Přejeme Vám dobrou náladu, protože s ní je život
veselejší. Přejeme Vám štěstí, protože s ním je
život lehčí. A hlavně Vám přejeme zdraví, protože
bez něj nestojí život za nic ….
Fcb

________________________________________________________________
__________
Dnes Vám přinášíme jedno takové trochu mimořádné číslo občasníku 2019
v jednoduchém formátu, protože si myslíme, že by se mohlo poděkovat a popřát,
vzpomenout s pokorou a vděčností, vyhlížet novinky s nadějí a láskou ….

Vážení přátelé,
dovolte, abychom poděkovali všem, kteří v roce 2019 pracovali pro naši obec a
věnovali nám všem svůj čas v Bílsku, Netonicích i Záluží. Přeji si, abych se i
v roce 2020 s Vámi všemi občany obce ve zdraví potkával.
Ať se Vám v příštím roce všechno vydaří!
starosta a zastupitelé obce

I když už máme zimní slunovrat za námi, jistě každý,
kdo ještě za tmy projíždí naší obcí, obdivuje osvětlení
opraveného kostela sv. Jakuba většího. Za instalaci
světel na vlastní náklady vděčíme manželům
Pišteckým a za osvit manželům Bayerovým, z jejichž
přípojky jsou světla napájena. Při výměně způsobu
veřejného osvětlení na návsi již nebylo možno toto
zajistit z obecní elektrické sítě a zástupci místní
farnosti s připojením z kostela nedali souhlas. Proto
po hezkém letošním zážitku při rozsvěcení vánočního
stromku na návsi považuji za vhodné těmto dárcům
poděkovat i touto cestou…
(LK)

V sobotu 4.1.2020 se od 18 hodin koná v blzeckém hostinci výroční schůze Sboru
dobrovolných hasičů Bílsko. Na programu bude i důležitá volba nových členů vedení
sboru. Proto prosíme všechny členy, aby se dostavili a sbor byl usnášeníschopný.
Pozor původně navržený termín 10.1.2020 byl změněn a posunut o týden dříve!
(Petr Mačura)
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Další plánované akce na leden a únor 2020:
10.1.2020 projdou obcí a oběma osadami dvě skupinky dobrovolníků s Tříkrálovou
sbírkou. Dále v tomto občasníku zjistíte podrobnosti k přerozdělení a
použití vybraných finančních prostředků. Děkujeme za Váš příspěvek.
18.1.2020 myslivecký ples MS Kráseka Bílsko v sále hospody v Bílsku
1.2.2020 country posezení se skupinou H.R.C. v Bílsku
15.2.2020 dětský maškarní bál v Bílsku
22.2.2020 tradiční masopust v Bílsku a okolí
! videa paní Petry Staňkové se základními kroky tanců z našich tanečních mohu
zaslat na Vaši žádost poslanou na emailovou adresu kulikovi@volny.cz

OBECNÍ OBCHOD od 2.1.2020

PO - PÁ 08:15 -10:30 + 15:00 -16:15
SO
08:15 - 10:00

Pečivo je stále na objednávku, možno objednat i telefonicky (pí. Hrachovcová
606 126 934).

ROZPIS SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2020
Leden
Únor
SBĚRNÝ DVŮR

v Bílsku u bývalé fary a SDH – po dobu nemoci pana Opletala
otevřeno po dohodě s Ing. Kulíkem (724 181 027). Svoz z okolních obcí není
přerušen.

ST 16:00 - 18:00
SO 9:00 - 11:00

Bílý kontejner není a do 3.1.2020 nebude vyvezen, prosím, nenoste tam zatím svou
charitu. Info o možnosti věci věnovat předáme i prostřednictvím Facebookové stránky
Obec Bílsko.
Obec Bílsko získala z dotačního titulu POV Jihočeského kraje dotaci ve výši
Kč
na výstavbu parkoviště mezi sběrným dvorem a rybníkem. Jeho realizace byla
dokončena již dříve, letos před poutí. Součástí úprav bylo i řešení křižovatky 5 cest
formou kruhového objezdu. Zatím zastupitelé promýšlí, co by mohlo být v jeho
středu.
Veškeré nápady jsou vítány – už padly návrhy jako např. jezírko, socha, velký
květináč, protitankový zátaras nebo kupka hnoje
….

Během měsíce prosince 2019 proběhla další
zkouška hráze poldru na Bílském potoce,
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kontrolovaná z Povodí Vltavy a.s.. Zjištěné hodnoty byly v pořádku. Jen škoda, že
moc nemrzlo, mohli jsme bruslit jako na Lipně…
(foto pí. Jaroslava Pištecká)

Dne 14.12.2019 se v sále hostince v Bílsku setkali senioři. Přítomným zahrály a
zazpívaly děti ze ZŠ Bavorov pod vedením paní ředitelky Jany Sedláčkové. Hlavně
přítomnost malých místních všechny babičky a dědy moc potěšila. Po občerstvení
k dobré zábavě hráli harmonikáři – pan Bohouš Slavík, Milan Šťástka a pan Maroušek.
Takhle si nakonec zazpívali všichni od srdce a pro radost, posezení se krásně protáhlo.

