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“Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně
vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.”
Jan Amos Komenský (1592 – 1670)

Plán sportovních a
kulturních akcí
6.-8.9. výlet Bílsko u Hořic
(hasičská soutěž)
25.10. 6.Počteníčko
26.10. Výlov v Bílsku
24.11. Cyklokros
1.12. Rozsvěcení
vánočního stromku
7.12. Mikulášská besídka
14.12. Setkání seniorů
26.12. Turnaj ve stol.tenise
29.12. Výšlap na Hrad

OBECNÍ OBCHOD
PO - PÁ 08:15 - 10:30
+15:00-16:15
SO
08:15 - 10:00
Pečivo je přednostně na
objednávku, možno objednat i
telefonicky u paní
Hrachovcové 606 126 934 Je
možné objednat i cokoliv
dalšího z nabídky.
Doporučujeme sledovat
aktuální akce na fcb.

OHLÉDNUTÍ ANEB ZE ŽIVOTA OBCE
Vítání prázdnin
Jako každým rokem i letos se sešly 30. června
odpoledne na návsi před hostincem malé i větší děti
s doprovodem rodičů, kamarádů, babiček… S velkým
nadšením a nasazením se pustily do zábavných
soutěží a klání v rámci tradičního „Vítání prázdnin“.
Počasí nám tentokrát přálo. Vedra, která v červnu
panovala, vrcholila a 36 stupňů bylo příliš i na
dospěláky. Všichni soutěžící samozřejmě dostali za
účast sladkou odměnu. Soutěžních disciplín byla celá
řada. Přenášení lentilek, házení kroužků, lovení
rybiček, přechod přez kládu, srážení plechovek
míčkem, hod na terč, chůze na chůdách, střelba ze
vzduchovky, skákání v pytlích, balonková bitva… Na
závěr si všichni vzdor vedru opékali špekáčky. Nejen
dětem, ale i některým dospělým přišla vhod studená
sprcha z hasičského auta. Dík za ni patří samozřejmě
členům SDH Bílsko. Celá odpolední akce se konala
jako každoročně pod záštitou obce za pomoci členů
SDH. Dík patří i všem, kteří obětavě při soutěžích
dětem pomáhali. Tedy výboru pro sport a kulturu a
dalším dobrovolníkům.
(jp)

5. Počteníčko
Na 8.7. si paní Aneta Skalická s paní Bayerovou
vymyslely pro děti prázdninové počteníčko s
přespáním na bývalé faře. Večer před knihovnou
došlo při četbě i na vlastní uměleckou tvorbu. Ta je
dosud vystavena v chodbě u knihovny. Také došlo na
oprášení starých dobrých her jako je lov lištiček apod.
Děti samozřejmě nejvíce bavily přípravy na spaní a
noční zábava, hry, hádanky ze spacáků a především
vtípky. Obě dámy se shodly na náročnosti podniku.
Děti, především chlapci, usnuly po 1:00 a průběžně
se budily kvůli vzájemné kontrole: “spíš?” Ráno
vystartovaly ještě před 6:00 přivítat Slunce,
pravděpodobně, co jiného v tuto dobu, že?
Následoval logicky budíček. Samozřejmě takto to
probíhá na všech táborech, první noc je nocí
očekávání dobrodružství a radosti ze změny. Ano
prázdniny začaly a dámy byly rády, že další noc
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Bílské poutě
Dominantou obce Bílsko je kostel sv.
Jakuba Většího, obklopený
hřbitovem se 4 kapličkami v ohradní
zdi z roku 1738. Výklenkové kapličky
jsou orientovány do jednotlivých
světových stran. Dříve bývaly všechny
osazeny sochami světců nebo jejich
obrazy a o každou se starala jedna
ro d i n a f a r n í k ů . N á š ko s t e l j e
připomínán jako farní již v letech
1350-52 podle záznamů volyňského
děkanátu. Je to jednolodní stavba
s gotickým presbytářem. Zvenku na
s e v e r n í s t ra n ě s t o j í p ř í s t a v b a
„kostnice“ a v jihozápadním nároží je
připojena třípatrová věž se
samostatným vchodem ze hřbitova.
Ve věži jsou 3 zvony z roku 1875 –
velký Jakub, menší Josef a Umíráček.
Hodinový stroj Chronometra je z roku
1952 a byl pořízen ze sbírek farníků
před měnovou reformou. Kromě
hlavního oltáře jsou v lodi umístěny i
menší postranní oltáře. Hlavní oltář je
složen z několika částí, z nichž
některé patrně pochází ještě z kaple
v drahonické tvrzi, jiné části byly
pořízeny farářem J.J.A.Lantischem
při velké opravě v roce 1709. Podle
dochované Farní kroniky vysvětil roku
1735 velký oltář kostela v Bílsku s
ostatky Svatého Amadea, Svatého
Celestina a Svaté Clementiny, biskup
J.R.Spork. V postranních oltářích,
které byly později odstraněny, byly
vysvěceny schránky s ostatky. V oltáři
sv. Jana Nepomuckého ostatky
mučedníka Theodora, v oltáři svatého
Leonarda (Linharta) ostatky svatých
mučedníků Fidelia a Maxima a
kámen s ostatky svatých Faustiniho a
Felicianiho pro oltář svatého Jana
Nepomuckého. Podle svátku právě
patronů kostela bývala určována data
poutí. U kaplí v Netonicích a Záluží se
konají bohoslužby jen příležitostně,
např. při srazu rodáků.

