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“Tak demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. ” v r.1919
(Tomáš Garrigue Masaryk, 1850 -1935)

Plán sportovních a
kulturních akcí
24.11. Cyklokros
29.11. 7.Počteníčko od 17:00
v knihovně
30.11. Taneční v 16:00
v hospodě
1.12. Rozsvěcení
vánočního stromku
5.12. Mikulášská nadílka 17:00
7.12. Mikulášská besídka s
disco od 15:00
14.12. Setkání seniorů od 16:00
26.12. Turnaj ve stol.tenise
29.12. Výšlap na Hrad, sraz
v 9:00 u kostela
2020
11.1. schůze hasičů SDH
Bílsko v hospodě
18.1. myslivecký ples
(hraje Pozor vizita)
1.2. country H.R.C.
v hospodě v Bílsku
15.2. maškarní bál pro děti
v hospodě
22.2. masopust
7.3. MDŽ – oslava
v hospodě v Bílsku
21.3. country v hospodě
28.3. hasičský ples
(hraje Přímý přenos)
10.4. velikon. ping-pong

Rádi bychom Vás v občasníku postupně seznámili
s historií i současností jednotlivých částí Bílska.

Záluží
je malá vesnice, část obce Bílsko v okrese Strakonice, od
něhož se nachází asi 2,5 km na západ. Je zde nyní
evidováno 27 adres. V roce 1936 čítalo 34 popisných čísel
s celkem 180 obyvateli, roku 2011 zde trvale žilo 31
obyvatel, k 1.1.2019 jen 23. Záluží leží v katastrálním
území Záluží u Vodňan o rozloze 4,01 km2. První písemná
zmínka o vesnici pochází z roku 1334 v písemnostech
volyňského děkanátu. Záluží bylo přifařeno k Bílsku (do
roku 1924 Blsku), jehož matriční knihy již byly
digitalizovány a je možné je prohlížet na internetových
stránkách třeboňského archivu.
Mezi pamětihodnosti Záluží patří například kaple sv.
Jana Nepomuckého se zvonkem na návsi. Při opravě
v roce 2012 byly restaurátorem odborně obnoveny i fresky
na vnitřních stěnách.

Zato ve výklencích zděných sloupových božích muk
na malém kopečku uprostřed křižovatky prastarých cest u
č.p.1 už nejsou žádné sošky. Cesty odtud vedou
k Radějovicím, Chrástu a Bílsku – po hřebeni Hanžlů vršku
až k Vaňatům (tedy původní „kostelní cesta“), a podél č.p.
1 k Měkynči nebo přes náves na Vartu či Chmelovku.
Jejich stavební popis hovoří o pilířku s vysazenou
vrcholovou kaplicí, který se výtvarným ztvárněním blíží
božím mukám v Čichticích a na okraji Bavorova. Hranolový
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ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE
2019
25.10.

8.11.

6.12.

20.12.

22.11.
2020

SBĚRNÝ DVŮR
v Bílsku u bývalé fary a SDH
v zimě (1.11. - 31.3.)

ST 16:00 - 17:00
SO 9:00 - 11:00

OBECNÍ OBCHOD
PO - PÁ
SO

08:15 - 10:30
15:00-16:15
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 Hrachovcové
606 126 934 Je možné objednat i
c o ko l i v d a l š í h o z n a b í d ky.
Doporučujeme sledovat aktuální
akce na fcb.

Záluží úprava návsi 2016

sokl završuje vysoká stupňovitá římsa střídající obloun,
fabion i obdélník. Vrcholová kaplice je spíše krychlová,
prolomená na všech stranách plochými, půlkruhově
ukončenými výklenky. Plastičnost dodává hmotě mírně
vysazená římsička nesoucí velmi nízkou jehlancovou
střechu. Z vrcholu střechy vyrůstá prostý dvouramenný
kříž. Prostředí tohoto místa je dnes výrazně poškozeno
nevzhlednými objekty zemědělské výroby, přesto si tato
boží muka uchovávají své dominantní postavení a jako
nepřehlédnutelný svědek dávno zapomenutých příběhů
odolávají času. (zdroj Monumenta, P.Hájek: Zděná boží
muka v Jižních Čechách, 2009).
Dalšími udržovanými drobnými sakrálními stavbami
jsou kaplička vlevo od cesty z Měkynce před rybníčkem u
č.p. 33 Karvánků a 17 Jedličků (Pavlíků). A další pěkná
kaplička je u cesty do Radějovic u č.p. 26 rodiny Průchů.
Na katastru stojí i několik menších křížků, např. Šrámků
křížek u zdi před bývalou váhou, zdobený zajímavými
hrozny či nově opravený vysoký křížek u ústí kostelní cesty
před sloupová boží muka.
Jistě má každý z nás, kdo někdy osadou prošel své
oblíbené místo s výhledem do okolí. Ostatní srdečně
zveme k návštěvě a prohlídce obce, kde byly v minulém
století natáčeny některé scény z filmu Švanda Dudák, kde
každoročně v kopcích funí účastníci cyklistického závodu
Blsecké okruhy či kudy jen projíždíme linkovým
autobusem, který odtud vozí i děti školou povinné
dojíždějící do ZŠ v Bavorově.
(lk)

První BERNÍ RULA z roku 1654, Záluží, archiv
SOkA Strakonice
Vycházelo se ze základní jednotky tzv. osedlého, což byla
ideální jednotka označující samostatného hospodáře o
vyšší výměře pozemků (cca 16-19 hektarů). Ostatní
poplatníci v berní rule byli odvozeni od této jednotky s
velikostí jako její 1/4 či 1/8. Podle toho byli pak rozděleni
do tří kategorií: rolníků, zahradníků a chalupníků. 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.
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, věrtel, žejdlík
apod.) Defalcírován - znamenalo, že byl na 3 roky
osvobozen od placení daní, aby mohl vyhořelý grunt
obnovit. Většinou v té době z celkové výměry strychů
osívali méně než ostatní.
Čísla popisná u domů byla zavedena až císařským
patentem Marie Terezie roku 1770. Do té doby byla
evidence podle majitelů, případně původních vlastníků. Je
zajímavé, že se u nás tato označení domů dochovala
v slovní podobě dodnes. (tabulka berní ruly v příloze) (lk)
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Lípy republiky
Již rok roste na břehu rybníka v
Bílsku lipka, kterou tam společně
vysadili občané k výročí 100.let od
vzniku Československé republiky. K
podobné společné akci se sešli i
sousedé v Záluží v tomto květnu, jak
hezky popsala v jiném článku paní
Drahuška Pavlíková. Mnozí z nás by
m o h l i v z p o m í n at n a s p o u s t u
pěkných zážitků i za ten jeden rok,
natož za sto. K vzniku republiky je v
dochované Farní kronice následující
zápis:
“ Ko n e č n ě p o d l o u h é m v á l č e n í
uzavřeno 4.listopadu 1918 příměří s
Rakousko-Uherskem a 11.listopadu
1918 s Německem. Císař Karel svolil
už před tím ku utvoření samostatného
státu českého a týž byl 28.října 1918
v Praze slavnostně prohlášen a po
celé zemi samostatnost česká a
obnovení státu českého (československého) oslavováno bylo. U nás
v Blsku hned 3.11.1918 byly slavné
služby Boží s Te Deum Laudamus a při
nich zapěna česká hymna : „Kde
domov můj!“ . Bohužel, že nadšení a
svornost, která všude panovala
porušil agrární deník „Lidový deník“,
který asi 3.den po převratu vybízel
lid, aby bořil sloupy mariánské (jako
symbol Rakousko-Uherské monarchie) a
svedený lid ho uposlechl a
3.listopadu 1918 večer stržen byl ku
zármutku mnoha zbožných Čechů
Mariánský sloup naproti kostelu
P.Marie v Týně na Staroměstském
náměstí v Praze. Po jejich vzoru v
zemi spustlá mládež začala sochy a
kříže kácet. Na naší osadě však díky
Bohu nic takového se nestalo, spíše
pár nových křížů postaveno: tak
Špatný Ludvík z Blska učinil a také
chalupník Boubeník postavil kříž před
svým obydlím. V Záluží rodina
Šrámků u ohrady (č.p. 32) postavila
kříž blízko u Kořenského rybníka na
paměť svého padlého syna Tomáše
Šrámka, rolníka v Pivkovicích č. 7.
Všechny tyto kříže světil farář Ant.
Hála. “ Tak věřím, že se bude i nadále
na co v naší obci dívat.
(lk)