V letošním roce byl ve spolupráci s Farností Bavorov uspořádán vánoční koncert
opět v kostele. Paní Tereza Mojdlová a Blanka Kučerová navázaly i na tradici
krátkých dětských hraných obrazů. Například v roce 2007 jsem s dětmi nazkoušela
následující libreto příběhu Čtyři svíčky:
Vypravěč (Kája Kulík) uvedl situaci: „Hořely 4 svíčky na adventním věnci, hořely tak
tiše, že bylo slyšet, jak začaly hovořit.“
První svíčka (Vašek Kulík) vzdychla a řekla: „Jmenuji se Mír, moje světlo sice svítí,
ale lidé žádný mír nedodržují.“ Její světélko bylo čím dál menší až zhaslo úplně…..
Světlo druhé svíčky (Martin Kvapil) zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se Víra, jsem
ale zbytečná, lidstvo nechce nic o bohu vědět, nemá tedy cenu, abych svítila.“ Průvan
zavál místností a i druhá svíčka zhasla …..
Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka (Leonka Hrdličková): “Jmenuji se
Láska. Už nemám sílu, abych hořela. Lidé mne odstavili stranou. Vidí jen sami sebe a
žádné jiné, které by měli mít rádi.“ A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo.
Vtom vešlo do místnosti dítě (tříletá Maruška Kulíková), podívalo se na svíčky a
řeklo: „Vy musíte přece svítit a ne být zhaslé!“ A skoro začalo plakat…..
Vtom se přihlásila ke slovu i čtvrtá svíčka (Vašek Pícha z Krajníčka) a pravila: „Neboj
se, dokud já svítím, můžeme ostatní svíčky znovu zapálit. Jmenuji se Naděje.“
Pan vypravěč pak popsal, jak dítě rozsvítilo od této svíčky znovu všechny svíčky.
„Plamen naděje by nikdy neměl v našem životě zhasnout a každý z nás by měl
plameny Míru, Víry, Lásky a Naděje neustále udržovat.“
S tímto vystoupením jsme jeli i na mši do kostela v Bavorově a ve Vodňanech.
(LK)
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2007
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Je hezké, když se tradice udržují a jejich provedení přebírají za své další generace
místních dětí ….

Adventní koncert v Bílsku 2019
Milým zastavením v předvánočním shonu byl
pro mnohé z nás adventní koncert v kostele
Svatého Jakuba v sobotu 21. prosince v
odpoledních hodinách. Velmi si vážíme toho,
že mohl být uspořádán právě v kostele, za což
patří dík panu faráři Miroslavu Nikolovi.
V první části adventního koncertu vystoupilo
vokální seskupení Šesttet pod vedením paní
Boškové-Pivoňkové. V repertoáru zazněly
písně s vánoční i nevánoční tématikou.
Vokálně náročné vystoupení se setkalo s
velkým ohlasem.
Druhá část koncertu patřila našim dětem.
Všechny přítomné vrátilo do dětství ztvárnění
vánoční legendy o narození Ježíška, stejně
jako vánoční koledy a skladbičky, které samy
děti zahrály a zazpívaly. Celým programem
nejen provázela, ale i vánočními melodiemi a
zpěvem zpříjemnila Tereza Mojdlová.
Velký dík patří Blance Kučerové a Tereze
Mojdlové za přípravu vystoupení dětí. Poděkování patří rovněž i rodičům, bez jejichž
vstřícnosti a časové flexibility při nácviku koncertních vystoupení by program nemohl
být tak pestrý.
Ozdobená jedlová větvička, drobná keramika a pohoštění na závěr byly příjemnou
tečkou. Koncertem byli všichni mile překvapeni a samotné děti měli radost, že potěšily
nejen své rodiče, prarodiče, ale všechny, kteří - a nebylo jich málo, si udělali čas na
pěkné předvánoční zastavení.
Mezi mnohými skladbami zazněla jedna, která určitě všechny přítomné zahřála v duši
a možná i trochu donutila k přemýšlení. Píseň "Vánoční modlitbička" v refrénu
mnohokrát nabádá všechny "Prosím vás, mějte se rádi!"
Tak prosily všechny děti, které koncertovaly. Od nejstarších až po ty nejmenší. Na
takovou prosbu- prosbu od dětí - by nikdo z nás neměl zapomenout.
(JP)
4
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Turnaj v ping-pongu 26.12.2019
Během vánočních svátků se v místním
hostinci konal již tradiční turnaj ve stolním
tenise. Tentokrát se ho zúčastnilo 16 borců,
včetně jedné závodnice. O chutné ceny se
utkali účastníci na dvou stolech. Výkony
byly podávány špičkové i díky přátelské
obsluze a konzumaci např. netradičního
žitného piva.
Mnozí přítomní vzpomněli také na pana
Vlastu Štětinu, od jehož posledního setu již letos uběhlo 8 roků a na Martina Kvapila
ml..
Ve čtvrtfinále ping-pongového turnaje se střetli:
Skalický Jan : Kulík Jiří
Roučka Ladislav st. : Špatný Ondřej
Kucul Václav ml. : Ročovský Jan
Kulík Karel : Houska Pavel st.
Do semifinále se probili:
Kulík Jiří : Špatný Ondřej 2:0
Ročovský Jan : Kulík Karel 1:2
Následovaly finální bitvy, ve kterých porazil otec syna a Ondra Špatný Honzu
Ročovského. Byly dobojovány i boje o jednotlivé příčky. Při vyhlašování fotili mnoho
momentek Pavla Hrachovcová a zejména Tomáš Bayer. Tyto fotky byly sdíleny na
Facebookovém účtu Obec Bílsko, kde je také možné si je stáhnout do vlastních
sportovních kronik. 
(LK)

