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“Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí; a odměnou mi byl darován život.”
George Bernard Shaw (26.7.1856 - 2.11.1950)
anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1925

Plán sportovních a
kulturních akcí

2020
24.10. Výlov obec. rybníku
ZRUŠENO
28.11. cyklokrosový závod u
Roučků ZRUŠENO
29.11. Rozsvěcení vánočního
stromku na návsi
5.12. Mikulášská
12.12. Posezení pro seniory
26.12. Ping-pong turnaj a
Adventní koncert
30.12. Výstup 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 dodavatelů
(Makro, řeznictví Bavorov,
pekárna Vacov…)

SBĚRNÝ DVŮR
u bývalé fary a SDH

SO 9:00 - 11:00

„Pojďme, prosím, společně změnit pocit strachu v respekt.
Strach nás paralyzuje. A co je ještě daleko horší, rozděluje.
Nemluvím jen o strachu z koronaviru, mluvím i o strachu
řady z nás o živobytí, o budoucnost, o výchovu dětí. Každý
z těch strachů je stejně závažný. Změníme-li ho v respekt,
můžeme získat sílu.”
Ministr zdravotnictví Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Vánoční kapři 2020
Po dohodě zastupitelů obce budou před Štědrým dnem k
odběru kapři na vánoční stůl. Jako obvykle po jednom do
jednotlivých č.p. a ještě další volně k prodeji. Připadné
přebytky budou vhozeny do rybníka…
(LK)

OHLÉDNUTÍ ANEB ZE ŽIVOTA OBCE
Loučení s prázdninami - stezka odvahy
Podzim je nejkrásnější období roku. Vzduch je vlhký a
voní, i když nás často ráno vítají mlhy a déšť. Zkracuje se
den a na poli, na zahradách čeká spousta práce.
Počátkem září vyrazily naše děti do školy a na kroužky,
všichni jsme toho chtěli tolik stihnout. Za pár týdnů chaos,
ve škole, na pracovišti, ze dne na den změny a různá
nařízení. Opět pro děti “dlouhé prázdniny” a online škola v
obýváku. S těmi “pravými” prázdninami jsme se nedávno
loučili. Sice o týden déle, než se původně plánovalo - až 4.
září. Každé loučení je smutná záležitost, ale to naše,
prázdninové, bylo jako každoročně plné her, soutěží a
veselí.
Odpoledne se sešlo na návsi zhruba 30 dětí v doprovodu
maminek, tatínků, babiček… Po třech soutěžních
disciplínách (v závodě na lyžích, šlapání balónků a Liščích
ocáscích), si děti opekly buřty a
připravovaly se, některé s obavami,
na stezku odvahy.
Stezka byla nová a netradiční, vedla
po cestě za hlavní silnicí až ke
mlýnu. Po nové hrázi, kolem
rybníka, z jedné strany les, z druhé
rybník, tma, jen sem tam orientační
světýlka a k tomu strašidla
(kostlivec, hned na začátku stezky,
hejkalové, hastrman). A u
samotného starobylého mlýna
bezhlavý jezdec a najednou čerti v
pekelném stanu, u ohně. Kdo prošel
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ÚDRŽBA OBCE
Po delším hledání se panu
starostovi podařilo uzavřít
s panem Vlastimilem Brabcem
z Bavorova dohodu, na základě
které bude vykonávat ve všech
3 osadách drobnou údržbu
našeho majetku. Hlavně se
jedná o pomoc se sekáním a
vysekáváním trávy, sázením
stromků a o drobné opravy. (LK)

BALÍKOVNA
(v rámci projektu Pošta Partner
České pošty a.s..)
U místního obchodu na
obecním úřadě se nachází
Balíkovna, kam si můžete
nechat přesměrovat Českou
poštou balík k vyzvednutí.
Většina e-shopů nabízí naši
Balíkovnu jako jedno
z výdejních míst (pouze pro
účely Balíkovny má Bílsko u
Vodňan přiděleno další PSČ
387 78, pro ostatní služby a
balíky do Bavorova či Vodňan
zůstává 387 73, spádová pošta
Bavorov).
(JK)

ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU ODPADU V
ROCE 2020

23.10.

6.11.

4.12.

18.12.

20.11.
2020

stezkou musel se upsat čertům na listinu, z čertovské
pokladny si vybrat bonbón nebo dukát a šťastně si
oddechnout, že všechno dobře dopadlo.
Třešničkou na dortu byla dechberoucí ohňová show pana
Petra Tománka, která sklidila obrovský potlesk všech
přítomných. Celé odpoledne se konalo pod záštitou obce
Bílsko a za vydatné pomoci členů SDH Bílsko. Nejen jim,
ale i manželům Sedláčkovým, na jejichž soukromém
pozemku se stezka konala, patří velké poděkování.
Za rok se snad rozloučíme s prázdninami v plném
nasazení a za lepších podmínek než jsou ty současné.(JP)

Svatováclavská pouť v Budyni 28.9.20
I přes nepřízeň počasí se podařilo budyňským udržet
tradici. Postavili stany a uvítali prodejce a hosty na
svatováclavské pouti, tentokráte za vydatného deště. Ve
stodole u Ebelů proběhlo divadlo nejen pro děti O zlaté
rybce a aktuálním tématu, co nám všechno svět může
nabídnout a jestli nutně vše potřebujeme. Paní knihovnice
Bayerová se
přidala
k
prodejcům s
bleším trhem
darovaných věcí,
“Blechy” pro
Chelčický domov
s v. L i n h a r t a , a
blecha sem,
blecha tam,
celkem získala
2095,- a 315,- za
prodej linhartovských výrobků. V dnešní době je podpora
neziskovek ještě
potřebnější. Hledáte-li
originální dárky k
Vánocům, třeba se
Vám zalíbí některé z
výrobků chelčického
domova: https://
w w w. l i n h a r t chelcice.cz/socialneterapeuticke-dilny/eshop-vyrobky-std/ plus
pár vybraných na
plakátu v příloze. (AB)