Setkávání v Záluží
Na jaře v roce 2011 přišel pan Václav Hanžl s nápadem
uspořádat v Záluží pouťové setkání, včetně setkání
zdejších rodáků. Nápad se všem občanům v Záluží líbil a
tak se v červenci 2011 uskutečnilo l. pouťové setkání. (foto
v příloze) Protože se setkání vydařilo, tak se v letech 2013,
2016 a 2018 opakovalo. Při těchto setkáních odsloužil
důstojný pan Nikola pobožnosti v místní kapličce a pro děti
připravila hry a kulturní program Lenka Ebelová z Budyně.
Také místní hasiči z SDH Bílsko předvedli rychlý výjezd a
zásah. K dobré náladě hrála živá hudba. Nechyběl ani
znalostní test o historii Záluží. Vždy mezi nás přišel pan
starosta pan ing. Kulík a poinformoval nás o dění v obci
Bílsko. Poděkování patří obci Bílsko za pomoc při
organizaci a zajišťování pohoštění při pouťových setkáních
i za zkrášlení obce Záluží vysázením květin a údržbou
zeleně na návsi.
Návštěvnost setkání byla vždy velká, a proto si
myslím, že se z nich už stala tradice. V červenci 2020 se
chceme též sejít. Ale protože dva roky čekání na setkání
se nám zdají hodně dlouhé, tak se setkáváme v malém
počtu několikrát v roce, abychom se pobavili, zavzpomínali
a našli společné nápady, jak zlepšit prostředí, ve kterém
žijeme. Vždy si společně připravíme občerstvení a pro
lepší náladu dobré pití.

Dne 1.května 2019 jsme trochu opožděně sázeli lípu
k 100.výročí padlých občanů z obce za 1.světové války. I
při této příležitosti jsme společně poseděli a poklábosili při
dobrém pití a jídle.
V blízké budoucnosti máme v plánu společně vyčistit
již zapomenutou studánku a věřím, že další nápady k
setkání budou přibývat.
(Drahoslava Pavlíková)
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Svatomartinské
posvícení 11.11.

Pamětní kniha Záluží – přepis z dochovaných
zápisů k tématu 100.výročí 1.sv.války a hlavně počasí

Posvícení v Bílsku zatím společně
neslavíme, ale tradice, na kterou
bychom mohli navázat, tu je. Na
sv. Martina si lidé v kostele
připomínali skutky tohoto svatého,
děkovali za inspiraci pro svůj život
a prosili o jeho přímluvu, aby i oni
dostávali na každý den odvahu a
moudrost, jak konkrétně milovat
Krista v lidech. Tak jako sv. Martin,
který naplnil Ježíšova slova,
zaznamenaná v Bibli apoštolem
Matoušem http://biblenet.cz/b/
Matt/25.“Tu mu ti spravedliví odpovědí:
‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a
nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme
ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a
ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli
jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného
nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?’ Král
odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám,
cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili.’”

Většinou se čte tento oddíl při
svatomartinské mši i dnes. Po mši
byla součástí svátku bujará oslava
nejen se svatomartinskou husou a
rohlíčky, to vše jako projev
vděčnosti za úrodu toho roku. Více
o tradicích tohoto svátku a životě
sv. Martina na:https://
www.youtube.com/watch?
v=ZasMAW1Yf84
Přijede-li Martin na bílém koni,
metelice za metelicí se honí.
Když svatý Martin se sněhem
přiběžel, bude v něm celý měsíc
ležet.
Na svatého Martina slunečno dlouhá zima.
O Martině po ledu - o Vánocích po
blátě.
Na svatého Martina bývá dobrá
peřina.

(ab)

„Tato kniha je opatřena k účelu zapisování památných
událostí v obci Záluží. Jakub Komínek, t.č. starosta ji
zakoupil dne 10.ledna 1930. Členové obecního
zastupitelstva jsou nyní tito: Vojtěch Jedlička (č.p. 17),
Josef Chada (č.p. 33), Matěj Kahovec (č.p. 19), Václav
Pokorný (č.p. 6), Václav Hanžl (č.p. 7), Jan Nosek (č.p.3),
Josef Vlček (č.p. 29), František Zoch (č.p. 24).”
K zapisování byl zvolen 20.ledna 1930 Josef Chada, četl
řídicí učitel Frant. Kozák:
Roku 1888 vyhořela obec Záluží a roku 1929
vyhořela kůlna v č.p. 1, kde sbory hasičské zabránily
dalšímu šíření. V květnu 1911 byla krutá bouře a pak
žádný déšť až do října tak bylo velké sucho. Od roku 1912
začalo se v okolí mlátit motory. Roku 1914 dne
26.července byla o pouti v poledne vyvěšena mobilisační
vyhláška. Dojem byl nepopsatelný, lidé vybíhali z domů
jako zmateni, což hlavně rodiny vojínů byly v zoufalém
postavení. Dne 27. o 10 hodině ráno nastalo srdcelomné
loučení otců od svých dítek a ostatních drahých.
Soupis vojínů, kteří šli nejdříve:
Otcové: Josef Vlček, Jakub Komínek, Jan Malec, Prokop
Šípek, Tomáš Zoch, Jan Klich, Václav Šrámek
Mládenci: Frant. Šrámek, Matěj Kahovec, Frant. Kahovec,
Tomáš, Jan a Vojtěch Terynglů
Pak nastal čas odvodů od 18 do 50 roků a byli odvedeni:
Otcové: Frant. Zoch, Tom. Matouš
Mládenci: Karel a Frant. Pilňáček, Václav a Jos. Pilátovi,
Josef Brož, Václav Hanžl, Josef Šrámek, Fr. Kahovec, Ant.
Mráz.
První raněný těžce byl Jan Malec (č.p. 16),
prostřelen z boku na bok, dobrým lékařem byl zachráněn
od smrti a živil se zemědělstvím jako invalid. Druhý těžce
raněný byl František Kahovec (č.p.19), byla mu odňata
pravá noha. Živil se v řeznickém obchodě v Českých
Budějovicích. Ostatních raněných bylo pět. Nezvěstným
zůstal František Šrámek na Srbsku, Václav Pilát na Rusku
a Tomáš Teryngl na Srbsku. Nemocí zemřel Karel
Pilnáček. Legionář italský byl Josef Brož, zůstal pak při
sboru četnickém. Sběhem byl František Pilnáček (č.p. 31)
a ukrýval se za senem na půdě, šťastná náhoda mu přála
vždy úkryt.
Následkem dlouhého trvání války nastal hlad. Obilí
bylo rekvírováno pro vojsko. Zemědělec nesměl semlít
více, než měl předepsáno. V mlýnech byly časté kontroly a
padaly pokuty. V naší obci nás platilo pokutu 20 korun šest.
Obilí se různě schovávalo, zakopávalo i byly případy, že
naložily se pytle na vůz a na pytle se dal hnůj a jelo se do
pole a.t.d. různě, čímž se často stalo, že se zásoba
pokazila.
Rostoucí nedostatek hnal stoupání cen obilí,
brambor i krmiva a stlaní, i sádlo se muselo odevzdávat.
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V září 2019 bylo opraveno a
zrevidováno specializovanou
firmou dětské hřiště v Bílsku u
zeleného mostku. Skoro havarijní
stav některých prvků si po
náročné letní sezóně vyžádal
opravu za cca 45.000,- Kč. Hlavní
údržba se týkala „hradu“ s
prolézačkami a klouzačkou, které
časté házení kamínků asi nedělá
úplně dobře… Dále na něm byly
vyměněny některé dřevěné prvky
a doplněno zábradlí. Po červnové
ničivé povodni už byly zahlazeny
škody na umělém povrchu hřiště i
u šplhacích prvků na hrázi
rybníka. (lk)