Přání do roku 2020
My všichni jsme poutníky. Jednou se zčista jasna narodíme a chtě nechtě nastoupíme
na svou životní cestu. Nejdříve nás po ní nosí v náručí, pak vodí za ručičku, potom nás
po pěšince, kterou nám láskyplně upravili, stejně láskyplně postrkují. Najednou
5
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stojíme na vlastních nohách a vykročíme. Někdy je cesta schůdná, někdy vede přímo,
jindy oklikou. Někdy z ní sejdeme a musíme se vrátit.
Chtěly bychom Vám i nám do příštího roku popřát, abychom nestanuli ve slepé uličce,
netápali v bludných kruzích, neváhali, abychom tady byli pro radost, byli k něčemu,
dokázali včas napravit chyby. Abychom byli zdraví, abychom pamatovali i na ty, kteří
nás vedli a vážili si jich. Přejeme Vám rok plný výjimečných dní, radosti z maličkostí,
modré nebe nad hlavou a štěstí na dobré lidi kolem sebe.
(JP a LK)
Staňte se tedy i Vy pravidelnými pěšími poutníky okolo Bílska.
Vzhledem ke klidnějšímu ročnímu období otiskujeme i tipy na procházky v okolí
Bílska po stopách předků, sepsané pro zdejší kroniku - Cesty okolo Bílska a související
zajímavosti. Na tento text navazuje Popis a databáze fotek křížků v okolí Bílska z roku
2007 a po opravách 2017 – mohu zájemcům vytisknout a předat.
(LK)
Název obce vznikl pravděpodobně ze starého výrazu pro „vodu, potok =“Biela“. (dle
Harvalík „Divnopis“). Podoba jména obce časem kolísala od Bělsko, Blysko k Blsko.
Poslední úřední změna názvu obce byla zavedena Ministerstvem vnitra roku 1924 na
Bílsko, tj. před 95 lety, podle Nařízení vlády republiky Československé ze dne
25.8.1921, jímž se prováděl Zákon č. 266 Sb. ze dne 14.4.1920 O názvech měst, obcí,
osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů. V něm se
uvádí, že pro každé město, obec a osadu ustanoví ministr vnitra úřední jméno, které si
vytvořil jazyk československý. Úředních názvů musí býti užíváno všemi soudy,
státními a veřejnými orgány, ústavy a podniky ve veškerém styku. Změny a označení
obcí provedla obecní zastupitelstva na vlastní náklady. Tabulky pro označování měst,
obcí a osad byly z plechu elipsovitého tvaru, upevněné na rám a dům, ležící u silnice či
cestě nejblíže od hranice obecní. Plech byl o rozměrech 61x81 cm a obsahoval
informace o župě, politickém okrese, názvu místní obce (popř. osady). Všechny nápisy
byly prováděny bílou barvou na modrém podkladu s červenou obrubou cedule. V
Bílsku byla podle pamětníků tato cedule např. na domě čp. 42 „školka“ (pí. Faltusová).
Bílsko je položeno mezi kopci Hrad (666 m n.m.), Kráseka (554 m n.m.) a Neděliště
(602 m n.m.). Proto většina cest od nás musí dříve či později překonat značný výškový
rozdíl.
První písemná zmínka o obci Blsko je dochována z roku 1350 v soupisech odvodů
místní fary volyňskému děkanátu. Později byla obec připomínána roku 1573 v
pozůstalosti po majitelce Drahonic, Kateřině z Lípy, manželce Václava Švihovce ze
Švihova. Následně roku 1614 získala Drahonice, a s tím i Blsko, Saloména ze Žákavy.
Roku1660 přešly Drahonice a další vsi v držení rodu Radkovců z Mirovic. Po nich se
stali majiteli členové hlubocké větve bohatého rodu Schwarzenberků. Blsko bylo pro
ně spravováno v rámci Protivínského panství. Proto obec nikdy nenáležela pod správu
Rožmberků na blízkém Helfenburku či v Bavorově nebo Č. Krumlově.
Umístění kostelů s patroniciem sv. Jakuba, jako patrona poutníků, úzce souvisí právě
se zmiňovanými prastarými obchodními stezkami nejen na území Jižních Čech. Týká
se to např. i kostelů v Týně nad Vlt. a v Č. Budějovicích - Piaristický klášterní kostel;
na jihu v Prachaticích -ten se Soumarským zvonkem; na západě od Bílska
v Malenicích, Kasejovicích a Nepomuku. I na severu od Bílska jsou v Čížové u Písku
a v Praze vedle Ungeltu (nocoviště kupců a výběr cla. V něm je pochovaný i Radkovec
z Drahonic). Zajímavý kostel stojí staletí v obci Jakub u Kolína, info je na netu….
6
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Většina původních cest v krajině vypovídá i o výborné orientaci našich předků v
krajině. Určujícími byly nejen přírodní překážky (skály, zbytečná stoupání, brody,
močály), ale i významné body v krajině (např. osamělé stromy, hory = např. cesta z
obce u Špatných ústí přesně na Kleť nebo „stará silnice“ míří na Libín). Později se
přidaly orientační body vytvořené člověkem (např. hrady, věže kostelů – směr na
Čížovou v kopci v Ražicích, směr na Vodňany cestou z Helfenburku apod.).
Obec Bílsko leží na soutoku potoků Bílského a Měkynečského při odbočce staré
zemské stezky Prachatice-Písek směrem na Strakonice. Tato cesta „v Brnouších“, v
okolí naší obce dodnes nazývaná „stará silnice“, přímo navazovala na Zlatou čili
Solnou stezku z Prachatic do Pasova. Zlatá stezka měla dle dochovaných dokladů 2
období rozkvětu: od 1254 - do husitských válek a později od poč.16.stol. - poč.18.stol.,
kdy zdejší solný obchod potlačili Habsburkové. Kromě soli se dovážely látky, víno,
koření a zbraně. Vyváželo se hlavně obilí, chmel, máslo, vyhlášená prachatická
kořalka a šumavské sklo.
Část trasy kolem Bílska byla poměrně důležitá a využívaná trasa v okolí. (Kniha
J.Andresky Šumavské solné stezky, nakladatelství Kentaur Praha 1994). Z Prachatic se
chodilo podél řeky Blanice přes Bavorov do Svinětic, kde se trasy rozdělovaly jednak
směrem na Týn N.Vltavou pod pravou stranou Hradu a směrem na Písek z levé strany
Hradu. Most ve Sviněticích se silnicí na Vodňany se nad potokem klene již také pěkně
dlouho. Podle A.Sedláčka v Hrady, zámky a tvrze české VII. skončil spor o mýto mezi
vodňanskými občany a Joštem, helfenburským pánem, který most vystavěl, až
21.9.1537. Mýto na mostě pak platili všichni, kromě vodňanských občanů,
osvobozených od poplatků, když přes něj šli, jeli nebo něco vezli či hnali…..
Písecká stezka za Sviněticemi měla několik odboček :
První odbočka byla směrem na Volyni – při brodu přes Bílský potok. Zde vznikla
obec Budyně (s potřebnou kovárnou). Cesta pokračovala mezi Valentů a Brabců po
„panelce“ do Králů lesů, kde se k nim na náhorní rovince připojila zprava „Krajnická
cesta“ z Bílska a pokračovaly dále stále v mírném stoupání přes vrchol Kamýku
(předěl na cestě mezi Měkyncem a Krajníčkem) přímo na Čepřovice, Litochovice a
dále do Volyně.
Druhá odbočka, směrem na Strakonice – se oddělovala v Brnouších za naším
kravínem a vedla přes původní soutok Měkynečského a Bílského potoka pod
prasečákem kolem Špatných č.p.25 k hospodě (=původně staré farní školy), ke kostelu
a skrz dvůr č.p.11 „Vaňatů“ směrem na Záluží (po hřebeni kopce k Božím mukám u
kravína) pak dále na Kváskovice, Kuřimany a Strakonice.
Dalšími křižovatkami na cestě do Písku byly např. Drahonice (dodnes zde stojí
obranná věž staré tvrze u původní trasy cesty ze sedla kopce Knížecí kámen (629m
n.m.) poblíž „Zeleného křížku“ po úbočí ke vsi s mírnějším klesáním než dnes).
Úsek této zemské stezky v okolí Bílska byl využíván lidmi od dávnověku. Ve
Vodňanském a Píseckém muzeu jsou uloženy bronzové nálezy z období pozdní doby
haštalské (700-400 př.n.l.) nalezené v okolí této cesty (lokality Táhlý, nad Boubeníků a
Na Klíčatkách). Na vrcholu Hrad je doloženo osídlení archeologickými nálezy již ve
starší době bronzové, okolo 1500 př.n.l. a slovanské mohylové pohřebiště z 8.-9.století
našeho letopočtu.
O významu této cesty vypovídají i dvě později písemně zaznamenané události:
7
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Roku 1358 při své cestě do Pasova datoval a podepsal král Karel IV. v
sousedních Pivkovicích listinu, ve které přiznal majetky konventu Johanitů ve
Strakonicích. Pro sousedy je to první písemná zmínka.
Okolo roku 1600 tudy projížděl renesanční šlechtic Kryštof Harant z Polžic a
Bezdružic, navracející se domů z Jeruzaléma ve Svaté zemi. Ve svém knižním
cestopise Putování aneb… napsal, že jeho první zastávkou v Českých zemích
byla Skočická fara, kde byl farářem jeho bratr. Kryštof byl později popraven na
Staroměstském náměstí roku 1621.