“VŠE NEJLEPŠÍ REPUBLIKO”
102 let od založení (*28.10.1918)
Před dvěma lety jsme u rybníka, pod statkem Vaňatů, dnes už
pod dřevěnými novostavbami, zasadili lípu k výročí 100let ČSR.
Zatím se drží, ačkoliv už zažila i těžší období, sucho i povodeň.
Přejme jí, aby nezůstala ojedinělým novým stromem v centru
obce a aby se jí dařilo.
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PROSLOV PŘI
ZASAZENÍ LÍPY STROMU SVOBODY
V BÍLSKU 18.11.2018
Dobrý den, sešli jsme se zde, abychom si znovu
připomněli 100 let naší republiky, a především 52 let
svobody a demokracie, připočítáme-li i 3 poválečné
roky po r.45. To je dobré skóre, za to můžeme být
vděčni. I dnes existují státy, které mají skóre totalita
versus svoboda mnohem temnější.
Překvapil a potěšil mě životopis manželů Garrigue
Masarykových. Řídili se pravidlem, co nechceš, aby ti
dělal druhý, nedělej ty jemu. A zároveň, co si přeješ
od druhého, dělej především ty sám. Zastávali se
veřejně rovnoprávnosti mezi mužem a ženou, mezi
dělníkem a profesorem. Ale odmítali užít násilí k
prosazení takového nového společenského řádu.
Místo toho apelovali na svědomí a morálku
jednotlivců a sami na sebe byli velmi přísní. Hájili
pravdu, ikdyž jim to přinášelo i materiální a rodinné
potíže. To co učil profesor TGM ve školách, probíralo
se pak na besedách přímo u nich doma. Témata na tu
dobu byla velmi pokroková, o hygieně i té intimní, o
manželství, vedení domácnosti, jak bojovat proti
pověrám a předsudkům, a samozřejmě o umění,
politice, etice a sociologii vůbec. Na prezidentském
křesle ke konci života Masaryk pouze zúročil
celoživotní práci a tak dal jasné základy demokracii.
K práci oba manžele hnalo vědomí, že každý člověk je
unikát, tedy jedinečný, s otisky prstů, které na celém
světě nikdo jiný nemá a kterými může vtisknout světu
přesně takovou formu, jakou může jen on. Rozuměli
tomu, že každý je důležitý, protože je v Božích očích
důležitý jako Boží dítě.
Na prezidentské standardě stojí “Pravda vítězí”.
Prezident Havel přidal “Pravda a láska vítězí”, jen tím
podtrhl, co měl na mysli právě TGM. Protože kde není
láska tam je strach, zatímco láska vede k boření zdí a
otevírání srdcí, k životu v odpouštění a k odvaze v
odlišnosti, k pravdě bez kompromisů a k službě pro
druhé.
Je těžko odolávat lžím, které jsou staletí stejné, jen po
každé jinak vypadají. Lež, že když budeme mít všichni
všechno stejně, stejné možnosti, že si tak budeme
všichni rovni a spokojeni, nepočítala s různými talenty,
s obdarováními ani s růzností lidských charakterů, tak
se vytratila z naší společnosti radost a usadil se strach.
Hledejme, co nám dělá radost, jaká jsou naše
obdarování, k čemu jsme každý zvlášť stvořeni, čím
každý můžeme dát světu ten svůj obtisk a nebojme se
na té cestě držet pevně lásku a pravdu, ochotu sloužit
a odvahu bránit svobodu.
Zvláštní dík tak patří našim zastupitelům, že v dnešní
době velké neochoty starat se cokoliv, natož věci
veřejné, jsou oni už několik let ochotni naplňovat
naše potřeby, bojovat za nás na úřadech a zvelebovat
obec materiálně i lidsky.
Nyní společně zasadíme lípu, která naší obci přinese
stín, přiláká včely a ptáky, snad i nějaké zamilované a
možná i turisty. Lípu, která zadrží vodu, vyčistí náš
vzduch, která nám a našim dětem dá pravděpodobně
více než my sami, i kdybychom se o ní denně
všemožně starali. Mějme ji proto v úctě, je to náš
společný obtisk do tohoto světa.
(AB)

V letošním roce proběhla internetem výzva k sdílení našich přání
republice. Zde pár přání z našich i vzdálenějších řad:
“Aby tato věta z dvacátých let 20.st. našeho prvního prezidenta
ČSR byla znovu aktuální:
“Představa o nutnosti chytrácké diplomacie se přežila; lidé
počínají chápat, že lež je hloupá a zbytečně komplikuje a zdržuje
jednání. Pravda je ve všem, I V POLITICE” (T.G.M.)” A.Bayerová
“Zdraví všem, zachování kulturních tradic Evropě, to si přeju.”
Lenka Kulíková
“Republice přeji, aby se držela svých kořenů.“ Tomáš Kučera
“Hodně zdraví, nadhledu a pokory.” anonym
“Přeju ti, aby tvoji občané nosili ve svých srdcích lásku a
harmonii, pokoru, vděk, odvahu i pochopení, respekt a toleranci
a nebáli se ji šířit do celého světa, aby samostatnost a
zodpovědnost nahradila závist a zášť a aby ses opět stala
srdcem Evropy a těžištěm všeho dobrého na světě.” z Prahy
“Přeji naší krásné zemi, aby každý sám za sebe udělal letos
jeden dobrý skutek ve prospěch někoho druhého, bez toho, co
za to. Potom se nám Všem bude žít lépe, protože to bude rok
dobrých skutků.Všem lásku, toleranci, velkorysost,zdraví a víru v
sebe sama.” z Prahy
“Přeji lidem hodně lásky, porozumění, zdraví, málo nebo vůbec
zlých, štvavých lidi. Mládež, aby se zamyslela nad svými činy a
nenechávala se nikým manipulovat. Mír a pokoj na Zemi.” Opava
“Přeji nám všem, aby se lidé v ČR věnovali tvůrčímu zaměstnání,
přinášející skutečný výsledek, obecný užitek, nové výdobytky.
Aby většina opustila činnost nebo zaměstnání, která de facto
pouze parazituje na druhých a nic skutečného nikomu nepřináší.“
Litomyšl
“Já bych chtěl České Republice popřát více optimismu, národní
hrdosti, prezidenta, který bude reprezentovat. Méně naříkání a
litování se, méně kvantity, více kvality, méně lidí opěvující časy
srpu a kladiva a v neposlední řadě hlavně hodně zdraví:)”
Libochovice