m o h o u
dospat doma
:) Původní
záměr byla
noc
pod
širákem na
zahradě, ale
výrazně se
ochladilo.
Opakování
a k c e
vzhledem k
nabitému programu prázdnin se neuskutečnilo. Ale
nenecháme se odradit a příští rok připravíme další
pokus.
(ab)

Blzecká svotojakubská pouť
Příjemné odpoledne si 27. července užili všichni, kteří
se přišli pobavit a „po sousedsku “ posedět při
harmonice a pěkných písničkách, dobrém moku,
grilovaném mase a výborných klobásách.
Nezapomnělo se samozřejmě na ty nejmenší. Právě
pro děti bylo celé odpoledne perfektně připravenéopět pod záštitou obce, SDH a vydatné pomoci všech
dospělých. Odpoledne bylo plné her a tradičních
soutěží. Ty nejmenší lákal skákací hrad, všechny
srážení plechovek ruční stříkačkou i střelba z luku.
Počasí bylo opět skutečně letní 32stupňů.
Nejlákavější byla pro všechny dlouho očekávaná
pěnová párty, kterou připravili členové SDH Bílsko.
Užily si ji nejdříve samozřejmě děti, ale poté šli do
pěny – ač nedobrovolně snad všichni, kteří se ocitli
nebezpečně blízko!!! Bylo veselo a pozdní odpoledne
plynule přešlo do večerní taneční zábavy s hudební
skupinou Přímý přenos. Velký ohňostroj kolem 22hod
byl už jen třešničkou na dortu.
(jp)
Díky kulatinám pana Dunovského, kdy jeho rodina
připravila v rámci narozeninové oslavy opravdu
profesionální pestrý ohňostroj, měla radostnou
podívanou celá obec, až na zvířata. Dobrá je to
jednou za čas. Ale neodpustím si v rámci rubriky “co
se nedaří” vzpomenout na dosud spálený kruh na
trávníku před knihovnou, kde ležela právě zábavná
pěna. Ne vše dobré je nejlepší. Poutě odjakživa byly
součástí procesí k místům, kde se stal nějaký zázrak
nebo kde bylo možno na konrétním místě, před
konkrétním svatostánkem prosit o požehnání, dobrou
úrodu, zdraví. V dnešní době se více než kdy jindy
mluví o ekologii. Netvařme se, že se nic neděje. V
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Bílské poutě pokrač.
Ro ku 1 7 5 8 b y l d o l e v é s t ě n y
c h rá m o v é l o d i p o ř í z e n re t á b l
(zasklená skříň). V retáblu bývala
u m í s t ě n a ř e z b a Pa n n y M a r i e
Bolestné. Tato socha Piety je odborně
zrestaurována a zapůjčena do
Národní galerie v Praze. Na kúru stojí
bohužel nefunkční varhany od firmy
Hubený z Protivína z 1923. Dále je
prostor vybaven jednoduchými
dřevěnými lavicemi a ozdobnou mříží
u hlavního vchodu. V přístupné kryté
předsíni kostela jsou umístěny
náhrobky dvou blzeckých farářů:
vpravo Pátera Jana Josefa Jiljího
Lantische 1707-1725 a vlevo Pátera
Antonína Františka de Catany, který v
Bílsku působil 1756-1765 a založil
zde krásnou farní zahradu. To on
možná vysadil i statný starý tis u
severozápadního rohu farní budovy.
Blzečtí faráři, pokud zemřeli v Bílsku,
jsou pochováni v kněžských hrobech
u stěny presbytáře mezi kostelem a
budovou fary. Podle staré kroniky
přilákali do naší farnosti velké
množství lidí v minulosti i kněží na tzv.
svaté misii. V roce 1921 a 1936 to byli
řeholníci Kongregace Nejsvětějšího
Vykupitele, nazývaní redemptoristé.
Tento katolický řád má za poslání
hlásat Boží slovo chudým a žít podle
evangelních rad chudoby, čistoty a
poslušnosti. Pořádají duchovní
cvičení a věnují se lidovým misiím.
Podle zápisu v Kronice blzecké fary
přišlo k přijímání během období od
23.5. do 1.6.1936 celkem 2.355 lidí
z blízka i okolí !!

Od roku 2009 do 2017 byly
pravidelně v kostele pořádány
Adventní nebo Vánoční koncerty.

našich potocích nejsou ani žáby, stačí přejet hranice a
situace je razantně jiná. Proč? Stačí rozkliknout odkaz
na strakonický časopis Kompost. Myslím, že být
zodpovědný, ohleduplný a přemýšlet o důsledcích
svého chování a svých rozhodnutí není moderní,
spíše zastaralé, přesto stále aktuální. Z popisu
několika dětí (více jak 5) jsem se dozvěděla, že jim
pěnová akce až tak fajn nepřipadala a původně
nestály o zmáčení. Navíc je to chemikálie, kdy bylo
třeba se co nejrychleji opláchnout. Hasiči spolu s
dalšími už mnohokráte dokázali nejen děti zabavit i
bez pěny. Přimlouvám se za příští rok bez pěny. (ab)