Úklid hasičárny
V neděli 27.10.2019 byla
vyklizena a uklizena hasičárna v
Bílsku, hlavně ta část se
zásahovými obleky a posezením.
Poděkování za věnovaný čas patří
Nikole Černé, Tereze Mojdlové,
Petrovi Mačurovi a Václavu
Kuculovi za rozhodnost u ohně.
Úklidové prostředky mi půjčila
Veronika Martiniaková. Doufám,
že průchodnost místností nějaký
čas vydrží a budeme je
potřebovat např. jako převlíkárnu
na večer 5.12.2019.
(lk)

Větší hospodáři obilí dávali za kuřivo a všelijaké
zboží. Dobytek se rekvíroval nejvíce chalupníkům. Na
lístky prodával se cukr, petrol a tabák, krádeží bylo v obci
hodně. Tak Plackovi (č.p.12) zabili tele, které nemohli
odnést, neb na ně přišel František Brož náhodně, když
myslel, že je to chasa- a ona to byla chasa jiná. Šrámkovi
ukradli 2 svině a jiné věci, to bylo v roce 1917. Zábavy ve
válce byly dosti navštěvovány a veselé, nejvíce se pilo při
zábavách limonáda a mošty všelijak připravený. Piva bylo
málo a bylo dosti špatné, tak že žádný nebyl opilcem.
Skončení války světové dne 28. října 1918 to byla nejlepší
nálada mezi všemi občany. Vítání vojínů, to byl každý jako
na novém světě.
V roce 1929 od 1. ledna až do konce března byla
krutá zima, hodně sněhu. Poškodilo to mnoho ovocného
stromoví. Dne 4. července přišla katastrofální vichřice
s krupobitím, čímž byla polovina úrody zničena. Rok 1930
byl hospodářsky dobrý, roku 1931 byla úroda ucházející a
také postižena 18.6. krupobitím v celém katastru. V roce
1932 byla úroda hojná, ovoce i krmiva dosti, což srazilo
ceny.
Kniha tato byla od 10. do 25. prosince 1933 vyložena
k veřejnému nahlédnutí, na což dohlížel člen obecní rady
Zoch Frant. a starosta J. Komínek.
Obecním zastupitelstvem byl dne 25.února 1936 zvolen
kronikářem obce Zalužské František Dušek,
který se narodil 1896 ve Stříteži a roku 1922 se přiženil do
č.p. 21. V roce 1933 byl pojat ve svazek sousedský. Obec
Záluží t.č. čítala 34 popisná čísla a 180 obyvatel (č. 9 a 12
byla zbořena). Dále zapsal:
Roku 1925 přišly 13.srpna do obce kroupy a zničily
celou ovesnou úrodu. Téhož roku byl založen hasičský
sbor a koupena stříkačka starší, ale v dobrém stavu, od
sboru Oujezd u Vodňan. (Dopsáno, že podnět k tomu dal
starosta). V roce 1926 padaly v obci kroupy, a pak byly
lijavce denno-denně, tak cesty se musely často opravovat
neb nebylo možno je udržet v dobrém stavu. Roku 1927
bylo v dubnu velmi teplo, ale v květnu vánice a o ledových
mužích zmrzly výhonky na stromech. Toho roku bylo hodně
jetele. Roku 1928 se dávaly okolo hospodářské obecní
budovy cementové roury přes náves. S úrodou byla ještě
větší bída než rok před tím. V roku 1929 hned na začátku
se nasypalo hodně sněhu i 50 cm a musely se často
prohazovat závěje. V měsíci únoru pak veliké mrazy
uhodily 40 – 45 ´C. Bylo hodně škod na zvěři a zajíci lezli
až do zahrad i do stodol. Po sejití sněhu byla žita potažena
sněžnou plísní a na záchranu je lidé chodili smetat košťaty.
Toho roku přešla přes naši obec větrná smršť provázená
silným krupobitím. Byl vítr tak veliký, že převaloval fůry
s jetelem a vyvracel stromy s kořeny. Od krup byla rozbita
kůra na stromech, až z ní visely pantle. Také toho roku
nastala hospodářská krise. Rok 1930 byl přiměřený, spíše
suchý. Hořelo v listopadu v č.1, které obhospodařoval
Josef Janouš a vyhořely prasečince, pak oheň byl
5
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Burza dětského
oblečení
1.pokus ve farní klubovně 11.10.2019.
Cestu si tam našlo 5 nabízejících, kteří
si navzájem část věcí vyměnili. Přitom
se shodli, že se nejedná o špatnou
zkušenost, ale v současné době je
těžké najít čas pro podobnou akci.
Pokud by maminky a další občané měli
zájem, mohly bychom si vytvořit na
sociálních sítích skupinu, ve které by se
podobné věci mohly sdílet a nabízet.
Třeba by to mělo větší úspěch než
nutnost osobní návštěvy v pevně daný
termín.
(lk)

FCB a jeho možnosti
Mnozí už znají Protivínský bazárek,
Bazar Strakonice a okolí, také
BB Bavorovský bazarek s 840 členy je
jistě vhodnou možností. Další
eventualia je smysluplně věci darovat:
Písecký obchůdek Nepotřebné věci
Písek, podporuje recyklaci věcí a
podporu sociálně slabších. Kdokoliv
sem může cokoliv zachovalého, pro něj
nepotřebného, přinést a sám si zde
může levně nakoupit. Celý výnos z
prodeje jde na konrétní pomoc
rodinám, které sami v místě požádají o
pomoc, např. o příspěvek na vozík i na
auto při péči o handicapovaného
člena rodiny. Projekty jsou vždy
zveřejněny v obchůdku na nástěnce.
Po dovršení částky se rychle mění.
Zaměstnanci jsou placeni městem
Písek, nájem také není třeba platit.
Prostory se nachází vedle Písecké
radnice, v budově bývalé SŠE. Vchod
je ve dvoře. Dále můžete vyměňovat
věci všeho druhu na Zero waste Písek
nebo ZW České Budějovice (jde o
podporu myšlenky života bez odpadu).
Profil Sklad dětských věcí pro
pěstouny - jižní Čechy přijímá věci
pro přechodné pěstouny, kteří se
starají většinou o děti od 0 -18 let
(nejčastěji o ty nejmenší). Funguje i jen
jako půjčovna. “Jiné státy neumísťují do
ústavu děti mladší 6 let. ČR dává do
ústavu i novorozence, přestože plat
pěstouna je 3x nižší než úhrada pobytu
miminka v Dětském centru (bývalé
kojenecké ústavy).” (Jana Seilerová,
tel725 021 959)
(ab)

obmezen. Rok 1931 byl rok na ozim špatný, ale na jaře byl
znamenitý, krise ještě větší a okolo 20.června zas padaly
kroupy s vlivem na žita. Rok 1932 byl úrodný a toho roku
byl ustanoven obilní syndikát, ale záchrana žádná. 1934
byl rok neúrodný, zima hezky tuhá, ale déšť pak žádný.
Dne 14.května byl mráz ten velký, že všechna žita úplně
zmrzla rovněž sena na lukách. Následkem této bídy byly
velmi vyhnány ceny hlavně krmiv. Roku 1935 bylo na jaře
sucho, že nenechalo se ani zorat. Toho roku začala se
stavět silnice od Měkynce k Bílsku, k čemuž podnět dán
byl naším starostou. Roku 1936 postavila v dubnu obec
Záluží skladiště hasičského náčiní, když chalupníci dali
zdarma práci, velcí hospodáři dříví a navážku také zdarma.
Řemeslnická práce rovněž provedena zdarma. Byla
provedena oprava na obecní kovárně (u návsi nad č.p.3,
dnes zbořena), kde dávána byla dvojitá krytina. V měsíci
červnu byla provedena oprava obecní cesty od Záluží
k Měkynci. Práce ta trvala 1 a ½ dne, navezeno bylo 180
for kamene, který daroval Fr. Zoch. Veškeré práce
potahové i ruční konány byly zdarma. Horší úroda a vše od
sv. Václava již zaváto, že někteří nestačili ozimy ani zasíti.
Roku 1937 v měsíci květnu se spravovala cesta z „dražek“
přes náves a k Hanžlům č. 15. Pode vsí a u obecní
kovárny dávány nové trouby, když veškeré práce konány
byly zdarma. Toho roku bylo brzy (do 15. srpna) sklizeno a
v některých okolních obcích i po otavách. Toho roku bylo
dosti brambor. Kniha byla vystavena k veřejnému
nahlédnutí od 15. do 31.prosince 1937 pod dozorem
starosty J. Komínka a letopisecké komise – Hanžla
Václava a Kahovce Matěje.
(lk)