Hrachovců loučení s hospodou
26. září 2020 se sešlo v hospodě kolem 80ti lidí s důležitým
úkolem. Rozloučit se s panem Vladimírem Hrachovcem a s paní
Pavlou Hrachovcovou, kteří hospodu věrně vedli 12 let. Oslava
to byla veliká, radostná i smutná. Mnozí budou mít na co
vzpomínat vzhledem k množství akcí, které zde dosud proběhly.
Poděkování ve formě daru a dopisu s podpisy dárců dojalo Pavlu
i Láďu. Přejeme jim zasloužený odpočinek
a příjemné chvíle v hospodě s novým
“velením”.
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DUŠIČKY 1.11.
Slavnost památky zesnulých podle
svérázného umělce Víti Marčíka, který se
svým originálním divadlem několikrát
navštívil sousední Budyni při
svatováclavské pouti a do Bílska zavítal v
roce 2018 se svojí pohádkou Bajaja při
1.Rodiném festivalu.
“Dočetl jsem se, že na této planetě denně
umírá okolo 161 350 lidí. To je za jeden
rok asi 59 miliónů lidí (přibližně 62
milionů obětí měla celá II. Světová válka).
Tedy 2 lidé za jednu sekundu. V Českých
Budějovicích je to pak okolo 1000
zemřelých ročně, tzn. 2–3 lidé denně. To
všechno jsou ale jen čísla a může to být, a
určitě je, úplně jinak. Nejsme přece čísla
ani nějaké statistiky. Za každým číslem je
příběh, osud, loučení…
NÁVOD NA SLAVENÍ:
• Večer napíšeme dopis zesnulému.
„Dopis na Rozloučenou“. Rozsah dopisu:
Jedna věta až několik stránek. Můžeme
škrtat, přepisovat, psát hrubky. Forma
záleží na nás. Také vyhledáme více fotek, i
společných, které si přilepíme,
připevníme, zavěsíme, položíme na místa,
kde je normálně nemáme (lednice, stůl,
dveře, zeď, lustr a podobně).
• Ráno vstaneme o hodinu dřív. A kromě
běžných ranních zvyklostí zapálíme na
bezpečném místě svíčku, z večera
připravenou. Uvaříme si čaj, kafe, nebo to,
na co máme chuť. Sedneme si, i v
případě, že normálně ráno u stolu
nesedíme.
Je dobré při vzpomínání mluvit nahlas.
Nebojme se, je to normální. Je dobré
děkovat, ale i vyčítat, prosit i nadávat.
Prostě to, co cítíme. Ranní sezení můžeme
prožívat sami nebo s někým.
• Pokud je pracovní den, jdeme do práce
nebo do školy, nebo plníme své jiné
povinnosti (nesmíme zapomenout
zhasnout svíčku!)
• Tento den je den setkávání a nemělo by
pro nás být nic důležitějšího. A proto,
nezapomeňme domluvit si schůzku s
někým důvěrně známým a donuťme se
mluvit, vzpomínat, plakat, zpívat i tančit
(nutit k radosti se nenechme, tu musíme
cítit sami). ”
pokračování na str.5

Dopis na památku: František Nepil:
Hledání radosti “Rok není udělán tak
nejhůř, jak si lidé myslí. Dny jsou v létě
moc dlouhé a v zimě moc krátké. V
zimě jsou zase večery moc dlouhé a v
létě začínají až v noci. Aby se to
napravilo, začali lidé vymýšlet žárovky a
kalendáře a …” HOSPODY!!!!
Tady u nás bylo vždy jedno, jak dlouhý
je den, a nebo, jak dlouhý či krátký je
večer a noc. S vámi v hospodě nám
všem bylo vždycky dobře a nálada byla
perfektní. Žádná akce se neobešla bez
úsměvu za barem, bez vtipu a někdy
taky bez “pořádný držkový” od Pavly :) Máme vás oba moc rádi a
děkujeme za všechny ty dny a večery, které jste tu s námi byli. “
To tenkrát za Kahovce…” začínal vyprávění můj děda Kajtman.
Myslím, že nejen já, ale my všichni, budeme svým dětem a
vnoučatům začínat vyprávění “TO TENKRÁT, KDYŽ JEŠTĚ BYLI
V HOSPODĚ PAVLA S LÁĎOU,…” (text Tereza Mojdlová)
(AB)