Seminář pro kronikáře
V pondělí 19.8.2019 jsem se zúčastnila v krásně
opravené Městské knihovně v Písku vzdělávací akce
určené kronikářům obcí, spolků či jiných organizací.
Zajímavá témata přednášel pan Mgr. Tomáš
Hromádka, od roku 1995 kronikář městské části
Praha - Velká Chuchle, oceněný titulem „Kronikář
roku 2004“ a šéfredaktor časopisu Kroniky a kronikáři.
Dozvěděli jsme se například záludnosti aktuální
legislativy – zejména tzv. GDPR a „ne“možnosti
zveřejňovat osobní údaje občanů. Rozebírali jsme
také praktické zkušenosti a řešení povinnosti evidovat
udělené souhlasy účastníků různých akcí se
zveřejněním fotodokumentace. Osobně si myslím, že
nařízení o nakládání s osobními daty je velkou
překážkou pro popis minulosti pro budoucí generace.
Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je připravit
podklady pro výročí, výstavu nebo brožurku, když se
nedochovaly informace. Tady už to skoro hraničí se
zákazem historii popisovat. Snadno se dnes může
kronika ve větších sídlech také stát předmětem
dohadování a soupeření např. politických stran a
uskupení. Z mého pohledu je také velká škoda, že
digitalizované materiály (kroniky, matriky, různé
dokumenty) v okresních archivech mladší 50 let
musely být staženy z veřejného internetu a staly se
znovu nepřístupnými. Úřady se odvolávají
v případech nezveřejňování dokumentů dokonce
mladších než 70 let na možnost, že popisovaní lidé
ještě žijí. A co teprve údaje o osobnostech jako je paní
Meda Mládková, která v těchto dnech oslavila 100.
narozeniny!!
Pan lektor nám vyprávěl i jak a čím psát podle norem
Evropské unie do kroniky s normovaným druhem
papíru nebo jak skladovat přílohy v euroobalech a
podobně.
Součástí příjemného dopoledne byla také prohlídka
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Bílské poutě pokrač.
S poutěmi a průvody pěších
poutníků krajinou souvisí i drobné
sakrální stavby v krajině. Menší
křížky v okolí jsem se snažila během
roků 2005 – 2007 popsat a doptat
se či dohledat jejich osudy (kdo,
proč a právě tam je postavil).
Většina z nich je moc pěkně
zdobená, doporučuji si vyjít na
procházku a prohlédnout si je.
Předloni se podařilo obci získat
dotaci na opravu prvních 5 nejvíce
poškozených. Panu kováři Ebelovi
z Budyně se to, myslím podařilo a
už zase krásně zdobí naše okolí.
Bohužel v minulém roce se při
velkém srpnovém větru ulomila
silná větev z akátu v zatáčce na
cestě do Netonic a poničila
„Drůbků“ křížek z roku 1883, starý
jako Národní divadlo. Je to tedy
jeden z těch, co na svou opravu
zase čekají. Prosím o informaci panu
starostovi, pokud je ve Vašem okolí
nějaký další poničený křížek. Byla by
škoda, kdyby od našich cest
vymizely…
Ve farní kronice jsou dochované
zápisy o procesích, která z Bílska
odcházela na různá poutní místa.
Např. 1938 přes Hrad do Skočic a
tamější farníci zase přišli na mši do
Bílska. Dochoval se i zpěvník pana
Zocha (Honsy) s ručně psanými
poutními písněmi z roku 1893. Pan
Zoch ze Záluží patřil mezi známé
předzpěváky při poutích a
procesích. Vodil místní poutníky
zejména na Lomec a potom i dál do
Římova za České Budějovice, do
Klokot u Tábora a nebo na Svatou
horu u Příbrami. Je zajímavé, že při
delších cestách mívali poutníci již
dopředu domluvené ubytování na
cestě tam i zpět.
(lk)

dostavby a opravených prostor písecké knihovny
v budově bývalého reálného gymnázia na malém
náměstí. Mohu doporučit veřejnosti přístupnou
kavárnu s posezením v atriu budovy vedle bývalé
prodejny PPP – Jitex Písek. Následovala ještě diskuse
nad zajímavostmi v kronikách a ukázky kronik.
Součástí semináře bylo také seznámení se s
metodickým pokynem Jak vést obecní kroniku na
počítači s následným vytištěním, což by takhle mohlo
vypadat jednoduše, ale není!
(lk)

Divadlo v hospodě
Páteční večer 23. 8. nám přijeli zpříjemnit členové
divadelního souboru Čejetice. Soubor funguje už od
roku 1927 a za celou svoji historii odehrál více než 60
divadelních celovečerních her.
Brilantní komedie z rukou Antonína Procházky "Přes
přísný zákaz dotýká se sněhu " pobavila téměř 65
diváků. Děkujeme za příjemný večer a těšíme se na
další divadelní zážitek.
(jp)

Loučení s prázdninami
V sobotu 31. 8. 2019 se nejen děti ale i rodiče
rozloučili s prázdninami. Hravě a zábavně, jak jen to
takové letní prázdniny zaslouží. Výbor pro sport a
kulturu s dalšími dobrovolníky připravili soutěžní
maraton, oheň s buřty a mnohými obávanou stezku
odvahy. Letos byla nastavena laťka ještě výše než v
předchozích letech. V průběhu cesty jedno strašidlo
lapalo po chodidlech, druhé šlehalo oheň a další si
pokojně leželo v rakvi na cestě (té se mimochodem
vyděsila místní občanka už odpoledne při výšlapu na
houby). Šlo se až k mlýnu nového majitele, pana
Sedláčka, který milosrdně zapálil na louce oheň pro ty,
kteří stezku již prošli a měli čekat na ostatní. Viz foto v
příloze. Stezku prošlo 30 dětí s 18ti dospělými. Všichni
přežili a děti dostaly diplom, měly radost z překonání
vlastního strachu ale především z té strašidelné
zábavy s lidmi, kterým mohou důvěřovat. Byli i jedinci,
kteří se před začátkem otočili opačným směrem. Těm
je třeba vzdát hold za schopnost rozhodnout se po
svém, rozpoznat své kapacity a zbytečně si nedrásat
nervy. Ne všichni musí dělat vše a ne každý je stavěný
na některé životní výzvy. Mnohdy takoví překvapí v
jiné oblasti. A navíc, vše má svůj pravý čas. Celkově
se akce povedla, možná by se dala zhodnotit jako
jedna z nejlepších tohoto roku, co do počtu lidí,
zábavy a radosti, kterou vytvořila. Děkujeme.
(ab)
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Bílské poutě foto

