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„Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo
zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.“
Jan Werich

ZE
ZASTUPITELSTVA
Výkup pozemku
V pátek 16.11.2018 schválilo
zastupitelstvo obce
vykoupení pozemku pod
silnicí směrem na Netonice
od současných majitelů,
rodiny Nůskových z č.p.3.

Prodej pozemků
V sobotu 8.12.2018 byl
schválen na veřejné schůzi
zastupitelstva prodej
pozemků pod stavbou
poldru podniku Povodí Vltavy
s.p. za cca 53.000,-

Opravy a investice na
rok 2019
Dále schválilo opravy a
investice na rok 2019 ve výši
cca 700 tis. korun: mělo by se
dokončit zpevnění plochy
mezi sběrným dvorem a hrází
rybníka v Bílsku, upravit zdroj
vody na novém hřbitově nad
Bílskem, vymalovat společné
prostory „staré školy“ č.p. 34
v Bílsku, natřít zděná Boží
muka v Bílsku a Kaplička
v Netonicích, nakoupit dopravní
značky k místním silnicím
v Záluží a v Netonicích.

PO - PÁ

08:15 - 10:30,
15:00 - 16:15

SO

08:15 - 10:30

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.

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
v létě (1.4. - 31.10.)
ST 16:00 - 18:00
SO 9:00 - 11:00

KNIHOVNA BÍLSKO
PO 15:30 - 16:30
PÁ 18:00 - 19:00
1
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Poplatky za odpad
Byl stanoven poplatek za
likvidaci odpadů pro rok 2019
ve výši 230,-Kč/osobu trvale
hlášenou.

Cena vodného
Dne 30.12.2018 proběhlo
veřejné
zasedání
zastupitelstva, které schválilo
cenu vodného pro rok 2019
na 15,-Kč/m3

Rozpočet obce
Zastupitelstvo také schválilo
rozpočet obce na rok 2019,
k t e r ý j e p l á n o v a n ý j a ko
vyrovnaný s příjmy a výdaji
cca 4 570 000,- Kč. Dále
schválilo rozpočtový výhled
na roky 2020-2022.

Plán sportovních a
kulturních akcí
2.3.
23.3.
19.4.
30.4.
25.5.
8.6.
29.6.
27.7.
srpen
31.8.
21.09.
26.10.
24.11.
2.12.

Masopust
Hasičský bál
Turnaj ve stol.tenise
Májka
Blzecké okruhy
Zájezd Hluboká
Vítání prázdnin
Pouť
Ochotníci - divadlo
Loučení s prázdninami
Hasičská soutěž
Výlov v Bílsku
Cyklokros
Rozsvěcení vánočního
stromku
7.12. Mikulášská besídka
14.12. Setkání seniorů
26.12. Turnaj ve stol.tenise
29.12. Výšlap na Hrad

-Využijte příležitosti poslat děti na nový projekt
knihovny Počteníčko, zábavnou formou
procvičíme čtení, žádný dril, žádné zkoušení a
přesto nás čtení bude bavit. V rámci každé
otevírací doby.
-Dále možnost zapojit se do projektu Čtení
pomáhá: http://www.ctenipomaha.cz
kde za každou přečtenou knihu získá vaše
dítě 50 Kč. Více info v knihovně.
-Aktuálně k dispozicici přes 300 nových titulů
ze Šmidingerovy knihovny Strakonice. Dále
nově audioknihy na CD a různé filmy na DVD.
-V knihovně je veřejný internet s jedním
studijním místem.
-Knihovna zapůjčuje bez poplatku. Prosíme o
dohlédnutí na půjčky dětí. Poničené či
ztracené knihy je třeba finančně nahradit.
-Máte možnost vyžádat si jakoukoliv knihu,
seženeme v jiné knihovně. Objednávky a
dotazy
i
na
e-mail:
knihovnabilsko@centrum.cz nebo fcb Alzbeta
Bayerova
Zveme na Počteníčko:
17.3. od 14:00 s otevřenou dílničkou,
společně s paní Pánovou, s paní Kulíkovou a
s paní Bayerovou.
19.4. od 16:00 další, tentokrát Velkopáteční.