Volby podzim 2020
Ve dnech 2.-3.11.2020 se v České republice konaly krajské volby
do zastupitelstev všech čtrnácti krajů. Zároveň s nimi proběhly
v určených obvodech také volby do Senátu Parlamentu České
republiky s druhým kolem ve dnech 12.-13.10.2020. Kandidáty
pro volby do Senátu mohly přihlašovat politické strany a politická
hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra ČR a jejichž
činnost nebyla pozastavena. Kandidovat mohl i nezávislý
kandidát, ten podává přihlášku k registraci sám. Každá politická
strana, politické hnutí a jejich koalice může podat pouze jednu
přihlášku k registraci v každém volebním obvodu. V některých
jiných obcích a městech mohli občané hlasovat také i
v předložených peticích na různá témata.
Z Bílska, Netonic a Záluží mohlo minimálně 157 občanů
s hlasovacím právem, přihlášených zde k trvalému pobytu,
vyjádřit svou podporu kandidátům na 55 nových zastupitelů
Jihočeského kraje ve volební místnosti na faře v Bílsku. Při
sobotním sčítání zjistila volební komise ve volební schránce z 57
odevzdaných 57 platných hlasů. Na některých lístcích byli
zvlášť označeni kandidáti, kteří tím získali takzvané preferenční
hlasy. Voliči tu odevzdali hlasovací lístky pro hnutí ANO 2011
(21), ODS (9), Starostové a nezávislí (8), 5 až 3 hlasy získaly
Pirátská strana, koalice TOP 09-KDO-ČSL, KSČ a ČSSD. Po
jednom voliči se vyjádřilo pro stranu Zelených a RozumnýchPetra Hanniga. Tyto výsledky odvezla předsedkyně volební
komise paní Marie Sekyrová se zapisovatelem Tomášem
Bayerem do vodňanského volebního centra. Do „krajských voleb“
letos kandidoval i pan starosta Jiří Kulík, kterého podpora
místních moc potěšila. Volební účast v celém Jihočeském kraji
(195 okrsků) dosáhla dle údajů Českého statistického úřadu 37,95
% a výsledné personální složení krajského zastupitelstva je
výsledkem povolebních jednání. Volby do krajských zastupitelstev
se konaly pouze v tomto jednom termínu. Novým hejtmanem byl
zvolen pan MUDr. Martin Kuba. Věřím, že zvolení zastupitelé
upozadí své zájmy a budou se plně věnovat rozhodování o kvalitě
našeho života ve všech oblastech.
Obec Bílsko spadá do senátního obvodu č.12, tj. okres Strakonice
4
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DUŠIČKY 1.11.
(pokračování)
• “Je dovolené, dokonce nutné, vše –
tedy skoro vše, to Vám řekne každý
psychiatr i psycholog anebo farář. Tedy
skoro každý.
Málo se mluví o tom, co nás uvnitř, v
našem těle, někde hluboko v srdci trápí.
Je dovolené i víno nebo cigareta (pokud
ovšem nejste alkoholici anebo
tabákmaniaci).
• Tento den bychom měli vzpomínat,
mluvit, přemýšlet o mrtvých a o smrti.
Jsou mrtví vůbec Mrtví a co Smrt? A co
Já?
Existuje Bůh? A jestli je, tak proč Smrt? A
co Bolest? A co Utrpení?
Upozornění:
Když cítíte nesnesitelný smutek, bolest,
vztek, plačte, křičte i hystericky. I když je
to nevhodné. Neboť nic není nevhodné.
V této nenormální situaci je to normální.
Když necítíme nic, je to divné, ale je to
taky normální. Protože norma na to, jak a
co máme cítit, není. Nebojme se, nejsme
normální, jsme jedineční. Když se nám
chce zpívat, zpívejme, i když je to
nevhodné. Nebojme se mluvit o svých
pocitech. Upozornění pro okolí:
• Nezapomeňme na naslouchání.
• Přednost ve vzpomínání mají ti, co trpí.
• Odpusťme si chytré řeči typu: „Zase
bude líp.“
• Nevyhýbejme se pozůstalým a mluvme
s nimi přímo a otevřeně.
• Ptejme se na jejich pocity!
Snažme se nebrat antidepresiva, ale
nesmíme zůstat sami!!!
Nenávist a vztek je taky normální, ale jen
na počátku, při setkání se smrtí. Když
přetrvává, je třeba se léčit!
Můj osobní důvod:
Viděl jsem ležet v rakvi svého tátu a
napadlo mě: „Kde jsi tati?“ Trochu jsem
se ho bál dotknout. Nebyl jsem u jeho
umírání. A pak jsem ho pohladil. Ten
dotyk jeho ruky pořád cítím. Hladil totiž
on mě a ne já jeho. Já jsem ale musel
přijít a položit svou ruku na jeho mrtvé
tělo. Dnes bych ho objal a políbil. Díky za
všechno, co jsem s tebou mohl prožít,
tati. Díky, že jsem mohl být tvůj syn.
Dal jsem si za úkol napsat, proč by měla
být SLAVNOST ZEMŘELÝCH věc veřejná.”

a části okresů Písek-Prachatice. Volby do Senátu se díky
výsledkům letos konaly ve dvou kolech. V prvním, ve dnech
2.-3.10.2020, odevzdalo platný hlas také 57 voličů z celkového
počtu 157 přihlášených k trvalému pobytu. Na voličský průkaz
z jiného místa kraje u nás nikdo nehlasoval. Z přihlášených
kandidátů na senátorské křeslo zde získali největší podporu
pánové MUDr. Bc. Fiala (ODS, 18), Ing. Petr Kalina (ANO, 14)
a Ing. Luboš Peterka (KDU-ČSL, 10). Ostatní dámy a pánové
získali pouze 1 až 3 hlasy. V tomto prvním kole nezískal v našem
volebním okrsku žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů a
proto se volby opakovaly ve dnech 12. a 13.10.2020. Volební
lístky se již neroznášely voličům do schránek, ale byly k dispozici
pouze ve volební místnosti na faře č.p.1 v Bílsku. Během příprav
na druhé kolo mezi sebou svedli poklidný souboj bez bulvárního
napadání MUDr. Fiala ze Strakonic a Ing. Peterka z Radomyšle.
Nakonec byly výsledky velmi těsné, kdy z 25 odevzdaných
platných hlasů získal 13 radomyšlský starosta. V celkovém
sčítání volebního obvodu ho však při volební účasti 15% o 45
odevzdaných lístků předstihl ředitel strakonické nemocnice, pan
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, příslušný k ODS – Občanské
demokratické straně. Pan doktor tedy získal nadpoloviční většinu
50,13 %. Uvidíme, jestli bude v příštích letech umožněno pořádat
společenské akce, kam bychom ho mohli pozvat.
(LK)