Výlet do Bílska u Hořic 2019

!

Na opakujících se akcích člověk nejlépe vidí, jak nám
ten čas běží a utíká. Rok se s rokem sešel a přiblížil
se termín Memoriálu Václava Kopeckého – tradičně
netradičních hasičských závodů ve spřáteleném
Bílsku, ležícím na cestě mezi Jičínem a Hradcem
Králové. Z původně plánovaného počtu a
přihlášených účastníků letošního zájezdu nakonec
zbylo 12 statečných. V pátek 6.9.2019 vyrazila 4 auta
na cestu okolo Prahy. Bohužel jsme dostali zprávu, že
onemocněla paní majitelka soukromého pivovaru
v Hořicích, kde jsme měli domluvenou exkurzi. Do cíle
jsme tedy tak moc nespěchali a průjezd Prahou se
podařil podle plánu. Jen křižovatka na Poděbrady a
Jičín nás trochu rozdělila. Ale s různými navigacemi
dorazily všechny posádky do cíle „erzety“ ve slušném
čase. Večerní posezení v kempu U věže, kde se jezdí
motocyklové závody „300 zatáček Gustava Havla“
nám zpříjemnili svou přítomností i blzečtí hostitelé.
Noční vycházka na blízkou vyhlídkovou věž byla

!

!
krásná a informace o legionářích velmi zajímavé.
Ráno jsme přejeli auty z kempu na snídani do
bílského motorestu. Pak už byl nejvyšší čas doladit
naše posty na hasičských závodech. Soustředění a
přípravy na závody trošku blokoval jeden klíč od
dveří, zabouchnutý ve vozidle… Ale obec byla plná
hasičů, kteří pomohli rádi a dříve než se dokodrcal
zámečník. Jistě většina z Vás viděla fotky a videa
z průběhu hasičského útoku i netradiční štafety, jakou
bychom rádi uspořádali i u nás o příští pouti.
5
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Benefiční večer
Chelčického domova
sv.Linharta
23.8. 2019 se konalo další
divadlo v rámci benefičního
v e č e r a v C h e l č i c í c h . Po
koncertu Petry Ernyei Quartetu,
představil Chelč.domov
sv.Linharta svoji činnost, která
se týká i pečovatelské služby
poskytované klientům i v Bílsku.
Následovala premiéra divadelní
hry “Svatojánští broučci aneb
Kouzelná zahrada”. Roztomile i
profesionálně hrálo 25broučků
a světlušek z dětského
divadelního souboru Chelčické
štěstí pod vedením režisérky
Kristýny Pluskalové, dlouholeté
členky tohoto divadel.souboru.
Letos poprvé se zapojili i dva
mravenci z Bílska, Jakub a
Tomáš Bayerovi. Akce i s
přípravami se jim líbila a
vyzývají další děti z Bílska a
okolí k navštěvování
divadelního souboru. Paní
režisérka je mladá, kreativní,
příjemná a energicky veselá,
můžeme jen doporučit. Kdo by
měl zájem, divadelní kroužek
probíhá každou sobotu od
14:00 přímo v domově
s v. L i n h a r t a v p r o s t o r á c h
Chelčického komunitního
centra. Bayeovi nabízí svezení a
určitě je možné soubor pouze
navštívit a zjistit až na místě,
jestli by to bylo něco pro vás.
Představení shlédlo přibližně
300 lidí a ovace byly veliké.
Ch.d.sv.Linharta poskytuje
mimo jiné také pečovatelskou
službu momentálně navštěvuje i
dva občany Bílska.

Disciplíny naši borci zvládli na jedničku s hvězdičkou
a tak se vyhoupli v celkovém pořadí. Na vítězství to
však nestačilo. Třeba získáme pohár do třetice příští
rok…
Po společném představení „vodní fontány na hudbu“
a úklidu závodiště jsme jeli do blízkých Hořic na
procházku po náměstí, kde se konaly Slavnosti
hořických trubiček. Hlasitá hudba, spousta stánků a
lidí nás postupně vyhnala zpět na posezení
s blzeckými hasiči u jejich hasičárny. K večeři byl
guláš s dobrým chlebem a různé nápoje. Bylo to velmi
příjemné posezení plné dobrot, smíchu a tancování.
Za mne to bylo velmi pohodové setkání a těším se na
další společné akce, třeba i s obyvateli Bílska u
Olomouce.
V neděli po dlouhé
snídani v kempu
jsme sbalili věci a
ještě si prohlédli
k a m e n i c k o u
výzdobu Hořic –
např. velkou bránu u
hřbitova, nakoupili
trubičky u Kubištů a
loučili se v Bílsku.
Naši známí se
dostavili v hojném počtu a ještě nás obdarovali
trubičkami od Petráčků. Pak foto u cedule Bílsko a
přišlo loučení. Bylo mi trochu líto, že po hasičském
plese u nás jim tu mávaly jen čtyři ruce…Tak třeba
zase nashle v roce 2020. (lk)