OHLÉDNUTÍ ANEB ZE ŽIVOTA OBCE
18.11.2018 Lípa, při příležitosti stoletého
výročí založení České a Slovenské republiky
jsme po vzoru dalších obcí a měst zasadili
naši společnou lípu, která je jedním z
národních symbolů. O dalších národních
symbolech jsme se mohli dočíst v rámci
výstavy Deset prezidentů v chodbě bývalé fary
u knihovny. Společně s malým občerstvením
to tak byla vítaná příležitost k novému setkání
místních i dalších přátel, s nemalým
množstvím dětí, naší budoucnosti :)
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ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE
2019
15.2.

1.3.

15.3.

29.3.

12.4.

26.4.

10.5.

24.5.

7.6.

21.6.

5.7.

19.7.

2.8.

16.8.

30.8.

13.9.

27.9.

11.10.

25.10.

8.11.

22.11.

6.12.

20.12.

2020

UPOZORNĚNÍ
Do termínu 31.1.2018 byla
povinnost zaplatit poplatky
za likvidaci odpadů ve výši
230 Kč na osobu trvale
hlášenou k pobytu. A
poplatky za psy 100 Kč za
jednoho, za každého
dalšího 150 Kč.
Poplatky stále můžete zaplatit
hotově u F. Štefla a J.
Kulíka nebo převodem na
č.ú. 158005549/0300, kde
do zprávy pro příjemce
napíšete „poplatek za odpad
2019 a jména plátců“
popřípadě „příjmení č.p.
poplatek za psa “.
Jméno psa není nutno
uvádět.

2.12.2018 Rozsvěcení vánočního stromečku
bylo příležitostí k setkání mnohých. O první
adventní neděli se již tradičně
zdobil a
rozsvěcel stromeček. Každý rok přinesou
rodiny se svými dětmi ozdoby vlastní výroby. I
letos se výzdoba povedla. Nechyběly ani
koledy ve výborném podání Terezy Mojdlové.
Některé koledy zazněly i s výpomocí dcery
Kristýny nebo Lenky Ebelové. Nabízelo se
velké množství domácího cukroví, pestrý
výběr od mnoha ochotných kuchařek s
povinným punčem, tak ani déšť nerozehnal
přítomné účastníky (cca 60 lidí).
Od 5.12.2018 Mikulášská nadílka probíhala
před vánocemi tradičně ve dvou vlnách. Ve
středu prošel Bílskem a Zálužím Mikuláš
s andělem a čertovskou družinou domácnosti
s malými dětmi. Všechny jim statečně
přednesly a zazpívaly připravené básničky a
slíbily vše „co jim na rozích viděly“. Nadílka
z místního obchodu jistě chutnala. A v sobotu
8.12.2018 se na čertovský rej v hostinci sešla
pěkná pekelná parta. Zábava a hry sice trochu
vázly s blížící se šestou hodinou, kdy byla
ohlášena další Mikulášova návštěva
s kontrolou daných slibů, ale vše dobře
dopadlo a skončilo společnou fotkou.
15.12.2018 Setkání seniorů. Posezení
v místním hostinci tentokrát všem devatenácti
přítomným seniorům zpříjemnily děti z
folklorního tanečního souboru Písečan, kterým
k mikulášskému vystoupení zahrála Malá
dudácká muzika při ZUŠ Písek. Zejména
vystoupení malých dětí v krojích bylo
roztomilé. Ty větší si Čertovinky také užily,
stejně jako prozpívanou cestu autobusem
domů. Ve vyhřátém sále se příjemně sedělo a
dobroty mizely z talířků. K poslechu všem
skoro do rána krásně hráli na harmoniky
3
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Tříkrálová
sbírka
Dne 5.1. 2019 proběhla již po
osmnácté Tříkrálová sbírka
Charity Česká republika
v Bavorově a okolí (Čichtice,
Tourov, Svinětice, Bavorovské
Svobodné hory, Útěšov, Hájek,
Budyně, Záluží, Bílsko).
Celkem bylo vybráno 40 306
Kč.
Poděkování patří všem dárcům
za jejich štědrost a vedoucím i
králům za čas a nadšení, které
věnovali pro dobrou věc.
Z vybraných prostředků 65%
vrátí Charita ČR zpět, aby
mohly být použity v našem
regionu – pro Hospic
v Prachaticích a Domácí hospic
ve Strakonicích, pro
terapeutickou dílnu
v Chelčicích, pro Domov Žlutý
Petrklíč na Lomci, pro charitní
Občanskou poradnu ve
Vo d ň a n e c h , p ro p ř í m o u
pomoc potřebným a akci pro
koledníky. Další část slouží
projektům Charity v naší vlasti i
cizině.
Částka z roku 2018 pro
Vodňansko a Bavorovsko ve
v ý š i 1 7 5 . 4 3 3 ,- K č d o s u d
posloužila takto: příspěvek pro
organizace – Hospic
v Prachaticích 23.824,-Kč, pro
Domov Žlutý petrklíč na Lomci
39.707,-Kč, pro terapeutickou
dílnu v Chelčicích