ZE ŽIVOTA OBCE A OKOLÍ
Nové rodinné domky v Bílsku na místě č.p. 11
Pan starosta Jiří Kulík v minulém občasníku sestavil přehled
jednání, žádostí a razítek při získávání stavebního povolení, které
bylo vydáno 21.9.2020. https://www.bilsko.eu/aktualne/
obcasnik/
V říjnu 2020 začala
výstavba základových
desek, přípojek pitné i
odpadní vody a přístupové
k o m u n i k a c e . Te ď u ž i
výstavba rodinných domků.
Stav 30.9.2020 +
12.11.2020
(AB)

pokračování na str.6
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DUŠIČKY 1.11.
(pokračování)
“Nevěděl jsem, že to bude tak těžké:
• Proč by člověk měl být věrný?
• Proč by se mělo zdravit?
• Proč se loučit?
• Proč děkovat?
• Proč odpouštět?
• Proč prosit?
• Proč pohřeb?
• Proč vracet dluhy?
• Proč jíst a pít?
• Proč chodit na záchod? ”
za normálních okolností je možné
vyrazit do Českých Budějovic, kde
probíhá průvod k památce zesnulých:
17:30 hod. – sejdeme se na
Piaristickém náměstí, kde již budou
stát koně s vozem.
18:00 hod. – zazní zvony a vyjde
průvod.
Když přijede vůz na náměstí, zastaví u
kašny, paškál se postaví do křtitelnice a
od něj se rozsvítí všechna světla
a zapálí oheň. Začne obřad rozloučení.
h tt p s : / / w w w. v i t a m a rc i k . c z / c o p r i p ra v u j e m e / s l a v n o s t - p a m at ky z e s n u l y c h . h t m l ?
fbclid=IwAR2JiZTMY0HilVJFXnxEIpe3
dpXTPEpJOStI1V5X--SflWDpPyqSihTJwk
(AB)

Hospoda Bílsko
Od 1.října 2020 otevírali hospodu č.p. 32 v Bílsku noví nájemci.
Pan Radek Houška je z Českých Budějovic a pomáhá mu tady
Lenka Kržová z Bavorova. I když je současná doba karantén,
omezení a nouzových stavů, proti podnikání v tomto oboru,
myslím, že se statečně drží. V nabídce prodejního okénka je
vždy točené budějovické pivo a teplé jídlo v podobě dopečené
pizzy nebo placky Triangels s různou náplní (Facebooková
stránka „Hospoda Bílsko“). Vše si v papírové krabici nebo
zelené PET lahvi odnesete do tepla domova. Od konce října je
zde možno platit kartou přes platební terminál, což alespoň mě,
tak nějak méně bolí (dokud nevidím bankovní výpis). Otevírací
dobou, nařízenou do 20:00, se oba snaží vyjít vstříc všem
žíznivým sousedům. Podvečerní podzimní procházku tedy
můžete zakončit před hospodou s kouřícím Latte a muffinem.
Jednou nás možná vládní nařízení pustí i dovnitř. Vzpomínali
jsme nedávno výročí Tanečních hodin pro dospělé s příjemnou
obsluhou Hrachovců. Už je to rok a tradiční plesová sezóna se
blíží….
(LK)

NETONICE
Netonice najdeme 3,5 km severně od Bílska s katastrem o
rozloze 3,45 km². Rozkládají se pod vrcholy Radovec (635
m.n.m.) a Knížecí kámen (626 m.n.m.) a na jihovýchodě je
zalesněná Hůrka (558 m.n.m.). Celý katastr patří do okresu
Strakonice, s pověřenou obcí Vodňany a matrikou v Bavorově.
Netonice vznikly na křižovatce cest Radějovice - Drahonice (č.
140-11) a Dunovice - Bílsko. Po dnešní silnici do Bílska
chodívaly zdejší děti do školy a věřící do kostela. Cesta od
kapličky dnes těsně sevřené starými lípami na konci vesnice
vede nově vysázenou alejí ovocných stromků, pak z kopce
křižovatkou Chrást – Záluží „v Horách“ dolů kolem Kuřinů
opraveného křížku do údolí s vybudovanou suchou hrází
„poldrem“ a dále do Bílska. Cesty a jejich historii je možné si
prohlédnout např. na http://oldmaps.geolab.cz/. Mapy Netonic
z let 1877-1880 jsou volně k dohledání na mapovém listu III.
vojenského mapování č. 4352/1 v měřítku 1:25 000 na odkazu
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?
lang=cs&map_root=3vm&map_region=25&map_list=4352_1.
V dnešní době jsou Netonice i počáteční a konečnou zastávkou
autobusové linky č. 380240 přes Paračov, Jinín a Kapsovu Lhotu
do Strakonic. Odjezdy v pracovní dny jsou v 6:15 nebo 25´ podle
školních prázdnin; dále ve 13:00 a v 15:30.
Podle dochovaných zpráv Netoničtí patřili pod panství hradu
Helfenburk. S tím souvisí první známá dochovaná písemná
zmínka z roku 1334 v listině Jana Lucemburského, kterou
daroval majetky po Markétě, bývalé manželce Bavora ze
Strakonic, Petru z Rožmberka. Po roce 1350 patřilo panství
Joštovi z Rožmberka, po něm Petrovi a následně Janovi,
Jindřichovi a Oldřichovi. Ten zadlužený majetek prodal roku 1457
Janu z Lobkovic. Tím byly Netonice připojeny k Cehnickému
panství Zachariáše Kavky z Říčan a na Štěkni. Pod správu
Štěkně pak spadaly Netonice až do roku 1918. V období
Třicetileté války byly zkonfiskovány majiteli štěkeňského panství,
Janu Malovcovi z Malovic, a tak roku 1621 připadly městu České
6
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DEN VÁLEČNÝCH
VETERÁNŮ
Před 102 lety, 11. 11. 1918 v 11:00
pařížského času, vstoupilo v platnost
příměří mezi státy Dohody a
Německem a na západní frontě
konečně zavládl klid. Skončila tzv.
Velká válka, později nazvaná první
světovou, která za sebou zanechala
přibližně 10 milionů mrtvých vojáků,
na 8 milionů mrtvých civilistů a více
než 20 milionů zraněných vojáků.
Zranění vojáků byla v době před
objevením antibiotik frontovými lékaři
často řešena amputacemi. Jedním z
důsledků války tak bylo obrovské
množství invalidů, kteří po skončení
války živořili často na hranici bídy. Také
proto se již od roku 1919 připomíná
11. listopad jako Den válečných
veteránů a od roku 1921 slouží vlčí
mák jako symbol pro sbírky na pomoc
válečným veteránům a invalidům.