Z naší obce vedou cesty do všech světových stran:
Na sever – směřují dvě cesty, vycházely ze vsi u kovárny č.p. 9 přes brod (dnes zelený
mostek) k bývalému č.p.2 u „Kůtů neboli Matoušků“. Na křižovatce u čp. 14
"Kajtmanů“ dodnes stojí zděná Boží muka. Mají tvar čtyřbokého pilíře s lucernou a
střížkou. Ve výklencích do různých světových stran stojí 4 sošky patronů: V - sv.
Václav, J - sv. František Xaverský, Z - sv. Florián, S - sv. Linhart (Leonard). Tato
drobná stavba je už zakreslena na nejstarším vyobrazení obce Blsko před rokem 1710.
první - silnice na sever, na Pivkovice, vedla za zeleným mostkem vpravo a u bývalého
č.p. 26 Šindelů – pazderna (nyní zelený domek před kravínem) vlevo do kopce podle
pamětníků podél plaňkového plotu okolo farních pozemků, na nichž dnes stojí bytovky
č.p.16 a 48, a vinula se několika zatáčkami do kopce pod Hrad okolo rybníka
Podcestný a zde se napojila na „starou silnici“ od Svinětic a „Brnoušů“. (viz.směr
východ). U této trasy stojí křížky: „Roubíčků“ pod novým hřbitovem, velký kamenný
uprostřed nového hřbitova, přenesený od cesty na Měkyneč a „obecní u rybníka“ v SV
rohu Podcestného (na starých něm. mapách „Unterweg“, tedy ne název „Pocestný“
jako poutník).
Druhá - cesta kolem Kahovců (č.p. 43, Vlčků truhlárny) vedla Krásekou a úvozem do
Pivkovic jako tzv. „školní cesta“ vycházela od křižovatky se zděnými Božími mukami
u č.p.14 rovně do kopce dnes zarostlým úvozem k lesu Kráseka. V lese pokračuje
stálým směrem přes křižovatku „U obrázku“ a před Pivkovicemi se připojuje na
„starou silnici“ a ústí v hlubokém úvozu do vsi mezi nízkými domky. Při ní křížky
v našem katastru: kamenný „u Kyselů akátů“, „u Šteflů pole“ a torzo před lesem.
Na východ do Brnoušů vedla odbočka k prastaré zemské stezce Svinětice - Písek.
Mohlo se jít buď od původního čp.26 Šindelů dnešním areálem kravína v Bílsku, dále
mezi ohradami krátkým úvozem s borovicemi k potoku, který přitéká od Pivkovic. Zde
byl ještě v padesátých letech znatelný asi 0,5m hluboký úvoz, později rozorán. “Stará
silnice“ tu vedla vlevo pod Hrad směrem na Pivkovice a nebo vpravo dolů k Budyni
kolem zrušeného rybníka s velkým dubem na hrázi (rozoráno v 60. letech) k soutoku
potoka od Pivkovic a Bílského potoka od mlýna č.p. 27. Směr cesty na Bavorov se drží
i siluety Libína. U této trasy stojí křížky: opravený „Bobků křížek“ a dnes povalený
křížek „u staré silnice“
Druhá možnost byla vyjít ze vsi od kostela kolem hospody (č.p. 32, původně farní
školy) k č.p.25 Kotlabů, dnes Kozí farma KOFA, a průchodem mezi dnešním čp.42 a
45. Pokračovalo se hlubokým úvozem mezi „trávníky“ pod prasečák k mostku přes
Bílský potok a dále do kopce „Batysťáku“ za kravín ke „Staré silnici“. Zde se
spojovala první východní možnost od čp. 26 a „stará silnice“ na S do Pivkovic nebo na
8