Záluží – dvacet trvale žijících, a přece je tu živo.
Ano, Záluží je opravdu malá vesnička, která se postupem
času mění spíše na chatovou oblast. Spoustu stavení zeje
přes týden, někdy i přes celou zimu prázdnotou, aby se
opět o víkendu či na jaře proměnila v něčí domov. Přesto je
tady krásně. Je to místo, kde lišky dávají dobrou noc, a to
ne jenom obrazně. Minulý rok jsme je opravdu měli každý
večer za okny. Ticho, malebná krajina a sem tam vrčící
traktor, to je charakteristické pro naši ves.
Někdo by řekl, že zde chcípnul pes. Opak je však
pravdou. Díky místním starousedlíkům tomu tak vskutku
není. Od doby, kdy se v Záluží uskutečnilo první setkání
rodáků, dostalo pár dříve narozených slinu a řekli si, že
poveselení jednou za dva roky je příliš dlouhá doba. No, a
protože důvod k oslavě se vždycky najde a když se chce,
tak všechno jde, tak to šlo. A rovnou ráz na ráz. Nejprve
Silvestr, potom jarní setkání, konec prázdnin, či sázení lípy
ke sto letům vzniku Československé republiky.
Pokaždé je to podobné a pokaždé nezapomenutelné.
Většinou máme připravené zázemí u Pavlíků nebo u
Hanžlů. Každý přinese nějaké to občerstvení a něco
dobrého k pití. Nikdy nechybí výborná slivovice od Janečků
a topinky od Zochů. No a hostitelé, ti dělají svému titulu
6
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obecní KNIHOVNA
Bílsko
OTEVŘENO NOVĚ
PÁ 15:30 - 16:30
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 od 18:00 proběhlo 6.
Počteníčko s vyráběním záložek
a podzimním přáním pro
maminky. Dětí se sešlo 7 a
dospělých 3. Jsme rádi, že se nám
tatínkové nevyhýbají. Četli jsme o
Příšerných zlobilkách a Příšerných
nezbednících, ale nebojte, děti se
neinspirovaly k zlobení, ale byly
rády, že hrdinové knížky se po
svých zkušenostech se zlobením
napravili. Čaj a sušenky všichni
uvítali.

7.Počteníčko se uskuteční
29.11. od 17:00 budeme
vyrábět dárky pod stromeček
maminkám nebo tatínkům.
Dále je stále možnost zapojit se
do projektu Čtení pomáhá:
www.ctenipomaha.cz
O b j e d n á v ky a d o t a z y n a :
knihovnabilsko@centrum.cz
nebo fcb: Alzbeta Bayerova

čest. Po hodině už všichni rozepínají knoflíčky, aby se do
nich ještě něco vešlo.
Jsme nejmladší členové party. Tedy někdy k nám
zavítají i Karvánků a to potom o něco zestárneme. Přes
náš značný věkový rozdíl se necítíme být mimo partu.
Hrozně rádi s manželkou posloucháme historky o tom, jak
to tady vypadalo, co kde v jaké chalupě se událo, jaké
rošťárny dělali přítomní za mlada, no a samozřejmě kdo
s kým. Kdo zná místní poměry, tak ho nemůže překvapit,
že téměř celá ves je spříbuzněná. Rád na tohle téma
žertuji a říkám, že si mě sem vzali, jen aby obnovili krev.
Naše společná setkání mám hrozně rád. Je zde vřelá
atmosféra, každý je vítaný a vždy se najde prostor pro
smích. Je jen jediná věc, na kterou se nikdy netěším a to
jsou ta rána. Tak jak příjemný je vždy večer a kolik se
nasmějeme, tak tak těžká jsou pro mne rána a do smíchu
mi nebývá. Avšak to k životu také patří a jednou na to budu
s láskou vzpomínat.
Když tak nad tím vším při psaní těchto řádek přemýšlím,
tak už jsme se dlouho nesešli :)
(Tomáš Kučera st.)

OHLÉDNUTÍ ANEB ZE ŽIVOTA OBCE
Starostové ze Slovenska
21.9.2019 proběhla letošní návštěva starostů z
partnerského regionu Vlára-Váh a tradičně se odbývala ve
velmi přátelském duchu. Plánovaná návštěva Bílska byla
však odsunuta do budoucna, protože hosté měli přání vidět
Hlubokou nad Vltavou. Na výlet přijelo 29 starostů s
doprovodem a společně se svými kolegy z našeho
Otavsko-Blanického regionu prožili milé chvíle. Mimo jiné
bylo vzpomenuto 20.výročí vzniku našeho svazku obcí.
Ubytování měli hosté zajištěno ve Vodňanech v hotelu Na
Blanici, kde bylo také hlavní sobotní posezení. V neděli
dopoledne zas rozšířili řady farníků na mši ve vodňanském
kostele a odjeli zpět domů. Děkujeme za zajímavé a dobré
dárečky. V příštím roce budou zase naši starostové hosty
na Slovensku.
(lk)

Svatováclavská pouť v Budyni
28.9.2019 se konala tradičně na Svatého Václava a
přirozeně tak vytvořila už po dvanácté prostor k setkání
místních i z dalekého okolí. O proběhlé akci bylo možné se
dočíst ve Strakonickém deníku: https://
strakonicky.denik.cz/zpravy_region/pout-v-budyni-potesilamale-i-velke-navstevniky-20190929.html Už se těšíme na
další rok.
(ab)

Výlov obecního rybníka
Tak jako slunce a voda patří k létu, sníh a mráz k zimě, tak
vypouštění a výlovy rybníků patří k podzimu. Obdobím
výlovů rybníků jsou od nepaměti říjen a listopad. Podzimní
výlovy jsou lákadlem pro mnoho návštěvníků. Vůně bahna,
7
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Výlov obecního rybníka
Hlavním centrem výlovů jsou tradičně
Jižní Čechy, zejména Třeboňsko, kde
před půl tisíciletím Jakub Krčín přetvořil
rozlehlé bažiny na stovky rybníků, ve
kterých se od té doby chovají ryby. Jen
na Třeboňsku se jich nachází více jak 500,
z nichž 75 má rozlohu větší než 15
hektarů.
Vlastnímu výlovu předchází tzv.
„ strojení rybníka“, které zahrnuje
přípravné práce k výlovu. Jedná se o
vypouštění vody z rybníka na optimální
hladinu, která umožňuje snadný výlov. Při
výlovech se používá řada sítí, které se liší
velikostí a způsobem využití. Z drobných
sítí se při výlovech používá keser, síť
pytlovitého tvaru, připevněná na
kruhovém oblouku, která slouží k
přenášení ryb.
Z velkých sítí se při
výlovech používají ploty, podložní sítě
nebo zátahová síť nevod.
Některé nejznámější jihočeské rybníky
si můžeme připomenout: Rožmberk
( největší český rybník – 489 ha), založen v
létech 1584 – 1590, Bezdrev (520 ha,)
Horusický (438 ha), Svět (214ha),
Bošilecký (jeden z nejstarších, existence
doložena už v roce 1355), Staňkovský
rybník (nejhlubší a nejobjemnější rybník v
Čechách, 241 ha, hloubka u hráze 16 m ,
vznik 1550) a řada dalších.
(jp)