pánové Maroušek a Bohouš Slavík.
Nabízenou dopravu z bydliště do hostince
autem pana starosty tentokrát nikdo nevyužil.
9.12. Vánoční koncert v bývalé faře s Duo
Semplice pánů Lukáše Dobrodinského (harfa)
a Víta Homéra (flétna) společně s vánočním
recitálem Lenky Ebelové měl přímo světový
formát, nejen vzhledem ke kvalitě hudebníků.
Pan Dobrodinský nás takto navštívil již
podruhé. V loňském roce proběhl obdobný
koncert v kostele sv.Jakuba, jako vzpomínka
na jeho prastrýce, kněze Dobrodinského, který
jako poslední obýval bílskou faru se svojí
sestrou. Sešlo se 27 diváků, nechybělo ani
pohoštění. Atmosféra byla příjemně sváteční.
26.12.2018 Ve sváteční středu si na tradiční
Štěpánský ping-pongový turnaj našlo do
hostince cestu celkem 15 hráčů z Bílska a
okolí. Snaha zkrotit malý bílý kulatý nesmysl
byla někdy nad síly přemotivovaných borců.
Postupně si do finále širokým pavoukem,
zaplněným místními rodinnými klany,
proklestili cestu Martin Sluka a Filip Holman,

4

11/2018-2/2019

7 . 9 4 2 ,- K č , p ro c h a r i t n í
Občanskou poradnu 15.883,Kč, přímá pomoc potřebným
47.874,-Kč (pomoc obdrželo
22 dětí: stravné, cestovné,
školní i mimoškolní aktivity –
letní tábory, ZUŠ a kroužky),
na program pro koledníky
5.850,-Kč.
Zbývající prostředky zůstávají
k dispozici pro naléhavé
případy. O informace a o
pomoc je možné žádat na tel.
731 974 731 Marie Horáková
a 728 073 560 Lenka
Ebelová .
Děkujeme všem za důvěru a
pomoc.
Marie Horáková a
Lenka Ebelová
místní koordinátoři

Skočický HRAD
Tento 667 metrů nad mořem
v y s o k ý ko p e c l e ž í m e z i
obcemi Skočice, Pivkovice,
Krašlovice a Svinětice.
Samotný vrchol je tvořen
sedlem propojeným
dvouvrcholem (vyšší a užší
vrch Hrad a širší nižší vrch
Kolo). Vrch Kolo je vysoký
663 metrů a někdy je nazýván
Markomanské kolo, Vidice či
Lány. Nachází se na něm
zbytky pravěkého hradiště a
místo zvané Šumavská
vyhlídka, ze kterého je vidět
na šumavské vrchy Boubín,
Bobík a Libín. Výhled do
krajiny je částečně zastíněn
vzrostlými stromy.

který se pak stal celkovým vítězem. Všechny
překvapil dobrý výkon Honzíka Ročovského
z Netonic. Jedlé ceny se líbily hlavně hráčům
z Bavorova. Díky laskavé pozornosti obsluhy
nikdo pitný režim při dramatických soubojích
nezanedbával.
30.12.2018 Hrad. Skoro na samém konci
loňského roku jsme společně vyrazili dobýt
jeden z okolních vrcholů - Skočický Hrad čili
Markomanské kolo. Na devátou se na návsi
sešlo 39 statečných turistů, kteří se ve
studeném větru vydali po silnici kolem nového
hřbitova k rybníku Podcestný (na starých
mapách „Unterweg“). Dále po lesních cestách
došla celá skupina až k „Obrázku“, kde už
stálo doprovodné vozidlo. I poslední úsek
strmé cesty na vrchol přes povalený strom
zvládly děti, kočárky a všichni dospěláci.
Odměnou jim pak byl teplý čaj z várnice a
pečené buřty na ohni, který příjemně ohřál
všechny sousedy a sousedky. Podle
dostupných informací se na vrchol koncem
roku pravidelně vydávají i lidé z Drahonic a
Skočic. Možná by se dalo domluvit společné
setkání.
Hraniční kámen na vrchu Hrad:

5

11/2018-2/2019

HRAD pokračování:
Nález kamenných pazourků
z roku 1889 poblíž obce
Skočice dokazuje, že okolí
H ra d u b y l o o s í d l e n o j i ž
v době kamenné. Sídliště na
vrcholu bylo později
využíváno Kelty a v době
železné i Slovany. Jedná se
o významnou archeologickou
památku se stále viditelnými
zbytky kamenného valu a
příkopu. Řada bronzových
nálezů při výzkumu v roce
1931,
prováděném
profesorem Bedřichem
Dubským z archeologického
ústavu v Praze, přivedla vědce
k názoru, že sídliště bylo
osídleno již před Slovany, kteří
byli dříve považováni za
původní stavitele. Na hradišti
o velikosti 70 arů byly
nalezeny památky zejména
únětické a haštalské mohylové
kultury. Nejvýznamnějším
nálezem bylo 27 bronzových
žeber roku 1940, schovaných
pod skalní stěnou, nazývanou
Knížecí kámen. Bronzový
poklad je nyní uložen po
částech v Prácheňském muzeu
v Písku, v Muzeu v Protivíně a
v Národním muzeu v Praze.
Dochované hradby byly
tvořeny z nasucho
poskládaných kamenů bez
použití hlíny, proložených
dřevěným roštem, a jejich
výška byla 3 až 5 metrů.
Archeologie rozeznává
několik stavebních typů těchto
hradeb, podle čehož se dá
přesněji datovat vznik
opevnění.

Na vyšším vrcholku Hradu se nachází
památník v podobě kamene, na kterém je
vytesán částečně dochovaný nápis. O jeho
původu a stáří se vedou spory. Text zkusíme
vyluštit již při letošní prosincové vycházce.
5.1.2019 Tříkrálová sbírka byla uspořádána i
v letošním povánočním čase. V královských
převlecích s cukříky a kalendáři po Bílsku
vyrazily Maruška Kulíková s kamarádkami
Betty a Barčou z tanečního souboru Písečan,
které už tu chodily vloni. Záluží prošli Tři
králové od Kučerů. Celkem se tu podle
koordinátorky paní Lenky Ebelové vybralo
1.814,- Kč. Návrh použití vybraných
prostředků je uveden v samostatném článku
tohoto občasníku. Všem, kteří přispěli na
dobrou věc moc děkujeme. Možná se na příští
cestu zas vydají mladší místní králové ....

19.1.2019 Výroční schůze Sboru
dobrovolných hasičů se letos posunula kvůli
plesu z tradičního tříkrálového termínu. Do
obecního hostince se dostavili členové a hosté
pan Jaroslav Kahovec a pan Václav Zoch ze
Záluží. Členové podepisovali nové evidenční
listy, vyslechli zprávu o hospodaření spolku a
činnosti v roce 2018, kdy oslavili výročí 130 let
6
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HRAD pokračování:
Podle sdělení vodňanského
informačního centra byl od
29.8.2018 obnoven
archeologický výzkum tohoto
hradiště s mohutnou fortifikací
obvodovým kamenným valem.
Na určení přesného stáří
tohoto ohrazení se zaměří
p l á n o v a n ý v ý z ku m , k t e r ý
zaštiťuje Archeologický ústav
Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích.
V okolí akropole se
nepochybně i pohřbívalo.
S v ě d č í o t o m s l o v a n s ké
mohylové pohřebiště z 8. až 9.
století nacházející se asi 700 m
j i h o z á p a d n ě o d h ra d i š t ě
v sedle mezi Růžovým vrchem
a Kostelním lesem. Mohylník
se skládá přibližně z 20
většinou silně poničených
mohyl. Přesný počet je velmi
těžké určit vzhledem
k nepřehlednosti terénu.
Náspy jsou uspořádány
do nepravidelných řad
orientovaných ve směru
severozápad – jihovýchod a
u k r ý v a j í ž á r o v é p o h ř b y,
Zá c h ra n n ý a rc h e o l o g i c ký
výzkum silně poškozeného
pohřebiště proběhl v roce
1996. V okolí se nacházejí
i samostatné mohyly, dnes je
však už obtížné je najít.
K místu hradiště se váže
i pověst o založení města
Bavorov, ve které je uváděn
Markomanský les jako útočiště
pro loupeživou bandu.
Hradiště je od roku 1963
kulturní památkou.