ZE ŽIVOTA OBCE
Provoz prodejny v Bílsku
Je to již patnáct měsíců, co naše obec otevřela
prostřednictvím svojí příspěvkové organizace
SLUŽBY BÍLSKO prodejnu potravin a smíšeného
zboží. Poprvé paní prodavačka Pavla Hrachovcová
nastoupila za pult obecního obchodu 4. června 2018.
Většina z nás si jistě klade otázku: „Jsme ve ztrátě
nebo máme zisk?“.
V následujících řádcích bude několik cifer, které na
otázku ziskovosti našeho obchodu odpoví. Počáteční
vklad obce v květnu 2018 byl 250 tis. Kč (např.
regály, zboží, poplatky, vybavení – přístroje a jejich
software) a před tím obec investovala do opravy
prostor krámu cca 100 tis. Kč (nová elektroinstalace,
dlažby, obklady příčky, pracovní linka se dřezem).
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Pečovatelská služba
Chelčického domova
sv.Linharta - nabídka
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
už čtvrtým rokem poskytuje
registrovanou terénní sociální službu
– pečovatelskou službu, která je
určena osobám se sníženou
s o b ě s t a č n o s t í z d ů v o d u v ě ku ,
chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, žijícím v
obcích Chelčice, Stožice,
Libějovice, Truskovice, Malovice,
Krajníčko, Měkynec, Bílsko,
Budyně, Bavorov, Vodňany a jejich
místních částí.
Naším cílem je umožnit uživatelům
pečovatelské služby zůstat co nejdéle
v domácím prostředí a zabezpečit jim
vhodnou pomoc s péčí o vlastní
osobu, pomoc při zajištění stravy a
chodu domácnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským
prostředím. Jde nám o celostní a
partnerský a otevřený přístup.
Pracujeme pružně a podporujeme
uživatele tak, aby jeho potřeby byly
naplněny, aby byly pro jeho osobu co
nejbezpečnější a nejvíce odpovídaly
jeho přáním. Důraz je kladen na
bezpečnost, profesionalitu a kvalitu.
Pečovatelská služba obsahuje tyto
základní činnosti
· pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
· pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
· poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy
· pomoc při zajištění chodu
domácnosti
· z p ro s t ře d ko v á n í ko n t a k t u s e
společenským prostředím
· fakultativní služby
· základní sociální poradenství

Na konci roku 2018:
Marže 17,3%
105 tis. Kč
Vratka DPH
31 tis. Kč
Dotace ÚP na zaměstnání osoby se zdravotním
omezením
52 tis. Kč
Celkem výnosy
188 tis. Kč
Náklady (mzdy, energie, materiál apod.)
Platba bance za platby kartou byly
Celkem náklady
Provozní zisk

156 tis. Kč
14 tis. Kč
170 tis. Kč
18 tis. Kč

Od 1. ledna do 30. června 2019
Marže 18,8%
108 tis. Kč
Dotace ÚP na zaměstnání osoby se zdravotním
omezením
78 tis. Kč
Celkem výnosy
186 tis. Kč
Náklady (mzdy, energie, materiál apod)
Platba bance za platby kartou byly
Celkem náklady
Provozní zisk

149 tis. Kč
9 tis. Kč
158 tis. Kč
28 tis. Kč

V obecní prodejně pravidelně nakupuje přes třicet
domácností a měsíční tržby má obchod v průměru
130 tis. Kč. Chtěli bychom apelovat na ty, kteří si
zatím do obecního obchodu cestu nenašli, prosím,
zvažte možnost nakupovat v Bílsku. Sortiment
potravin a předmětů denní spotřeby máme široký a na
přání zákazníků jej můžeme rozšířit i o věci, o kterých
nám řeknete, že si je budete kupovat. Nejvíce zboží
objednáváme u společnosti Makro, jehož nabídkové
letáky dostáváte do schránky. Uzeniny a masné
výrobky dodávají Řeznictví paní Malé v Bavorově,
Masna Múúúú Písek a Vodňanská drůbež. Lahůdky
k nám vozí z Radošovic a nápoje Rest Strakonice.
Každé další zvýšení tržeb o 10 tis. Kč přinese obci
čistý zisk 1 800,-Kč potraviny přeci nakupujeme, jen
zisk z jejich prodeje zatím nejde naší společné
prodejně, potažmo obci, ale někomu jinému jinam.
(Jiří Kulík, ředitel příspěvk.org Služby Bílsko)