-------

JOHN MCCRAE: NA FLANDERSKÝCH
POLÍCH
Na polích flanderských vlčí máky
kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.
My mrtví zůstanem – a je to možná
zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích
flanderských.
Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš
žal.
Když rozkvétá lán máků červených,
my neměli jsme spát na polích
flanderských.
(český překlad Jindra Svitáková)

-------

(pokračování na str.8)

Budějovice. Své majitele v této neklidné době střídaly často – již
1622 je zakoupil Ferdinand Lažanský z Bukové, 1623 Jiří
Mitrovský z Nemyšle, 1625 Jakub Krysl, 1636 Jan Antonín
z Eggenberka majitel Bavorovského panství. Od roku 1648 do
roku 1784 drželi ves Windisch-Gratzové.
Zástavba obce je tvořena většinou zemědělskými usedlostmi,
často modernizovanými, ve většině případů pěkně udržovanými.
obydlena je polovina domů. Na návsi stojí kaple se zvoničkou
přibližně čtvercového půdorysu se zaoblenými rohy. Nad
vchodem je uveden letopočet 1758, uvnitř je umístěna soška
Madony s děťátkem. Jehlancová střecha je vyvedena do dřevěné
zvoničky. V ní visí zvonek, který byl v roce 1923, dle údajů z
Farní kroniky, slavnostně vysvěcen a pokřtěn jménem Svatý
František. Tato kaple (viz černobílé foto) i kaplička u cesty do
Bílska byly celkově, včetně nové střechy, opraveny v roce 2006
nákladem Obce Bílsko. Zatím jsem nebyla úspěšná při pátrání
po patroniciu (zasvěcení patronovi, dle vyprávění pamětníků
pravděpodobně Panně Marii) na farním úřadu v Bavorově ani ve
Vodňanech. Dotazy jsem zaslala i do muzea ve Vodňanech a ve
Volyni. Bohužel správa těchto malých obecních kaplí již dávno
nespadá pod Českobudějovické biskupství a tak je obtížné
dopátrat se podrobností. Netoničtí slavili pouť společně s filiálním
kostelem sv. Jakuba v Bílsku koncem července. Podle vyprávění,
chodili či jezdili dříve někteří věřící na bohoslužby také do
Paračova.
Před kaplí na návsi Netonic stojí křížek s kamenným
podstavcem, datovaný 1863, a na litinovém těle má ve spodní
části naznačeny sloupy chrámu bez prostřední sošky a nad nimi
uprostřed kruh s nápisem "Pochválen buď Pan Ježíš Kristus".
Kromě
tohoto je
v katastru
Netonic i
několik
dalších
drobných

sakrálních staveb. Křížky u cest jsou na
starých i současných turistických mapách
vyznačeny na křižovatce před č.p. 23
(Maříků). Jeho ulomené, bohatě zdobené
litinové torzo s oválnou tabulí pro text tam
bývalo opřeno ještě v nedávné době.
V tomto místě je v mezi zasazen také starý
kamenný rozcestník, v současné době bez
prkenných ukazatelů.
Novou historii v tomto směru začal psát pan
Martin Hrabě, který k cestě do Cehnic, na severní straně obce „U
dubu“, umístil krásný nový křížek (viz foto), kde již dříve, podle
pamětníků stával. Tehdy to byl prý křížek „Brázdů“, snad na
7
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DEN VÁLEČNÝCH
VETERÁNŮ
(pokračování)

!

Autorem básně byl kanadský chirurg
pplk. John McCrae (1872-1918), sloužící
v průběhu války na západní frontě ve
Flandrech v dnešní Belgii. V básni,
kterou psal pouze pro sebe, vypsal svůj
žal nad zabitými spolubojovníky. Papír s
básní původně zahodil, kolemjdoucí
důstojník ji však zvedl a odeslal do
Anglie, kde byla vydána 8. prosince
1915 v časopise Punch. John McCrae se
konce války nedočkal, zemřel na zápal
plic 28. ledna 1918. Jeho báseň se však
stala jedním ze symbolů celého konfliktu
a právě na jejím základě si dodnes
připomínáme památku padlých a
válečných veteránů symbolem vlčího
máku.
(LK)