grogu, rybářské sítě plné ryb, dělají z výlovů vděčný
rybářský zážitek. Sledovat rybáře při práci je pro každého
zajímavé.
Naše nejbližší okolí – Strakonicko a Vodňansko má
také své rybníky s pěknými a zajímavými jmény. Střela,
Blatský, Laboť, Velkorojický, Malorojický, Dřemlinský,
Kovanický, Hluboký, Kačírek, Hliněný… Téměř každá obec
má „ svůj rybník“. Některé z nich jsou už jenom místem pro
pěknou procházku, jiné na podzim dostojí své pověsti,
když rybník – tedy ryby, výlov …
I v okolí Bílska je řada rybníků. Možná ti mladší ani
jejich jména už neznají. Podcestný rybník – býval krásný,
nyní už delší dobu nefunkční, Vítovský (u Budyně),
Záhubovský, Kořenský, Brnouš.
Výlov našeho obecního rybníka se konal 26. října.
Byl jako každoročně jednou z očekávaných podzimních
událostí pro širokou veřejnost. Počasí bylo ukázkové,
sluníčko hřálo. Přípravné práce k výlovu – strojení rybníka
začalo už dopoledne. Ve 13 hod bylo kolem rybníka pěkně
živo. Každý z návštěvníků mohl ochutnat „ dobroty“. Rybí
polévku, kterou připravila paní Hana Špatná a pořádnou
česnečku, kterou podle vlastního receptu připravil Petr
Mačura. Dobře ochucené, grilované porce kapra nabízel
Jakub Špatný. Po dobrém zažití-dobré zapití! O to se
perfektně postarali Hrachovcovi. Při harmonice a pěkných
písničkách Vaška Podlahy se rychle přiblížilo to
nejdůležitější – vlastní výlov. Se sakem se náramně hbitě a
s vervou oháněli – Petr Mačura, Martin Sochor, Ondřej
Špatný a Petr Tománek. Ryby předávali na břeh do kádí
panu starostovi Jiřímu Kulíkovi a Václavu Kuculovi.
Bylo vyloveno celkem 75 kaprů a 2 štiky. Živé ryby
se prodávaly přímo na hrázi. Pro ty, kteří nemají trvalé
bydliště v obci byla stanovena cena 180,- Kč. Pro trvale
bydlící byla jedna ryba na rodinu zdarma.
Po výlovu všech velkých ryb patřil vypuštěný rybník
klukům, kteří se vyřádili při chytání rybiček – samozřejmě
ručně. Maminky z malých rybářů určitě moc radosti
neměly. Hodně bahna si kluci přinesli totiž i domů.
K večeru už byla vidět hejna malých, ale i středně
velkých ryb, jak spokojeně plavou v nově napouštějícím se
rybníku. Po celé odpoledne se všichni dobře bavili.V
místním hostinci pak večer pokračovala zábava u
pečených candátů a pěkných písniček do pozdních
nočních hodin. Věřím, že se ve stejně dobrém rozmaru a
ještě ve větším počtu sejdeme i příští rok.
Výlovy na Strakonicku skončí letos 25. listopadu.
(jp)

Návrhy řešení lokality U Vaňatů v Bílsku (č.p. 11)
Na svém veřejném zasedání zastupitelstvo obce v pátek
8.11.2019 schválilo všemi hlasy záměr odkoupit statek č.p.
11 „Vaňatů“ od současného soukromého majitele. Na tuto
koupi byl zastupiteli schválen nabízený bankovní úvěr.
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čipování psů
Odpovědi na nejčastější otázky, s
nimiž se Státní veterinární správa v
souvislosti s „povinným čipováním“
psů setkává:
Na koho se povinnost povinného
o z n a č e n í m i k ro č i p e m b u d e
vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné
očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Od tohoto data by měl
být na území České republiky
označený každý pes. Štěňata musí
být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině (tedy nejpozději v půl
roce věku). Mikročipem nemusí být
označeni psi, kteří mají jasně čitelné
tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení
všech psů na území ČR by mělo být
přínosem zejména v těchto
oblastech:
-zjištění identity psa v případě
potřeby kontrolních orgánů (SVS,
PČR, Celní správa, obce atd.).
- účinnější monitoring chovů a
kontrola dodržování stanovených
pravidel a předpisů i postih
chovatelů v případě týrání zvířat,
- umožnění kontroly při prodeji psů
prostřednictvím obchodníků, jak z
h l e d i s ka v e t e r i n á r n í c h , t a k z
hlediska finančních předpisů,
- bude možné prokázat vlastnictví
psa, což je velmi důležité v případě
odcizených psů i v případě postihu
vyplývajícího ze zodpovědnosti za
psem způsobenou škodu (např.
případy, kdy pes způsobí dopravní
nehodu, psi pytláci atd.),
- zatoulané řádně označené a
evidované zvíře má podstatně větší
naději, že se vrátí ke svému
původnímu majiteli, jeho návrat je
operativnější.

Záměrem zastupitelů je stávající hospodářské budovy
zbourat a vzniklý prostor rozdělit na tři stavební parcely,
kde by obec postavila tři rodinné domky. Přístup k těmto
domkům na místě bývalé středověké tvrze by byl po
přístupové cestě od kovárny podél rybníka. Podle záměru
zastupitelů by ve veřejné soutěži vybraní nájemci
dlouhodobým placením měsíčního nájmu získali domky po
cca třiceti letech do vlastnictví. V opravené současné
obytné části, která po určitou dobu sloužila i jako místní
poštovní úřad, by rekonstrukcí měly vzniknout prostory pro
ordinaci praktického lékaře, pro dětskou skupinu
(miniškolku) a jednu bytovou jednotku. Návrh na parcelaci
a úpravy připravil Ing. Arch. Forman a byly při zasedání k
nahlédnutí. Náklady na realizaci celého záměru včetně
odkoupení statku jsou odhadovány na cca 13 mil. Kč. Díky
refinancování současných úvěrů, které obec splácí, by
měla zůstat zastupitelstvu každoročně stejná částka na
další opravy a investice jako má k dispozici v současné
době.
(lk)

CO NÁS ČEKÁ
Povinné čipování psů od 1.1.2020
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního
zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat
psy na území České republiky mikročipem.
Podle pana starosty J.Kulíka bude výše poplatků za
psy i v následujícím roce 2020 stejná v Bílsku,
Netonicích a Záluží. Jedná se o částku 100 Kč za
každého psa a 150 Kč za každého dalšího. Haf!
Označení psů mikročipem provádí soukromí veterinární
lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou
a preventivní činnost, (jsou registrovaní u Komory
veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznamveterinaru/ ). Dlouhodobě je označení psa (ale také kočky
či fretky) čipem povinné v případech, že s ním majitel
cestuje do zahraničí, v řadě obcí tuto povinnost na lokální
úrovni již roky ukládají místní vyhlášky.
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s
injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně
aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben
z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete
nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení bude
hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až
20.000,- Kč. Zavedení povinného označení všech psů by
mělo do budoucna především usnadnit identifikaci psů ze
strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit monitoring
chovů a kontrolu dodržování stanovených předpisů
chovateli. Komplikovaná identifikace psů mimo jiné často
znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování
problematických chovů velkého množství zvířat – tzv.
množíren. U označeného zvířete bude možné snadněji
prokázat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné v
případech krádeží psů, ale také v případech, kdy zvíře
9
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Kdo bude provádět kontroly,
zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní
veterinární správa.
Jaké hrozí sankce v případě
nesplnění této zákonné
povinnosti?
Za psa bez označení bude od
roku 2020 hrozit správní řízení s
uložením až 20tisícové pokuty,
protože na psa bude pohlíženo,
jako kdyby neměl platné
očkování proti vzteklině.
Bude zároveň od ledna 2020 již
fungovat registr čipovaných
psů? Funguje již nějaký?
K čipování psů již dochází…
Př í s l u š n á n o v e l a z á ko n a č .
166/1999 Sb. (veterinární zákon)
nezavádí povinný zápis do
jakéhokoli registru psů.
Povinností je, aby v dokladu o
očkování proti vzteklině (tj. v
očkovacím průkazu, v pasu psa)
bylo uvedeno číslo mikročipu.
Obec si však může povinnost
evidence stanovit vyhláškou.
Některé obce to již takto
nastaveno mají. V současné době
není zatím řešena oblast jednotné
celostátní evidence psů.
Vztahuje se nová povinnost
také na kočky či další druhy
zvířat?
Příslušná novela veterinárního
zákona zavádí povinné označení
pouze u psů. Situace je však
odlišná, pokud se svým zvířetem
plánujete cestovat do zahraničí. V
takovém případě se povinnost
označení zvířete mikročipem
stanovená evropskou legislativou
již řadu let vztahuje nejen na psy,
ale také na kočky a fretky. Další
informace k cestování se zvířaty
naleznete zde: https://
www.svscr.cz/cestovani-se-zviratyv-zajmovem-chovu/
(lk)

způsobí škodu, (například zaviní dopravní nehodu, zraní
člověka či „pytlačí“) a je potřeba identifikovat zodpovědnou
osobu. Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má
podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu
majiteli, než neoznačený pes. (Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS)
Označení psů mikročipem provádí soukromí
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat
veterinární léčebnou a preventivní činnost, jsou
registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR. Pořizovací
cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na
jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují
za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
(lk)