Kabelkový veletrh 2019
Letos se sběru nevyužitých kabelek zúčastnili i
obyvatelé Bílska a okolí. Sběrné místo s grácií sobě
vlastní obstarala Pavla Hrachovcová v prostorách
obchodu. Postupně jsem od nás do strakonické
redakce Deníku odvezla 52 neskutečných modelů!!!
Nasbírané kabelky byly prodány v rámci 6. ročníku
Kabelkového veletrhu v úterý 4.září 2019 v
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Peč. služba Chelč. dom.
sv.Linharta pokračování
Pro koho jsme tady
· pro seniory
·pro osoby se zdravotním postižením
ve věku od 18 let
Naše cíle
· Po d p o r a k l i e n t ů v j e j i c h
soběstačnosti a samostatnosti.
· Umožnění samostatného
rozhodování klientů o vlastním životě.
· Pomoc uživatelům zajistit základní
životní potřeby.
· Pomoc zabezpečit uživatelům
vysokou kvalitu života ve stávajícím
domácím prostředí.
· Podpora uživatelů v maximálně
aktivním životě s ohledem na jejich
zdravotní stav a sociální prostředí, v
němž žijí.
· Podpora uživatelů pro zvýšení
orientace v jejich vlastních právech a
povinnostech.
Služby jsou poskytovány na základě
vlastní žádosti osob podle principu
svobodné volby sociálních služeb. Při
poskytování služeb jsou respektovány
obecné principy poskytování
sociálních služeb – důstojnost,
soukromí osob, nezávislost, možnost
volby, rovnost, realizace osobních
aspirací, podíl na rozhodování a
kontrola poskytování sociálních
služeb. Legislativně je poskytování
pečovatelské služby podepřeno
zákonem č. 108/2006 Sb. § 40 a
vyhláškou 505/2006 Sb. Projekt je
realizován za podpory finanční dotace
MPSV, grantu Jihočeského kraje, darů
obcí i fyzických osob a firem, a
příspěvků uživatelů dle platného
ceníku.
Kontakt:

Bc. Lucie Troblová Teringlová, DiS.
tel. 607 023 694, e-mail:
pecovatelskasluzba@linhartchelcice.cz

českobudějovickém IGY Centru. Na podporu
talentovaných a nadaných dětí na jihu Čech půjde
celý výtěžek akce z prodeje přes 600 kusů kabelek, tj.
částka 200.100,- Kč. Letošní Kabelkový veletrh
Deníku se moc povedl. Děkujeme všem. Zdroj:
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/
kabelkovy-veletrh-deniku-v-10-hodin-otevre-svebrany-nevahejte-a-prijdte-20190801.html
(lk)

Myslivecký spolek Kráseka Bílsko
Od pana Ing. Vladimíra Peška jsme získaly Zprávu
o činnosti Mysliveckého spolku Kráseka Bílsko
v roce 2018, ze které vybíráme:

Myslivecký spolek Kráseka Bílsko (MS) o 27 členech
hospodaří na honební ploše 1412 ha. Rok 2018 na
úseku myslivosti je považován za běžný. Během
výroční členské schůze v březnu 2019 zhodnotili
následující společné akce:
V lednu byl uspořádán již tradiční myslivecký ples
v Bílsku, který se vydařil. O bohatou mysliveckou
tombolu byl velký zájem a k tanci i poslechu hrála
hudební skupina „Pozor vizita“.
Slavnostním
zahájením plesu a poctou ulovené zvěři překvapili
návštěvníky Pootavští trubači. Myslivecký ples není
považován jen za kulturní akci, ale i určitou
reprezentaci a propagaci myslivosti a myslivců v
oblasti.
V březnu se v Bílsku konala výroční členská
schůze, kam byli pozváni i zástupci sousedních MS
Drahonice a Cehnice. Proběhly volby do spolkového
výboru a kontrolní komise na další volební období.
Příjemný večer byl spojen s dobrou večeří a kulturním
programem. Během dubna 2018 byla zorganizována
brigáda členů na sběr kamene v zemědělské
společnosti Pivkovice a.s., na kterou se dostavilo 15
členů MS Kráseka – Bílsko.
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KOMPOST Časopis o
ochraně přírody:
V minulém občasníku jsme Vám
představili časopis Kompost. V
aktuálním občasníku sdílíme úvod
z 9.čísla tohoto časopisu:
“Vážení čtenáři,
p at r n ě j s t e z a re g i s t ro v a l i a f é r u
související s přemnoženým hrabošem
polním. I když početnost tohoto
„škůdce“ narůstá v poměrně
pravidelných cyklech, dokázala zrovna
letošní gradace (aniž by byla něčím
výjimečná) uvést do pohybu zajímavé
věci. Takřka tragické hodnocení
zemědělců možná něco vypovídá o
ekonomické našponovanosti
zemědělského hospodaření dnešních
dnů. Nemalou pozornost na sebe
upoutala také plošná aplikace
přípravku Stutox II, která v době
trvalého úbytku snad všech druhů
živočichů zemědělské krajiny mohla
znamenat další pohromu. Naštěstí
tento chemický úder byl hned zkraje
zastaven, než stačil napáchat větších
škod. Jen menší část z nás si asi
uvědomuje, že všechny tyto přirozené
přírodní události (ať už jde o hraboše,
lýkožrouta apod.) jsou pouze
obrannými mechanismy, kterými se
příroda a krajina snaží navrátit zpět
rovnováhu, kterou jsme jí svými
umělými zásahy v podobě lánů polí
jedné plodiny nebo stejnověkých lesů
jednoho druhu stromu vzali.
Pokud bychom byli pokorní, vnímali
bychom všechny tyto události jako
signály, kterými se nám snaží příroda
stále ještě ve vší slušnosti naznačit, že
takhle dál ne. Namísto toho člověk ve
své zaslepené vidině krátkodobých cílů
a zisků sahá po agresivních řešeních
potlačujících pouze důsledky. Ať už jde
o Stutox II, holosečnou těžbu a
znovusázení smrku v nížinách nebo
kopání ještě hlubších studní ve chvíli,
kdy dorazí sucho. Nic z toho nám nikdy
nepomůže, naopak oddaluje a
prohlubuje nevyhnutelné. Máme pouze
dvě možnosti. Buď otevřeme oči a
rozhlédneme se kolem, co se vlastně
děje, nebo budeme dál vytloukat klín
klínem a směřovat ke kolapsu s
dalekosáhlými následky. Ale ještě stále
není pozdě. -jj- “
(ab)