12/2019

J do Budyně. Na této cestě stával u potoka od 1901 dřevěný kříž s obrázkem (stavěl
Čejka ze Svinětic – čeledín v č.p.8)
Na jih
Do Budyně se chodilo ze vsi také od č.p.25 Kotlabů, Kozí farma KOFA, a to buď
cestičkou (ze školy) nad mlýnem a podél Bílského potoka nebo po silnici na Bavorov,
procházející i dnes stejnými místy (dle p.Vl. Hanžla). Jedinými křížky u této trasy jsou
Kotlabů u zahrady č.p.42. Podle starých map byl další až u Budyně na odbočce do
Králů lesů na Volyni („panelka“).
Do Krajníčka se vycházelo z obce u dnešní hospody na Měkyneč a pokračovalo vlevo
před č.p.17 Boubeníků ke studánce. Cesta stoupala úvozem po úbočí Neděliště až na
náhorní rovinku, kde se napojila na „Volyňskou cestu“ od Budyně. Při ní křížky
v našem katastru: „Boubeníků“, „u Hlinků pole“, „u kovářů louky“ a za lesem na
rovince.
Na západ
Do Měkynče - vede cesta od Boubeníků pod Nedělištěm údolím Měkynečského
potoka. Podle Pamětní knihy byla tato cesta nákladně opravena 1840 a roku 1933
rozšířena na silnici, která slouží dodnes. Při ní křížky: „Boubeníků“, „Řidicích“,
„nehoda - Boris Bílý“, velký kamenný přenesen na nový hřbitov. X a kaplička u
odbočky na Záluží.
Do Záluží – prastará cesta do Strakonic (archeologické nálezy). Vycházela z návsi
okolo kostela, přes dvůr č.p.11 Vaňatů na kamenný mostek přes Měkynečský potok
(mostek již na mapě před r. 1710 jako zděný) a dále na hřbet kopce nad Lejskem. Pak
po rovince kolem pískovny ke kravínu v Záluží – zděná Boží muka bez sošek.
(V archivu jsou písemnosti o sporech zalužských o právu projíždět dvorem č.p. 11 v
Bílsku. Nakonec povolen průchod jen při pohřbech na blzecký hřbitov, ostatní museli
objíždět po měkynečské silnici – na původní cestě byla postavena závora, „šraňk“.
Při ní křížky – „Vaňatů“, „u šraňku“, „v Lejsku“, na konci u Zaluží
Do Netonic – vede cesta od Božích muk u č.p.14 a odbočuje ze „školní cesty“ za
Němců zahradou ostře vlevo a do kopce. Dále po rovině nad č.p.51 (dříve stodola
č.p.5) okolo č.p. 7 a 8. Pokračuje mezi Krásekou a Bílským potokem (od Netonic)
zatáčkou s akáty a klesá do údolí s přítokem potůčku od Chrástu. Zde vybudován
„suchý poldr“ proti povodním. Pokud se splní přání pana starosty, naváže na cestu po
hrázi poldru cesta zpět od Lejsku do vsi. Bude to hezký procházkový okruh.
Cesta k Netonicím stoupá od poldru silnicí vyrovnanou v 70.letech k lípě, křížku a
posedu a dále ke křižovatce Bílsko-Netonice a Chrást-Záluží. Rovně projdete kolem
starých, ale dobrých třešní, do Netonic. Při ní křížky – „u Němců pole“, „Drůbků“,
„Kuřinů“, na křižovatce „V horách“, kaplička u Netonic mezi lípami. Dříve tu
v údolíčku u staré trasy pod zatáčkou stával ještě křížek „Majerů“.
(LK)