památku místnímu sedlákovi a jeho
děvečce, které na cestě z pole zasáhl při
bouřce blesk. Při procházce okolo Netonic doporučuji místo
navštívit, stejně jako na turistických mapách vyznačené místo
dalekého rozhledu u cesty na Drahonice. Nejzajímavější
z dochovaných sakrálních staveb je asi výklenková kaplička
s obrázkem Madony na konci obce směrem na Bílsko. Podle
údajů ze starých map vedla právě kolem rybníčku a této kapličky
mezi mohutnými lípami důležitá
cesta, obcházející střed obce.
Tomu nasvědčuje také původní
číslování domů od největšího, a
v roce 1770 nejdůležitějšího
stavení č.p.1 (dnes zbořeno), se
pravděpodobně číslovalo 2, 3, 4
a po cestě dolů k rybníčku 5,
dále až 6 a pak zpět do vsi a
postupně za sebou. Rozložení
čísel popisných nám často může
napovědět, jak se obec
rozrůstala, i když někdy může
např. požár a přenesení č.p. na
nový dům tímto řádem pěkně
zamíchat.
Návrh Územního plánu pro
Netonice uvažuje pouze o doplnění menších ploch pro výstavbu
asi 5 rodinných domů, a to při východním okraji zastavěného
území podél místní komunikace. V severní části obce byla na
základě požadavku vlastníka předmětných pozemků navržena
plocha pro zahrady. V Netonicích, stejně jako v dalších osadách
Bílska, je navrhována i plocha pro výstavbu čističky odpadních
vod (ČOV) někde v nejnižších polohách při okraji zastavěných
částí.
V obci jsou dnes 3 rybníčky. Jeden v zahradě nad č.p. 3, další
rybník „Českých“ mezi kovárnou a obecní pastouškou, upravený
v letech 1986-87 na požární nádrž. Ještě dříve tu bývaly rybníčky
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Cholera morbus na
Blzecku
(Lad.Pilát, Vlastivědný sborník Zlatá
stezka, roč. 1932-36, poskytl nám pan
učitel Miroslav Vlček z Bavorova)
„V 8. čís. roč. II Zlaté stezky psal p. E.
Traxler o tom, jak řádila roku 1832
cholera na Vlachobřesku. O pět let
později se objevila opět v našem kraji, jak
o tom německy psáno v pamětní knize,
z a l o ž e n é ro ku 1 8 3 6 m y s l i v e c ký m
mládencem Frant. Jochtem z Měkynce:
„V roce 1837 navštívila náš kraj cholera
morbus, která již do Čech přišla před pěti
roky, nebyla více zlého druhu jako dříve,
ačkoli mnoho lidí usmrtila. Tato nakažlivá
nemoc byla k nám zavlečena z Drahonic.
Řádila v tom roce ve zdejších i bližších
obcích i v Dubě a více osob jí padlo za
oběť. Na to přišla ta skoro zlá nemoc
chřipka, influence, která ale skrze brzké
lékařské zakročení málokdy zlý konec
vzala.
Když tato nemoc přišla, vzdor nejlepším
předejitím (předepsaný Kontrus
Kontumac a více dobrých prostředků)
v celé Evropě její oběti jsou nesčíslné,
přes veškerá namáhání těch nejlepších
lékařů. Jeden jistý prostředek najíti bylo
bezúčelné; co někde pomohlo, byla jinde
smrt. Některému pomohly teplé obklady
a pocení, druhému zase studené a
třetímu pomohlo pití hnojnice. Přišlo to
tak daleko, že lékaři nařídili, že se nesmí
po nemocném nositi šaty a jej
navštěvovati. Snad se mohlo lecčemus
předejíti, kdyby byl každý cholerové
vápno měl, když šel k nemocnému do
bytu. Na úřadech byly zásoby toho vápna
a bylo nařízeno je rozdávati, ale právě to
mělo opačné následky. Jako od démona
zaslepený lid se bál, že má býti otráven,
že ta chřipka jest předstírána, lid myslel,
že jest šálen a měl i na nejnevinnější
podezření. Studnice byly uzavřeny a
chodilo se pro vodu do nejvzdálenějších
potoků a řek. V hostinci musel hostinský
prvně píti sám, poněvadž se mu nevěřilo.
Lidé se kropili rozličným způsobem. Místy
skoro nebyli si svým životem jisti, aby tam
do kostela vkročili. Lékaři byli jenom
k rozumnějším lidem povoláni. Lidé byli
tak daleko přestrašení, že se báli přijímati
sv. hostii. Strašné bylo zaslepení lidu,
takže muži, od kterých se to nečekalo,
byli i proti přijímání sv. hostií.“
(LK)

Malců neboli Repšů (Kučerů) za kovárnou a na polích Hrabětů
rybníček zvaný Sosnů nebo Šindelářů, který pan Martin Hrabě
loni obnovil, aby tak zase zadržoval přirozeně vodu v krajině.
Krásné a chvályhodné dílo. (viz foto z místa, kde stál traktor)
Dodnes
se
dochoval ještě
rybníček pod
bývalým č.p.8,
kde hospodaří
také pan Martin
Hrabě (chov
prasat). Z tohoto
rybníčku pod
osadou vytéká
směrem k Bílsku
Netonický potok,
napájený hlavně
pramenem u
bývalé kovárny.
Potok u rybníka pana Hanžla ze Záluží před silnicí Chrást –
Záluží mění název na Bílský potok, který postupně přibere vody
Chrásteckého potoka před poldrem a pod Bílskem Brnoušský
neboli Pivkovický, aby se za Sviněticemi vlil do Blanice, díky níž
patří k Povodí Vltavy. Netonický potok je podle zákonných
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, považován za „VKP“, tj. významný
krajinný prvek, v kategorii stávajících lokálních biokoridorů a
biocentra. V jeho blízkosti se na parcelách č. 785/1, 785/2, 781 a
806 dle KN nachází také „VKP“ registrovaný na základě podnětu
občanského sdružení. Kromě těchto významných krajinných
prvků, tedy „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotných částí krajiny, utvářejících její typický vzhled nebo
přispívající k udržení její stability“, jsou podobné lokality
v katastru Netonic také v okolí vrcholu Knížecího kamene a
Radovce.
V oblasti ochrany přírody v Netonicích a okolí působí podle údajů
ve veřejném rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR od září 2010
nyní zapsaný spolek, dříve občanské sdružení, „Ochrana
životního prostředí v Netonicích“ (IČ:22856714) s jedním členem.
Bohužel se mi nepodařilo při kontaktování předsedkyně spolku,
Ing. Anny Šípové, získat bližší informace k jeho činnosti. Spolek
byl podle Veřejného rejstříku zapsán za účelem: ochrany přírody,
krajiny a venkovského prostoru, ochrany krajinného rázu a
obnovy zeleně, aktivního vystupování proti porušování zákonů
týkající se ochrany životního prostředí, jednání s orgány
municipální a státní správy, aktivního vystupování proti
subjektům nerespektujícím úctu k přírodním a kulturním
hodnotám, spolupracování s orgány životního prostředí a jinými
subjekty, prohlubování participace veřejnosti v procesech
rozhodování o věcech veřejných, účasti ve správních a jiných
řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody.
Dále je v obci z vodohospodářského hlediska zajímavý pramen,
který je jímán a z přepadové roury vytéká do kamenných koryt
před domem č.p. 26 a bývalou kovárnou, která je nyní
upravována pro využití všech místních obyvatel k společnému
setkávání. Tento vodní zdroj (č. 8844) je evidován také
v Národním registru pramenů a studánek. Pro vodu se sem sjíždí
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obecní KNIHOVNA
Bílsko
OTEVŘENO každý
PÁTEK 15:30 - 16:30
V knihovně můžete využít tiskárnu a
kopírku. Dále je vám zde k dispozici
obecní pokladník.
Objednávky a dotazy na:
knihovnabilsko@centrum.cz
nebo FCB: Alzbeta Bayerova
Nově můžete sledovat různé příspěvky na
FCB: KNIHOVNA BÍLSKO
a na https://www.bilsko.eu/knihovna/
naleznete i seznam aktuálně zapůjčených
knih ze Šmidingerovy strakonické
knihovny.
V SOUČASNOSTI OD 22.10.2020 DO
ODVOLÁNÍ ROZHODNUTÍM VLÁDY ČR
JSOU VŠECHNY KNIHOVNY
UZAVŘENY.
V našem případě je možnost individuální
domluvy v průběhu týdne.