V červnu se členové spolku zúčastnili v MS
Drahonice „Sousedské ligy“, pořádané k „Měsíci
myslivosti“ na střelnici ve Skočicích. Jednalo se o
soutěž 3 až 5ti členných družstev ve střelbě na
asfaltové terče. Z MS Kráseka Bílsko se zúčastnila
dvě tříčlenná družstva, která se umístila na 1. a 4.
místě. V individuální střelecké soutěži o pohár MS
Kráseka Bílsko zvítězil Ing. Stanislav Valenta. V září
MS pořádal jednak společný hon na kachny na
Brnouši, zakončený občerstvením s posezením u
ohně. A pak druhý hon na kachny s tradiční
„zářijovou“ členskou schůzí u chaty pana P. Krpala
také u Brnouše. Kromě občerstvení se i soutěžilo.
V hlavní podzimní lovecké sezóně listopad/prosinec
se pořádaly 2 hony na bažanty, a to 3.11.2018 se
společnou svačinou v průběhu honu, a 17.11.2018,
zakončený večer Poslední lečí v Bílsku. V prosinci
uspořádal MS ještě naháňku na černou zvěř v
Netonicích, které se zúčastnila i celá řada loveckých
hostů ze sousedních honiteb. O zahájení i ukončení
této naháňky se postarali také Pootavští trubači. Tato
naháňka byla úspěšná, bylo uloveno celkem 7 ks
černé zvěře. Podávané občerstvení všem chutnalo.
Za jeho celoroční zajištění patřil dík mladým
myslivcům ze spolku Kráseka Bílsko.
V loňském roce byla o pouťovém víkendu v blzecké
faře pro zájemce připravena výstava loveckých
trofejí, zejména ze sbírky pana Radka Mačury.
K vidění bylo i několik rarit a tak nás trochu mrzelo, že
cestu si tam nenašlo mnoho návštěvníků. Děti
dostávaly sladkou odměnu za vyplněné kvízové
otázky. Pokud byste měli zájem poodhalit svým dětem
krásy myslivosti, můžete navštívit akce pro veřejnost,
které pořádají v sousedním Krajníčku, např.
Myslivecké odpoledne v červnu. Práce s dětmi a
snaha získat je pro porozumění přírodě, její ochraně a
myslivosti je jeden z nejdůležitějších úkolů
Českomoravské myslivecké jednoty. Ale možná, že
každoroční návštěva mysliveckého bálu s příslibem
jedlé tomboly je také projevem podpory…. Ale, není to
málo?
Zajímavé informace s mysliveckou tématikou jsem získala
z e-deníku Budějovická drbna:
Statistiky uvádí, že ročně zemře během období senoseče
50 až 60 tisíc srnčat. I proto se letos brzy ráno vydávali
dobrovolníci do polí a luk a srnčata zachraňovali.
„Prohledávání probíhá ve spolupráci se zemědělci a
myslivci. Na hledání zvěře používáme dron s
termokamerou. Ten vyletí do zhruba osmdesátimetrové
výšky, odkud hledá zahřátá místa v poli,“ popisuje
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ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE
2019
13.9.

27.9.

11.10.

25.10.

8.11.

22.11.

6.12.

20.12.

2020

SBĚRNÝ DVŮR
v Bílsku u bývalé fary a SDH
v létě (1.4. - 31.10.)

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

Otavsko-Blanický
region
Setkání obyvatel svazku obcí
Otavsko-Blanického regionu
letos ve Skočicích
21.9.2019
V sobotu bude připraven ve
Skočicích bohatý program
včetně hasičských závodů.
Těším se, že vyrazíme na
platný pokus….
S touto akcí souvisí i program
víkendu 19.-20.10.2019, kdy
se přijedou starostové
partnerského regionu VláraVáh na Slovensku. Myslím, že
jim máme i v Bílsku co
ukazovat!
(lk)