Výsadba dalších stromů v okolí Záluží – projekt
Klimagrün
Panu starostovi Kulíkovi se podařilo zapojit zalužské okolí
do mezinárodního projektu výsadby listnatých stromů
„Klimagrün“, který by měl řečeno učeným jazykem naši
adaptaci na klimatické změny řešit pomocí zelené
infrastruktury (Die Bäume unser Klima verbessern). Tento
meziregionálního program Rakousko–Česká republika
2014-2020 je dalším projektem v programu Milion stromů.
Hlavním cílem je spolupráce v rozvoji zelené infrastruktury,
která může pomoci adaptaci našich příhraničních regionů
na změnu klimatu a přispět k biologické rozmanitosti v
území sužovaném erozí a sezonním suchem.
Tento projekt sdružuje 3 zástupce z Rakouska a 6 českých
subjektů. Hlavním partnerem projektu je Úřad
Dolnorakouské vlády v Sankt Pölten, projektovými partnery
na území jižní Moravy jsou Jihomoravský kraj, Krajské
sdružení NS MAS JMK a DSO Mikroregion Horňácko a v
jižních Čechách je to Jihočeský kraj, Krajské sdružení NS
MAS JČ a Přírodní zahrada z.s. Hlavními výstupy projektu
na našem území je realizace cca 30 seminářů a
workshopů, několik studií s universitami, výsadba téměř 6
000 stromů do krajiny a vydání publikace „Klimatické
stromy“.
V okolí Záluží tedy vysadí specializovaná firma v
nejbližších dnech 80 ovocných stromů při cestě na
Chmelovku a 30 velkých listnáčů v místním druhovém
složení k cestě do Radějovic. Náklady na pořízení stromů
a jejich výsadbu budou z 85% hrazeny z projektu
Klimagrün a zbylých 15% zaplatí Jihočeský kraj. Na nás
zůstane následná starost o nové stromy stejně jako u
výsadeb, prováděných v našem okolí během posledních 9
let.
(lk)

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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“Trocha historie nikoho
nezabije”
Milí občané Bílska, sousedé a přátelé,
děkuji za prostor k vyjádření vlastních
myšlenek. Nejenže historie nikoho
nezabije, ale naopak posiluje. Data jsou
vybrána pro zajímavost, možná i pro
zasmání, především z wikipedie a skoro
náhodně. Takže jsem jistě mnohé
důležité listopadové události
opominula. Při vypisování jsem si
uvědomila, jak všechno naše konání má
své důsledky, všechno společně souvisí
a celkový vývoj k současnosti je hezky
viditelný i pouze na těch listopadových
událostech, což teprve na celoročních.
Mým cílem v každém případě bylo
vzpomenout si a být vděční, za to, co je.
Protože vždy může být hůře. A jestli
může být lépe, to je v každém případě
na naší ochotě. Nikdo jiný nemůže za
nás udělat, k čemu jsme každý určen,
protože každý jsme originál a každý
jsme přínosem společnosti, i když třeba
“jen” v detailech a neveřejných věcech.
Ty jsou ostatně to nejdůležitější, na čem
celá společnost stojí. Přeji nám všem k
třicetiletému výročí života ve svobodě
od totalitního politického systému,
abychom se nebáli osvobozovat ( i
navzájem) také z těch našich “malých”
životních otroctví, materiálních i
duchovních. A měli tak péči jeden o
druhého i v tom, že nebudeme lhostejní
k volbám a pokusíme se rozhodovat
zodpovědně. Jistě, nikdo není dokonalý,
nikdo není bez chyby. Ale kdo toho
zneužívá, pokrytecky se svojí
nedokonalostí chlubí, ačkoliv ji sám na
sobě nenávidí a jiným ji odmítá trpět, by
neměl být v zodpovědném vedení
čehokoliv. Vytváří tak standard, kdy je
normální, dokonce moderní vysmívat se
těm, co o dokonalost usilují. Co je
smyslem života? Přežít? Nebo se ctí
prožít? I ten, kdo na svoji snahu o
dokonalost rezignoval, po ní touží.
Cynici jsou ti, kdo ztratili víru v sebe, v
lidi, ve vyšší smysl, vyšší autoritu a tak
zůstávají opuštěni i mezi “svými”. Ale
každý má šanci začít znovu. Nenechme
se tímto virem martnosti dobít, bojujme
s ním, abychom tak nacházeli i v
maličkostech radostnou naději k další
cestě.
(ab)

Taneční pro všechny
1.LEKCE 9.11. s velkým úspěchem protančilo 18 párů.
Tanečníci přišli z Bílska, Záluží, Budyně, ale i z Písku a
Blatné. Naučili se standartní tance: waltz, valčík, jako
přídavek jemné blues a country a k seznámení s ostatními
nechyběla mazurka.

2. LEKCE bude 30.11. znovu od 16.00 - 17.30, vstup 300
Kč /pár /za lekci. Tentokrát nás paní Staňková povede k
latinskoamerickým tancům. Ve společenském oděvu budou
vítáni i noví zájemci. Začátečníci, pokročilí i netknutí mají
šanci příjemně se pobavit a naučit se přinejmenším
taneční triky, jak tanec přežít či jak kamuflovat skvělý
tanec. Děkujeme paní Kulíkové za nápad a organizaci a
Hrachovcům za prostor a péči.
(ab)
LISTOPADOVÁ VÝROČÍ
(podtržený text je v elektron.podobě odkazem)
1918 3. listopadu – Na Staroměstském náměstí v Praze byl stržen mariánský
sloup.
14.11. Revoluční národní shromáždění zvolilo v Rudolfinu Tomáše Garrigue
Masaryka prvním československým prezidentem, ten se vrátil z exilu 21.12.1918
29.11. Československá armáda začala obsazovat Sudety.
11.11. První světová válka byla ukončena příměřím ve francouzském Compiègne.
Císař Karel I. podepsal abdikační listinu, Rakousko-Uhersko se rozpadlo.
Obnovení samostatnosti Polska (11.11. je státní svátek Polska)
12.11. Byla vyhlášena Rakouská republika.
16.11. Byla vyhlášena Maďarská republika.
17.11. Lotyšsko vyhlásilo nezávislost na Rusku.
1926 17.11. se narodila Vlasta Chramostová, divadelní a filmová herečka.
Zasloužilou umělkyní byla jmenována v roce 1965, ale po podepsání Charty 77 jí
byly veškeré umělecké aktivity zakázány, a tak hrála v letech 1976–1980 jen
doma ve svém bytě pro přátele, 1991-2010 v Národním divadle, zakladatelka
Masarykova demokratického hnutí, dle vlastních slov „lepší je být blbý v mládí a
zestárnout k moudrosti než naopak“
1932 9.11. Při protifašist.demonstraci ve šv.Ženevě zastřelili vojáci 13 lidí a 60
jich zranili.
1933 8.11. V amerických prezidentských volbách zvítězil demokratický kandidát
Franklin D. Roosevelt nad dosavadním prezidentem Herbertem Hooverem se
ziskem 57,4 % hlasů.
1939 Uzavření českých vysokých škol 17. listopadu proběhlo na základě
vyhlášky říšského protektora Konstantina von Neuratha. Záminku pro nacistické
represe byla série podzimních studentských demonstrací proti nacistické
okupaci. Poslední taková demonstrace se odehrála během pohřbu studenta
medicíny Jana Opletala postřeleného nacisty právě při demonstraci. Poté došlo k
uzavření všech VŠ a 1200 pražských studentů bylo odvezeno do koncentračního
tábora Sachsenhausen. V Roce 1941 byl tento den v Londýně vyhlášen za
Mezinárodní den studentstva.
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“Trocha historie
nikoho nezabije”
Doporučuji shlédnout záznam ČT “Fokus
Václav
Moravce”
https://
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
11054978064-fokus-vaclava-moravce/
219411030530009/obsah/732556-zivotbojovnika-zuzana-caputova-a-pavelrychetsky-ii?fbclid=IwAR3PhaKRd773xYjh97pxHNiAhtpFq29zqdJkSp3f
0Ig4bcsG4b9zRsmf2g Čemu a komu
věřit? Jakou cenu má pravda a čím se za ni
platí? Kdy a která pravda vítězí? Zuzana
Čaputová, Pavel Rychetský, Blanka Říhová,
Marek Orko Vácha.
(ab)