založení zdejšího sboru. Příspěvky do
pokladny spolku zaplatilo 60 členů od 17 do
79 let. Starosta obce seznámil přítomné
s plány na rok 2019, kdy by se měly opravit
prostory hasičské zbrojnice a sousedních
šaten v prostorách bývalé farní stodoly. Na
ples SDH Bílsko, pořádaný 23.3.2019. byli
pozváni obyvatelé Bílska u Hořic, se kterými
se loni podařilo navázat přátelské vztahy.
Možná, že bychom se mohli i my zas
začátkem září vypravit na jejich závody –
Memoriál Václava Kopeckého. Závody
v požárním útoku “O pohár starosty” v našem
Bílsku by se měly letos konat v sobotu
21.9.2019. Snad bude přát počasí.
5.1.2018 Myslivecký ples – Na večer
s kapelou „Pozor vizita“ se všichni moc těšili,
proto se už před osmou hodinou večerní na
blzecké návsi rojila spousta zelených
kamizolek. Slavnostní troubení trubačů dalo
návštěvníkům nahlédnout do starých
mysliveckých zvyků a vzdalo hold ulovené
zvěři. Lákavá nabídka tomboly pak naplnila
nejednu lednici (jak to všechno dovezli do
Útěšova netušíme ☺). Kapele se dařilo plnit
parket při pomalejších skladbách i sériích
rychlých kousků. Lovu zdar!
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HRAD pokračování:
Skočický hrad je také přírodní
rezervace o rozloze 29 ha s
přirozenou lesní vegetací, kde
se jako na jediném místě v
okrese Strakonice zachoval
přirozený porost květnaté
bučiny. Cenné porosty
pokrývají obě vrcholové části
včetně
prostoru
prehistorického hradiště.
Lokalita je významná výskytem
některých chráněných druhů z
říše hub, hmyzu či ptactva.

Maškarní:

16.2.2019 Maškarní Sobotní odpoledne od
15:00 patřilo malým maskám, kterých se letos
v sále místního hostince sešlo 39. Některé
promyšlené, některé doma vyrobené a jiné
zakoupené se spoustou doplňků. Děti tančily a
dováděly při diskotéce a soutěžích –
židličkované, podlézání, nošení vejce na
lžících. Všechny účastníky zvedlo tradiční
přetahování lanem, kdy soupeřily děti
s maminkami. Za nejlepší masku starších dětí
byl vybrán Harry Potter (Radek Mačura),
druhé místo růžová princezna z Bavorova
(Veronika Koubová) a třetí místo Ninja (Péťa
Tománek). Mezi mladšími dětmi zvítězil upír
(Péťa Mačura), druhý byl velbloud (Míša
Sekyra) a na třetím místě roztomilá včelička
od Kuřinů z Chrásta. Zvláštní cena připadla
párovým maskám Pat a Mat (kluci Kučerů) a
duhové víly (děvčata Mojdlů). V maskách byly
tentokrát i pořadatelé a dva klauni (Aneta
Skalická a Petr Tománek).
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Výbor pro výstavbu a
rozvoj obce
V sobotu 16.2.2019 se
odpoledne v Netonicích sešel
na výjezdním zasedání Výbor
pro výstavbu a rozvoj obce se
zastupiteli obce. V průběhu
schůzky si přítomní prohlédli
nemovitý majetek obce
v N e t o n i c í c h , p ro j e d n a l i
možnost prodeje stavební
parcely panu Kozlovi a
doporučují zastupitelstvu
prodat pozemek určený
k výstavbě rodinných domků
za cenu 150 Kč/m2. Starosta
informoval o schůzce starostů
oblastí Volyně a Bavorov
k energetické soběstačnosti
obcí. Přítomní se shodli na
ceně palivového smrkového
dřeva pro rok 2019 ve výši
400,- Kč za prostorový metr. Z
těžby kůrovcové kalamity
v obecním lese „V Brnouších“
takového palivového dřeva
nabízí obec k prodeji cca 150
prm.

Výstava o historii Armády Československa
je ve faře k vidění na 9 panelech v době
návštěvních hodin knihovny nebo po dohodě s
panem starostou J.Kulíkem. Výstavu zapůjčil
pan V.Plesník z Obce legionářské, který nám
vloni poskytl speciální vzpomínkovou svíčku.
Jejím zapálením jsme uctili 100.výročí bitvy u
Zborova a památku padlých legionářů v první
světové válce. Jejich pamětní deska se jmény
je umístěna v blzeckém kostele. Výstava tu
bude 2-3 týdny a pak se přesune do Drahonic.