organizátor akce a dobrovolník Jakub Polenský. V případě,
že se na kameře objevilo malé srnče, vyrazili pro něj
dobrovolníci s rukavicemi a čerstvě natrhanou trávou a
odnesli mládě do bezpečí. Vyhledávání srnčat dělali ve
svém volném čase pod záštitou Jihočeské university.
„Každý den prolétáme zhruba 35 hektarů, začínáme před
pátou hodinou ranní, protože v momentě, kdy vyjde slunko,
tak se porost zahřeje, a hledání je složitější. Většinou
hledáme zhruba do sedmé hodiny ráno,“ vysvětluje
Polenský. Při jedné akci se mu podařilo vynést 18 srnčat.
„Počet zvěře se odráží na základě typu porostu.
Jetelotraviny jim chutnají. Navíc jsou pro ně zajímavé
výškou,“ říká. V rámci letošních sečí se do ochrany srnčat
a drobné zvěře intenzivněji zapojila i jihočeská agrární
komora. „Kontaktovali jsme ministerstvo zemědělství, aby v
jižních Čechách s touto prevencí pomohlo. Do
problematiky se snažíme zasvětit i veřejnost. V návaznosti
na portál Senoseč online a ve spolupráci s Jakubem
Polenským chceme vypracovat metodiku, která by byla
návodem, jak postupovat při vyhledávání srnčat, jakou
mechaniku a technologii využít. Budeme se snažit
vypracovat i nějaký komunikační manuál, protože je velmi
důležité, aby spolu zemědělci a myslivci spolupracovali,“
vysvětlila ředitelka komory Hanka Šťastná. Drony s
termovizí jsou podle ní, nejrychlejší, nejefektivnější, ale
také nejdražší možností, jak zvířecím ztrátám zamezit. „I
tak jim ale věříme nejvíce. V zemědělství mohou
monitorovat například i škůdce, eroze i stavy drenáží. Ta
technika je víceúčelová,“ vysvětluje ředitelka komory. První
srnčata se podle myslivce a zemědělce Petra Pokorného
objevují už v polovině května. Prvních pár týdnů je pro ně
nejrizikovější období. V polích je hledají několika způsoby.
„Den před sečením dáváme na pole zradidla (dřevěné
konstrukce s bílou plachtou, které srnám vadí a díky tomu
mláďata odvádějí pozn. redakce), se kterými máme dobré
zkušenosti. Nejefektivnější je ale jeví nasazení dronu,“
přiznává Pokorný. Podle Jakuba Polenského by se
dobrovolníci, kteří chtějí se záchranou srnčat pomoct, měli
vždy spojit se zemědělci a myslivci v dané lokalitě.
„Dobrovolnictví může dělat každý, ale je třeba, aby byly
dodrženy správné postupy. Právě s tím mohou pomoct
myslivci,“ vysvětluje student Zemědělské fakulty Jihočeské
univerzity. Další možností je přihlásit se na webu Senoseč
online nebo www.stopsecenisrncat.cz . Bohužel sucho a
kůrovec požadavky na dotaci k ochraně srnčat
převálcovali. I proto pracujeme na vytvoření
transparentního účtu, kam budou moct lidé na nákup dronu
přispět,“ uzavírá Jakub Polenský.
Zdroj: https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/
24057-rocne-zemrou-pri-seceni-desitky-tisic-srncatdobrovolnici-je-i-pomoci-dronu-zachranuji.html?
utm_source=copy
(lk)
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obecní KNIHOVNA
Bílsko
OTEVŘENO
PO 15:30 - 16:30
PÁ 18:00 - 19:00

Využijte příležitosti poslat děti na
projekt knihovny Počteníčko.
Zábavnou formou procvičujeme
čtení. V rámci každé otevírací
doby plus extra akce. Jako např.
25.10. v pa od 18:00 6.
Po č t e n í č ko s v y r á b ě n í m
záložek, což jistě nebude zábava
jen pro děvčata. Těšíme se na
setkání, vyzýváme i maminky
nejen s menšími dětmi, aby se
přidaly. Uděláme si čajový
dámský dýchánek. V budoucnu
budeme myslet i na akci pro
tatínky.
Dále je stále možnost zapojit se
do projektu Čtení pomáhá:
www.ctenipomaha.cz
Objednávky a dotazy na:
knihovnabilsko@centrum.cz
nebo fcb: Alzbeta Bayerova

CO NÁS ČEKÁ, ZVEME
Pozvání do Budyně
29.9. svatováclavská pouť, viz plakát
5.10. Výborný Trio přijměte pozvání od 13:00 na
Lomec na jazz.koncert na podporu 4 neziskových
organizací
20.10. Pecha Kucha Night
netradiční večer plný zajímavých osobností
zabývajících se velkými i malými tématy ovšem
pokaždé se zajímavým impactem tedy odrazem doma
i ve světě, ve Vodňanech po šestnácté, opět na
netradičním místě, tentokrát ve Výstavní ulici (v
bývalé kotelně) za domem č.889. Ve 20:20. Téma:
Svět v obrazech. Mnozí z Bílska už se zúčastnili i s
vlastní prezentací a jako častí hosté. Doporučujeme.
26.10. Výlov rybníka v Bílsku s rybím obžerstvením
a s harmonikou. “Ryby budou, AŽ vyteče voda :) ”
Country v hospodě v Bílsku
12.10. Country H.R.C v hospodě od 20:00
9.11. Martin Country v hospodě od 20:00
Taneční pro všechny - změna termínu
1.LEKCE PROBĚHNE UŽ 9.11. místo původního
termínu (23.11.) v hospodě v Bílsku. 2. LEKCE bude
30.11. Vždy od 16.00 - 17.30, vstup 300 Kč /pár /za
lekci. K tanci ve společenském oděvu nás povede
paní Petra Staňková ze Strakonic s partnerem.

Do občasníku přispívají
pravidelně paní
Lenka Kulíková (lk),
Jaroslava Pánová (jp) a
Alžběta Bayerová (ab)
Budeme moc rádi za
příspěvky 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.

Beseda
Připravujeme besedu pana Ing. Jaroslava Brůžka z
Odboru životního prostředí ve Strakonicích na téma
zadržování vody v krajině a konkrétní možnosti.
Beseda z kapacitních důvodů proběhne ve skočickém
hostinci.
(ab)
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
31.8.2019
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nejmladší účastníci
stezky odvahy si
jistě zasloužili
diplom i přesto, že
šli s maminkami,
čarodejnice s Bílou
paní a s umrlcem,
oheň byl na buřty a
u mlýna k zahnání
strachu
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