„Žádám vás snažně, abyste
nepodpořili ty, kteří vám slibují,
že všechno vyřeší za vás. Takoví
lidé chtějí, abyste jen mlčeli,
poslouchali a drželi krok. Žádám
vás snažně, abyste nepodpořili ty,
kteří mají diktátorské sklony, příliš
č a s t o m ě n í n á z o r y, n e j s o u
schopni se domluvit s jinými,
nabízejí různá dobrodružná,
nepromyšlená a neodpovědná
řešení a kteří by se nejraději vrátili
k centralistickému řízení všech
našich společných věcí.“
Zdroj: https://citaty.net/autori/
vaclav-havel/citaty-o-lidech/
Václav Havel o volbách,
Československá televize 2.6.1992

17.11.1945 vstoupily v platnost Benešovy dekrety, týkající se znárodnění většiny
průmyslových podniků, pojišťoven, bank, zavedení centrálního plánování,
všeobecné pracovní povinnosti a především dekrety související s konfiskací
majetku etnických Němců a Maďarů, zrádců a kolaborantů, se ztrátou
československého státního občanství Němců a Maďarů a se zrušením německé
university a německých vysokých škol technických.
V roce 1997 Česká republika vyjádřila v Česko-německé deklaraci lítost, že
poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z
tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo
způsobeno mnoho utrpení a křivd (v německé verzi Unrecht – bezpráví)
nevinným lidem, a Česká republika lituje nepotrestání excesů, které při
vysídlování proběhly.
V roce 2019 byl soudně potvrzen restituční nárok vdově po Karlovi des Fours
Walderode, který jako Němec přišel o majetek na základě Benešových dekretů.
Podle prezidenta Zemana došlo tímto rozhodnutím k prolomení Benešových
dekretů.
1948 8.11. Při letecké havárii se ztratila nad průlivem La Manche téměř polovina
reprezentačního hokejového mužstva Československa. Ti, co nebyli na palubě,
se brzy octli v komunistických pracovních táborech. https://www.idnes.cz/hokej/
reprezentace/ct-uvede-dokument-o-tom-jak-komuniste-perzekvovalihokejisty.A100303_144524_reprezentace_lge
1949 5.11. Ve věznici Pankrác oběšeno šest nestraníků (Vratislav Polesný,
Vratislav Janda, Josef Charvát, Emanuel Čančík, Květoslav Prokeš a Jaroslav
Borkovec) v souvislosti s přípravou údajného květnového protikomunistického
povstání 1949 (další justiční vražda v totalitním komunistickém Československu,
první masová) 1990 byli rehabilitováni.
1957 13.11. Zemřel prezident Antonín Zápotocký.
19.11. Antonín Novotný se stal prezidentem Československa.
1962 6.11. Byl dokončen odstřel pomníku J. V. Stalina na pražské Letné.
1968 6. a 7.11. Při příležitosti výročí VŘSR se v Praze, Brně a Českých
Budějovicích konaly velké demonstrace proti sovětské okupaci, do nichž se
zapojili zejména studenti. Demonstrace byly však potlačeny bezpečnostními
jednotkami vč. Lidových milicí.
1969 27.11. Vláda vyhlásila programové prohlášení o služebně politickém
hodnocení všech pracovníků. Následovalo nařízení o absolutním plánování, které
znamenalo obnovení a nutnost striktního dodržování centrálního plánu.
1970 9.–11.11. V Praze byl ustaven Socialistický svaz mládeže, který sdružoval
veškeré mládežnické organizace v ČSSR. Sdružení nahradilo Československý
svaz mládeže, jehož činnost byla prakticky ukončena v roce 1968 v souvislosti s
obrodným procesem ve společnosti.
1972 28. listopadu – Ve Francii byl naposled vykonán trest smrti.
1973 16. listopadu – V československých kinech měla premiéru filmová pohádka
Tři oříšky pro Popelku režiséra Václava Vorlíčka natočená v koprodukci s NDR.
1974 17.11. – Demokratické volby v Řecku ukončily období vojenské diktatury.
1978 5.11. – Československá televize odvysílala první díl seriálu Nemocnice na
kraji města, 20.11. po třech letech od poslední obdobné havárie došlo opět k
výbuchu v brněnské teplárně. Zahynuli 4 lidé.
1982 11.11. Andrej Babiš podepsal v Bratislavě závazek ke spolupráci s StB.
1983 18.11. Za účasti prezidenta republiky Gustáva Husáka bylo v Praze při
příležitosti stého výročí otevření po 7 let trvající rekonstrukci znovu zprovozněno
Národní divadlo. Provoz divadla byl symbolicky zahájen představením
Smetanovy opery Libuše.
25. listopadu – Na české území byly umístěny ruské rakety středního doletu jako
reakce na aktivitu USA
1988 8.12. Při příležitosti 7. výročí zastřelení Johna Lennona se na
Velkopřevorském náměstí v Praze na Kampě sešlo vzpomínkové shromáždění
asi pěti set mladých lidí. Účastníci zároveň vzpomněli památky Jana Palacha a
Jana Zajíce. Shromáždění se konalo u zdi, na níž neznámý umělec již po
Lennonově smrti v roce 1980 ztvárnil jeho portrét, a která se od té doby stala
místem setkání svobodně smýšlejících Lennonových příznivců.[12] Na místě
pravidelně zasahovaly orgány Státní bezpečnosti. Před konáním shromáždění v
roce 1987 zde byla instalována kamera. Setkání bylo následovně rozehnáno
příslušníky bezpečnosti. Někteří účastníci byli zadrženi.[10]
10.12. Na den lidských práv se na Staroměstském náměstí uskutečnila
demonstrace asi dvou tisíc občanů na podporu opoziční iniciativy Charta 77.
Celá akce probíhala pod dohledem několika set příslušníků Veřejné i Státní tajné
bezpečnosti. Značné množství účastníků demonstrace bylo následovně
vyslýcháno.
17.–18.12. Na sedmém zasedání ÚV KSČ došlo k velmi výrazné kádrové
obměně ve vedení strany. Na funkci generálního tajemníka ÚV KSČ rezignoval
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1984 1. listopadu – Chovanka Ústavu
sociální péče v Měděnci na Chomutovsku
Eva Kováčová úmyslně založila v objektu
požár, který se velmi rychle rozšířil a
zasáhl celý dům z velké části obložen
dřevem. Z úsporných důvodů byly telefony
zamčené a pomoc se podařilo přivolat až
se značným zpožděním, jednotky
požárníků navíc neměly potřebné vybavení
k uhašení tak rozsáhlého požáru. V objektu
uhořelo celkem 26 chovanek, převážně
těžce mentálně i fyzicky postižených.
Motivem k založení požáru byla pro
pachatelku zoufalost z poměrů v ústavu,
kam ji Okresní národní výbor v Chomutově
umístil administrativní chybou poté, co byla
týrána a znásilněna svým otcem. Dle
vyjádření jedné z vychovatelek sama
pachatelka pomáhala při zachraňování
postižených děvčat z hořícího objektu. Eva
Kováčová byla za žhářství odsouzena na 5
let odnětí svobody nepodmíněně, trest jí
byl za napadení dozorců prodloužen,
propuštěna byla až na základě amnestie
Václava Havla v roce 1993. Přestože o
případu informovaly i zahraniční sdělovací
prostředky, Rudé právo vydalo až 6 dní po
požáru velmi stručnou zprávu o neštěstí v
rubrice černá kronika. Tragický případ
získal publicitu až po sametové revoluci –
novinář Josef Klíma mu věnoval jednu z
kapitol své knihy reportáží Brutalita z roku
1990, režisér Filip Renč natočil v roce 1991
na motivy příběhu oceňovaný film Requiem
pro panenku.