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU:
2.BŘEZNA MASOPUST A
9.BŘEZNA OSLAVA MDŽ
5. masopust v Bílsku
v sobotu 2.3.2019 od 9:00.
Během dne projde maškarní průvod i okolní
obce - Budyni, Měkynec Záluží a Netonice.
Večer po “zabití kobyly” zajdou všichni do
místniho hostince. Udělá se “pořádek”spočítají se z darů získané peníze, porovnají
se dobroty sebrané po chalupách a všichni se
budou veselit a tančit až do půlnoci. K tanci
zahraje skupina Fér Plej. Po bujarém
masopustním veselí přebírá vládu doba postu
a po ní doba velikonoční, ale to už je docela
jiná kapitola.
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8. března slaví svět
MDŽ
Mezinárodní den mužů (19.
listopadu - 60 zemí světa), Den
matek (12. května v různé dny
na celém světě), Den otců (16.
června), Den svatého
Va l e n t ý n a ( 1 4 . ú n o ra v
anglosaských zemích).
Je mnoho možností co, kdy a
jak oslavit. Každý z nás si
vybere svoji příležitost. Jen
málokterý z významných dnů
má ale tak bohatou historii

Masopust je třítýdenní svátek, který v minulosti začínal
svátkem Tří králů a končil Popeleční středou před
Velikonocemi. O masopustních rejích z Čech i Moravy
jsou dochovány písemné zprávy už z 13. století. Čas
masopustu začíná tzv. “tučným čtvrtkem”. Panovalo
přesvědčení, že tento den má jíst člověk masitá jídla co
hrdlo ráčí a vše důkladně zapíjet, aby byl celý rok při síle.
Klobásy, slanina, boží milosti, sladké koblihy nesmějí
chybět. Hospodáři mají po ruce dobrou pálenku, aby
přivítali maškary. V průvodu jde “brůna”- kobyla, voják,
bába s nůši na koblihy, Žid, medvěd, smrt s kosou
výběrčí,...U prvního čísla ve vsi už jsou očekáváni,
pohoštění je připraveno. Výběrčí dříve žádal poplatek za
děvčata, aby je hospodář pustil k muzice.
Masopuste, Masopuste,

jako Mezinárodní den žen.

do kola mě holky puste.

Vztah k MDŽ je dnes rozpačitý,

Masopust, Masopust,

většina mladších přechází toto

jen mě holka nevopust.

datum v kalendáři. MDŽ je
skutečně

svátkem

mezinárodním. Vznikl v New
Yo r k u r o k u 1 9 0 8 , p r á v ě
8.března, kdy došlo k velkému
shromáždění za volební právo
žen. Slavení svátku se ustálilo
až po l. světové válce. Od roku

(masopustní průpověď z Blat)
Dnes žádá o přispění na krmivo pro kobylku, případně
kobylu nabízí k prodeji. Handlování a vyjednávání s
hospodářem je veselé a dlouhé. Muzika spustí, připije se
hospodáři a hospodyni, zatančí kolečko a průvod
pokračuje k další chalupě. Je povoleno veselit se nadmíru
a rozverně.

1975 je svátek oficiálně uznán
Organizací spojených národů a

OSLAVA MDŽ

je připomínán jako den

Sobotní odpoledne 9. 3.2019 bude u nás v Bílsku
patřit právě ženám a jejich oslavě MDŽ. V sále
místního hostince je čeká nejen příjemné
posezení s pohoštěním a kytičkou. Program, který
si pro své maminky a babičky připraviliy jejich děti
pod vedením Blanky Kučerové a Terezy Mojdlové.
Nejen děti, ale ani muži z SDH Bílsko se
nenechají zahanbit. Večer si pro potěšení všech stejně jako každým rokem - přichystali skvělé
vystoupení, které se jistě setká s velkým ohlasem.
Dobrou náladu podpoří hudební skupina pana
Jana Pořízky.

mezinárodní solidarity žen za
rovnoprávnost, spravedlnost,
mír a rozvoj. U nás je od roku
2004 prosazen zákonem jako
“významný den”. Stejně tak ho
mají uvedený v kalendáři
například ve Francii nebo v
USA.
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SKOČICKÝ HRAD 30.12.2018
MAŠKARNÍ 16.2.2019
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LOŇSKÝ MASOPUST 2018
ZASAZENÍ LÍPY 18.11.2018
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