BERNÍ RULA 1654 - Bílsko
Stavovský český sněm rozhodl roku 1652/3 o provedení podrobného soupisu všeho
berni (dani) podrobeného majetku v Čechách. Za tím účelem byly ustanoveny visitační
komise složené ze 4 osob - jeden zástupce za každý stav, které měly navštívit všechna
panství a statky, prohlédnout vsi, poddanská pole, pořídit soupis berni podléhajících
poddaných tzv. "skutečně osedlých" a stanovit počet osedlých pro každou ves.
9
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"Osedlý" byl berní jednotkou, rovnající se jednomu sedlákovi, nebo 4 chalupníkům, či
8 zahradníkům. Na osedlé byla přepočtena i řemesla a živnosti. Tento počet je
dodatečně komisí připsán ke každé vsi a shrnut pro celé panství. Podle jejich počtu
byly určovány berní podíly toho kterého panství a kraje. V době do jara 1655 sepsaly 4
komise podle svých instrukcí všechny české kraje, Prahu a Kladsko, s výjimkou
Chebska. Výsledkem "generální visitace země" je berní rula, obvykle datovaná do
roku 1654.
U každého poddaného je uváděna celková rozloha jeho polí, výměra ozimů, jařin a
počty dobytka. Nejsou uvedeni podruzi ani čeleď (to jest poddaní bez berního =
zdanitelného majetku). Zachycovány jsou pusté osedlosti, vyhořelé usedlosti a nově se
usazující poddaní v letech 1652 - 54. Uváděna jsou řemesla, pokud byla poddanými
provozována. Stejným způsobem komise zaznamenávaly mlýny, kostely, fary, lesy,
počet ovčáckých mistrů a pacholků a také bonitu půdy. Knihy jsou děleny dle krajů.
Originály soupisů jsou veřejnosti nepřístupné, avšak většina je vydána tiskem a
k dispozici v Okresních archivech. Ztracena je jen kniha pro Slánský kraj.
Berní rula 1654 = soupis obyvatel a jejich majetku po Třicetileté válce
Blzskej-jména některých hospodářů zůstala u nás domům dodnes (viz seznam č.p.dále)
Sedláci (osedlí)
Jiřík Kotlaba
Jakub Liška
Jiřík Zygk
Adam Kysal

Role
strychů

Koní

Volů

Krav

Sviní

Poznámka

26
21
28
24

0
0
0
0

2
2
2
2

1
1
1
1

2
1
1
4

po požáru osvobozen

2
0

2
1

0
1

2
2

1
2

1
2

vyhořel 1686, 1744
Vyhořel 1686, 1700, 1744

2

3

2

Vyhořel 1687, 1700,
1719, 1744

1

pohořalý 1654

1

pohořalí 1654
pohořalí 1654

Matěj Nosek
24
2
Vít Hlinka
24
0
Rolníci na živnosti skažení (vyhořelí):
Václav Bobek
21
0
Jiřík Čumpel
24
1
(Koubek)
Matěj Novák
24
0

Rolnické grunty pusté:
Žákovský
40
Chalupníci (čtvrtina osedlého) pohořalí:
Jan Podlešák
12
0
1
0
(Vlček)
Chalupník pustý:
Houškovská
8
Zahradníci (osmina výměry osedlého) pohořalí:
Ondřej Němec
6
0
2
0
Kateřina
6
Žemličková
Martin
6
Pazderník
Zahrada pustá:

dále hořel 1687, 1700,
1744
vyhořel 1654 a 1683

pohořalí 1654
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Václavíkovská

3

Summa: Hospodáři: rolníci 4 + pohořalí 2, na živnosti skažení 3, pustý 1
Chalupník však pohořalý 1, pustý 1
Zahradníci však pohořalí 3, pustý 1
Strychů 297, z toho osívaných na zimu 73 a na jaro 49 strychů
Strych = Korec neboli měřice, je stará česká míra plošného obsahu a objemová míra
užívaná pro sypké látky, jenž byla užívána jak v Čechách, tak i v jiných evropských
zemích. Tyto přepočty byly užívány již od starověku v mnoha zemích světa, výměra
nějakého pozemku respektive jeho plošný obsah odpovídal objemu obilí, které
bylo potřebné k jeho osetí. Tím došlo k tomu, že mnohé jednotky objemu mají stejné
názvy jakožto jednotky plochy (např. pinta, achtl, věrtel, žejdlík apod.).
(LK)

BÍLSKO – seznam čísel popisných v obci Bílsko (zavedena 1770) a jejich
majitelů dle veřejné části Katastru nemovitostí k 29.12.2019
Číslo popisné
Bez č.p.
1
2

označení, „říká se u“
kostel
fara
Žlutá bytovka

3
4
5
6
7
8
9

Němců, Nůsků
Roubíčků
Kyselů
Faktorů
Drůbků, Čížků
Bobků, Kolářů
Kovárna

10
11
12
13
14
15
16

Přikrejvačů
Vaňatů
Chadů obchod
Čumpelů, Nosek
Kajtmanů
Hlinků
Prostřední bytovka