Do občasníku přispívají
pravidelně paní
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.
V elektronické formě naleznete
všechny občasníky od roku
2015 na: http://
www.bilsko.eu/obcasnik/

Gustáv Husák a do čela strany byl na jeho návrh jednomyslně zvolen Miloš
Jakeš. Gustáv Husák však nadále zůstal prezidentem ČSSR.
1989 12.11. Svatořečení Anežky České, patronky české země (stejně jako
sv.Václav) v Římě bylo velkou událostí nejen pro věřící, ale bývá vnímáno i jako
symbol a předzvěst pádu komunistické vlády v Československu. Jen to, že
totalitní režim povolil vycestovat více než 7000 lidí do Vatikánu, aby mohli být
svatořečení přítomni, mnozí vnímali jako známku toho, že režim slábne.
Zajímavé detaily o přípravách a vstřícnosti tehdejších státních zaměstnanců, díky
které byly překvapivě vypraveny i 4 vlaky, si můžete poslechnout na: https://
www.proglas.cz/program/detail-poradu/2019-11-08-09-00-00/ O její kanonizaci
požádala už ve 13. století její praneteř Eliška Přemyslovna, nejspíše není
náhodou, že k ní došlo až o 700 let později “vše má svůj pravý čas, svoji určenou
chvíli”.
17.11. Brutální zásah policie proti studentské demonstraci v Praze provázel
Sametovou revoluci. Ve večerních hodinách byla v Česku pozorována polární
záře, jev v této zeměpisné šířce pozorovatelný jen zřídka.
Od 1. - 30.11. se stalo mnoho událostí, které stojí za přečtení:
https://
cs.wikipedia.org/wiki/1989
1990 17.11. George H. W. Bush jako první americký prezident navštívil Prahu
1996 15. a 16.11. proběhly v ČR první volby do Senátu. Jelikož to byly první
volby, volilo se v celé republice všech 81 senátorů.
1999 Děkujeme, odejděte! byla iniciativa někdejších studentských vůdců z
konce 90. let, kteří vydali 17. listopadu stejnojmennou výzvu, s níž razantně
zaútočili proti tehdejší politické elitě, udržující svým vládnutím v chodu tzv.
opoziční smlouvu. Vedle kritického zaměření textu se autoři v jeho druhé polovině
odvolávají na sílu a schopnost obnovy tzv. občanské společnosti. Předpokladem
pro tuto obnovu se má stát vnitřní slib slušnosti. Text, zveřejněný krátce poté v
médiích, vyvolal nečekaný společenský ohlas - koncem roku 1999 organizátoři
oznámili, že jej podepsalo na 200 000 signatářů. K podpoře se postupně přidalo
široké spektrum stran a osobností, jako první KSČM, poté prezident Václav Havel
a další - někteří dokonce projevili ochotu podat demisi (tehdejší předseda Unie
svobody Jan Ruml), hlavními jejími kritiky se ovšem stali ti, na které text, podle
pozdějších vyjádření médiím, nejvíce mířil: předsedové ČSSD Miloš Zeman a
ODS Václav Klaus.
2008 17.11. Na litvínovském sídlišti Janov došlo ke střetům mezi policii a
radikálními příznivci Dělnické strany, kteří se snažili projít převážně romským
sídlištěm.
2009 3.11. Český prezident Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu, která
tak byla definitivně ratifikována všemi členskými státy Evropské unie. Prezident
Klaus tak učinil poté, co Ústavní soud České republiky rozhodl, že tento
dokument není v rozporu s českým ústavním pořádkem.
2010 20.11. Ukončena výroba automobilu Škoda Octavia první generace.
Celkem bylo vyrobeno 1 442 126 kusů.
2014 16.11. Prezident České republiky Miloš Zeman vyzval česká media, aby
zveřejnila ukázky pornografického videa Naděždy Tolokonnikovové (ruská
politická aktivistka a nezávislá umělkyně).
17.11. Německý prezident Joachim Gauck byl zasažen vajíčkem během oslav
25. výročí sametové revoluce, provázených protesty proti osobě prezidenta
České republiky Miloše Zemana. Protestů se zúčastnily tisíce lidí.
29.11. Vítězi ankety Český slavík 2014 se stali zpěvačka Lucie Bílá a zpěvák
Karel Gott, který je s 44 430 body zároveň Absolutním Slavíkem. Skupinou roku
je Kabát.
2015 2.11. Lékaři Karlu Gottovi diagnostikovali zhoubné nádorové onemocnění
mízních uzlin
2017 17.11. Studenti a různé osobnosti zveřejnili výzvu Chvilka pro Andreje.
Žádali v ní pana Babiše, aby plnil vlastní předvolební sliby ze své „Smlouvy
s občany ČR“. Postupně vznikne nezisková organizace Milion chvilek pro
demokracii.
21.11. Ruský prezident Vladimir Putin daroval prezidentu Miloši Zemanovi v Soči
prý jediný kompletní tisk Obnoveného zřízení zemského z roku 1627 (historické
zemské ustavy Čech a Moravy, týkající se ustanovení státního, soukromého,
trestního práva a dalších předpisů).
2018 17.11. Tisíce lidí požadovaly demisi českého premiéra Andreje Babiše kvůli
novým zjištěním v kauze Čapí hnízdo.
2019 16.11. se sešlo toho roku po druhé cca 250tis občanů na Letné V Praze,
kde je známé osobnosti podporující Milion chvilek vyzývá k záchraně demokracie
a požadují nápravu konkrétními kroky. viz: https://www.milionchvilek.cz/?
fbclid=IwAR1FOFUnLsk00h3emgFiKODSKPmWWwT7qE0AMiCIxgb1ZFG9ERom5J1Caio

(ab)
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OPIS Z BERNÍ RULY, SOUPISU OBYVATEL A MAJETKU V ROCE 1654
Rolníci, kteří mají kvalitu osedlého a poznámky:
Jména
hospodářův

role
strychú

Ozimy

Jařiny

chová * voly
koně

krávy

jalovice

ovce

svině

Tomáš Zoch 24

8

6

1

2

3

4

2

10

Jiřík
Chlouda

24

8

6

4

4

2

4

6

10

Tomáš
Kouba
*správně
Bruha

22

7

6

2

4

3

5

0

2

Jiřík
26
Šrámek
*Kouba,
přiženil se
k vdově po
Bartoloměji
Šrámkovi*

9

7

4

4

4

5

3

10

Tomáš Zoch – vyhořel, defalcírován do 2.Q (čtvrtletí, quartalu) 1674
Tomáš Kouba *správně Bruha - vyhořel, defalcírován k 1 Q 1673
Jiřík Šrámek *správně Kouba, přiženil se k vdově po Bartoloměji Šrámkovi - vyhořel, defalcírován
k 3 Q 1678, vyhořel znovu defalcírován k 1713
Rolníci v nově osedlí a poznámky:
Jména
hospodářů

role
Ozimy
strychú

jařiny

chová * voly
koně

krávy

jalovice

ovce

svině

Pavel
Rezek

21

8

5

8

4

1

4

0

8

Jan
Střevlíček
*po
chalupě
Hanzl

26

9

7

4

0

3

8

11

6

Pavel Rezek vyhořel, defalcírován k 2 Q 1674

(Lenka Kulíková)

Záluží,
sraz rodáků
2011
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kaplička
2015 (opravena 2012),
Boží muka opravena 2017

Někdy se podaří a tak děti místo čtení
v knihovně hrabaly listí.

Počteníčko 25.10.

VÝLOV
26.10.2019
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Taneční
26.10.2019
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