nabízí vyžití i
pro děti. Vemte deky, my
máme židle, občerstvení
zajistí Kavárna a čajovna U
Lípy a o energií nabitou
hudbu a příjemnou atmosféru
se postarají hudebníci Swing
tria Avalon. Těšíme se na
setkání s Vámi.
Za kulturní spolek PNUtí z.s.
DĚKUJE Lenka Ebelová

Pozvání na Lomec

NOVÁ PODOBA OBECNÍCH
STRÁNEK: bilsko.eu

Přejeme stinné léto, mnoho
stromů, málo deštníků.
„Strom neodepře svůj stín ani tomu,
kdo ho přichází porazit.“
(Malajské přísloví)

Káva na Lomci
voňavé domácí posezení v klášteře
u kostela Jména Panny Marie
Klášter a kostel s unikátním kruhovým oltářem
se nachází na Lomci u Vodňan. Kostel je otevřen
denně od 8:00 -18:00

Prázdninová káva z Drahonické
pražírny se podává
i se sladkým doplňkem
po dobu letních prázdnin
každou sobotu a neděli
od 10:00 -17:00
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