17
18
19
20
21
22
23

Boubeníků
Žemličků, Hošků
Pastuška, MNV
Straků stodola, Churáňů
Kramlů
Batystů
Šedinů, Svobodů

Majitel v prosinci 2019
Farnost Římskokatolické církve
Obec Bílsko
Velková Pavla, Špitzerové Kateřina a
Jaroslava, Stehlík Pavel, Sekyra Vladimír
Radějovice, Pelouchovi, Dunovských, Mačura
Petr, Komárková Monika Strakonice
Laichman Petr, České Budějovice
Laichmanová Anežka
Roučkovi Ladislav a Jana
Faktor Jaroslav, Strakonice
Havlíková Šárka, České Budějovice
Kulíková Lenka Ing.
Jedličková Marta MUDr. Hořovice,
Komrsková Hana Volyně, Roubinová Jana
Strakonice, Stejkoza Vlastimil Prachatice,
Turková Libuše Bílsko
Bayerovi Jakub a Alžběta
Obec Bílsko
Sekyra Eduard, Radějovice
Kobernová Marie
Pán Jiří PhDr.Mgr. a Pánová Jaroslava Mgr.
Pišteckých Petr a Jaroslava
Harazinovi, Hrachovcová Pavla, Ledererová
Jana Praha 6, Mačura Radek
Janoušek František, Vrbová Marie Písek
Holpuchovi
Krčmářová Bohumila
Straka Marek
Duchoňová Daniela, Praha 7
Klásek Zdeněk
Kadečková Ladislava Mgr., Praha 6
11
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24
25
26
27
28
29
30

Šenkýřů, U kostelníka
Kotlabů
Sosnů, Houšků
Mlýn
Píchů, Hálků
Pavlíků
Prokopů, Hrubých

31
32
33
34
35

Karasů, Ševců
Hostinec, farní škola
Mašků, Zochů
Škola,obecní úřad, obchod
Řezáčů, Nosků

Riedelovi Josef a Klára, Spiegelau, Německo
Špatný Jakub
Šteflovi František a Františka
Sedláčkovi Karel Bc. a Jana Mgr., Bavorov
Kašparová Monika, Praha 5
Carda František
Skalických Jan Mgr. a Aneta Mgr.Bc.,
Strakonice
Veselý Petr, Praha 10
Obec Bílsko
Hrdlička Roman
Obec Bílsko
Straka Marek

Nyní máme kompletní posloupnost popisných čísel od 1 do 54…

Číslo popisné
36
37
38
39
40

označení, „říká se u“
Šteflů
Koutů, Kůtů
Jelečků
Šefrů, Zunů
Vandasovna, vila

41
42

Špatný
Školka, vilka

43
44
45
46
47
48

Vlčků

49
50
51
52
53
54

Okal
Voxů

Přesuny č.p.:

Horní bytovka

Trojánkovi
Okal
2
14
16
20
26
41
46
47
48

Majitel v prosinci 2019
Štefl Jiří
Krýslovi Jakub a Lukáš, Horní Poříčí
Dunovský Josef, Strakonice a Hájek Jiří, Brno
Sekyrovi Michal a Marie
Bayerová Alena MUDr., Praha 4 a Valenta
Václav Ing. CSc., Plzeň
Pobuda Milan
Faltusová Jindřiška a Věříšová Jana Mgr.,
Prachatice
Kahovcovi Jaroslav a Anna
Pleninger Miroslav, Praha 4
Roubinová Jana Strakonice a Tiché Libuše
Straka Marek
Hošek Josef (odděleno od č.p. 18)
Kopkovi, Mačurovi Peter a Blanka,
Martiniakovi Michal a Zdeňka, Vrtílkovi
Kauckých Karel a Jana
Vincenecovi Jan a Jiřina
Roučkovi Ladislav a Jana
Turkovi Milan Ing. a Libuše
Mažgút Radovan, Pivkovice
Černovských Karel a Jaroslava

dříve domek u zeleného mostku, co parkoval bus (Kůtů, Matoušků)
Kajtmanů, přeneseno 1946 z původního domku u hospody
prostř. bytovka místo „Houšků“ (Sosnů) před Šteflem Fr.
po určitou dobu okal Černovských (nyní č.p. 54) místo chalupy
Churáňů, nyní zpět č.p. jen na stodolu Straků
Štefl F., místo pazderny U Šindelů, u JZD – dnes domek-buňky
Pobudů - v roce 1929 spojil Chada k čp.12 i čp.41, proto volné
Strakovi (mezi 19 a 22) místo zbořené chalupy před F.Šteflem
Hoškovi po oddělení od Holpuchových č.p. 18
horní bytovka = nově v pořadí, následují č.p. už
po kolaudaci novostavby 49,50,51,52,53,54
12
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Převod č.p. 11 do vlastnictví Obce Bílsko na Katastru nemovitostí dokončen 2019
Západně od blzeckého kostela stávala při prastaré cestě do Strakonic zemanská tvrz,
dnes čp.11 „Vaňatů“. Majitelé tvrze, zemané z Blska, zastávali i důležitá postavení v
okolních panstvích. Písemně doložen je např. v roce 1396 Andreas de Byslskoho
(Ondřej), purkrabí s vlastním erbem na blízkém hradě Helfenburk a v letech 1407-10
jeho bratr Hostislav de Bylsko, kněz a později děkan velkého bílého kostela sv. Víta v
Č. Krumlově, který nechal postavit pro Rožmberky. Středověké feudální sídlo Blsko
však časem zaniklo beze stop. Pravděpodobně k jeho vypálení došlo za husitských
tažení i Třicetileté války. Snad již v 16. století nemělo opevněnou podobu – viz níže
vyobrazení na mapě před rokem 1710, uložené v Třeboňském archivu. Poslední
zbytky starých staveb poblíž kamenného mostku byly zahrnuty ve 30. letech 20. století
do stavby velkého objektu pro výkrm býků. Za ním se do 70. let 20. století dochoval
rybníček podkovovitého tvaru „Vaňatů sádky“. Podle některých pramenů stávala
v jeho středu kamenná věž velmi podobná té, co se zachovala v Drahonicích při
původní cestě po úbočí Knížecího kamene. Uprostřed dvora č.p. 11 bývala u cesty
široká studna a pod nynější obytnou částí staré zatopené sklepy. Po násilném
vystěhování posledních majitelů v 50. letech hospodařilo v tomto statku místní JZD a
určitou dobu tu byla i pošta. Zastupitelé v roce 2019 schválili záměr zachovat nynější
obytnou část, zbourat hospodářské budovy v havarijním stavu a na volné části dvora
směrem k rybníku postavit 3 dřevostavby, jako další možnost bydlení v naší obci. (LK)
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Je zajímavé, že ani při velkých záplavách v roce 2002 nebyl vyvýšený střed obce (tzn.
fara, kostel a bývalá tvrz) vodou vůbec ohrožen, i když se Měkynečský potok vrátil do
svého původního řečiště přes náves obce.
Ke kulatým výročím během končícího roku 2019 patřilo i 140 let od výstavby nové
školní budovy, kde jsou kanceláře obecního úřadu, obchod a byty. Jedním z plánů
zastupitelstva na příští rok je i úprava prostor a kanceláří Obecního úřadu právě
v č.p. 34. Důvodem je kromě vysoké vlhkosti potřeba prostoru a zázemí pro
Balíkovnu v rámci projektu Pošta Partner České pošty a.s.. Jistě mnozí z Vás již
zjistili, že během prosince 2019 probíhal u místního obchodu zkušební provoz výdejny
balíků. V současné době si sem můžete nechat poslat Českou poštou balík
k vyzvednutí. Případnou platbu dobírky je třeba provést platební kartou.
K plánovaným opravám přidávám popis prostor ze své brožurky o Školách a Sokolu v
Bílsku z roku 2009:
Úvodní vzpomínka bývalých učitelů v Bílsku
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, a 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.
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
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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
vzpomínáme ……
Ondřej a Marie Hoffmannovi, Vodňany 2009

Tříkrálová sbírka 2020
Ve dnech 4.1.2020 (sobota) a 5.1.2020 (neděle) nebo 11.1.2020 (sobota) a 12.1.2020
(neděle) přijdou již po devatenácté požádat dobrovolníci Charity Česká republika své
spoluobčany ve Vodňanech a okolí, a též v Bavorově a okolí o příspěvek do
Tříkrálové sbírky.
Způsob koledování zůstává tradiční. Vedoucí skupiny koledníků prokazují
své pověření průkazkou Charity Česká republika. Bílé pokladničky jsou
označeny červenobílým logem charity a zapečetění mají letos potvrzeno
příslušným obecním úřadem.
Z vybraných prostředků 65% bude vráceno zpět, aby mohly být použity v našem
regionu – pro klienty Hospice v Prachaticích a Domácího hospice ve Strakonicích, pro
terapeutickou dílnu v Chelčicích, pro klienty Domova Žlutý Petrklíč na Lomci, pro
charitní Občanskou poradnu ve Vodňanech, pro přímou pomoc potřebným a akci pro
koledníky. Další část slouží projektům charity v naší vlasti i cizině.
Částka z roku 2019 pro Vodňansko a Bavorovsko ve výši 199.948,- Kč dosud
posloužila takto: příspěvek pro organizace – Hospic v Prachaticích 30.368,-Kč, pro
Domov Žlutý petrklíč na Lomci 25.308,-Kč, pro terapeutickou dílnu v Chelčicích
8.435,-Kč, pro charitní Občanskou poradnu 16.871,-Kč – přímá pomoc potřebným
68.443,-Kč (pomoc obdrželo 24 dětí: stravné, školní i mimoškolní aktivity – letní
tábory, ZUŠ a kroužky, místní záplava), na program pro koledníky 6.910,-Kč.
Zbývající prostředky zůstávají k dispozici pro další naléhavé případy. O informace a o
pomoc je možné žádat na tel. 731 974 731 Marie Horáková a 728 073 560 Lenka
Ebelová.
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Děkujeme všem za důvěru a pomoc.
Marie Horáková a Lenka Ebelová
místní koordinátoři

Do tohoto občasníku přispěli paní Jaroslava Pánová (JP), Lenka Kulíková (LK) a pan
Petr Mačura. Z důvodů vánočních svátků a nepřítomnosti paní Alžběty Bayerové došlo
k zjednodušení vzhledu Občasníku. Budeme rády za Vaši odezvu k jeho přehlednosti.
Také toto číslo občasníku za 12/2019 bude zveřejněno na dosavadní webové stránce
Obce Bílsko http://www.bilsko.eu/obcasnik/ .
Děkujeme za Vaši přízeň vroce 2019 a těšíme se na další Vaše příspěvky v2020.
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