Do občasníku
přispívají pravidelně
starosta Jiří Kulík (JK), Lenka Kulíková (LK),
Jaroslava Pánová (JP) a Alžběta Bayerová
(AB)
Budeme moc rádi za příspěvky a
fotografie od vás. Osobně nebo na mail:
alzbeta.bayerova@gmail.com,

lidé ze širokého
okolí. V nedávné
době zveřejnil na
sociálních sítích
jeden z odběratelů
pramenité vody z
nedalekých Pivkovic
její rozbor. Z něj
vyplynulo, že pH
vzorku bylo v srpnu
2020 ve výši 6,8.
V normě byly pach,
zákal, i obsahy dusitanů, dusičnanů, amonných iontů, manganu
a železa. Poněkud překročené byly hodnoty mikrobiologického
spektra, ale voda byla vyhodnocena jako pitná po převaření bez
omezení. Není mi známo, že by se rozbor ještě opakoval.
U cesty na Dunovice vysadili místní občané společně řadu
stromů, která se již stala přirozeným krajinným prvkem. Korunky
nových vysoce rostoucích stromů jsou v krajině viditelné na
dálku, stejně jako alej ovocných stromů u silnice na Bílsko. Letos
i pěkně odrodily mladé třešně, jabloně a hrušně. Na další
schválenou dotaci Obce Bílsko se snad podaří dosadit chybějící
stromky.
Školním obvodem spadají nyní Netonice na rozdíl od Bílska a
Záluží, do Základní školy v Cehnicích. Do roku 1972 však odsud
děti společně docházely do školy v Bílsku.
Podle údajů Českého statistického úřadu byl v Netonicích
evidován počet obyvatel v těchto letech: 164/1869, 168/1880,
131/1890, 145/1900, 140/1910, 156/1921, 154/1930, 112/1950,
105/1961, 80/1970, 52/1980, 49/1991 a 52/2001. Počet
obydlených domů kolísal od 26 k dnešním 23. V roce 2011 bylo
v Netonicích evidováno 23 adres a přihlášeno 48 obyvatel.
V tomto roce také bylo celkem v Bílsku, Netonicích a Záluží
sečteno 195 obyvatel, z toho 106 mužů a 89 žen. Průměrný věk
celkem byl 43,7 roku, z toho u mužů 41,6 a u žen 46,1 roku.

kulikovi@volny.cz,
nebo jirkapan@seznam.cz
Také vám v případě zájmu můžeme
poskytnout zveřejněné fotografie.

Na veškeré internetové odkazy zde
uvedené se dostanete nejsnadněji
přímo z občasníku v elektronické
formě: https://www.bilsko.eu/
aktualne/obcasnik/ Zde naleznete
všechny občasníky od roku 2015,
také v tištěné formě jsou k dispozici v
knihovně.
NOVÁ PODOBA OBECNÍCH STRÁNEK:
https://www.bilsko.eu/

Od minulého roku si staví nad č.p. 22 nový dům pan Josef Kozel,
bývalý řidič zdejší
autobusové linky. Během
října 2020 se do Netonic
přihlásila k pobytu rodina
p. Kuthana s 5 dětmi,
což by mohlo věkovým
průměrem významně
zahýbat a rekreační
charakter se přemění
zas do žijící, trvale
obydlené vesnice. Pro místní
děti bylo obcí vybudováno při
cestě do Drahonic pěkné
oplocené hřiště s plochou na
sportovní hry a prolézačkami.
Na obecní pozemek pod ním
byly vysazeny stromky.
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Ještě trocha historie. Roku 1676 byl sepsán protokol revizitační komise (upřesňující berní rulu, předchůdce
katastru https://www.statistikaamy.cz/pribeh-statistiky/1654-berni-rula/) dosavadní panství štěkenského, ve
kterém jsou v Netonicích uvedeni následující poddaní hospodáři: Václav Malec, Tomáš Syrový, Jakub
Šindelář, Jíra Brázda, Martin Kub, Tomáš Kudlata, Říha Repeš, Jan Hora, Pavel Bejček a Jan Belháček.
K tomu byla nalezena jedna chalupa pustá a jedna krčma. Je zajímavé, že některá ze jmen se dochovala u
označení domů v ústním podání dodnes (viz následující soupis). Také roku 1716 byl proveden soupis
gruntů a evidováni následující poddaní hospodáři: Vavřinec Malec, Tomáš Syrový, Jakub Šindelář, Petr
Brázda, Václav Kub, Vít Kudlata, Vít Repeš, Pavel Hora, Vít Sosna a Matouš Belháček. V roce 1860 pak
zde bylo sepsáno 23 domů a 163 obyvatel, roku 1910 celkem 25 domů a 140 obyvatel.
Zápis v Okresním archivu z roku 1914 uvádí, že zdejší obecní zastupitelstvo rozhodovalo společně pro
Netonice a Radějovice. Starostou byl František Holát a radními Václav Český a Josef Pašek z Radějovic.
Ve výboru byli Jakub Jůzek, Jan Drábek, František Vilím, František Jenáček, Matěj Račan a Tomáš Štěr.
Jako kovář a podkovář se uvádí Jan Drábek, kapelník Václav Kotář, kramářství měl Matěj Hesoun a na
hospodách včetně trafiky byli Jan Diviš v Netonicích a Josef Sekyra v Radějovicích.
Podle pamětníků bývala hospoda v č.p. 3 (Martiniakovi) a v č.p. 25
(Řízkých). V současné době vlastní obec dům č.p. 13, což je bývalá
Pastouška. Později zde sídlil Místní národní výbor, v sedmdesátých
letech minulého století tu úřadoval pan Plíva z MNV Bílsko. Dům byl
v roce 2016 zvenku opraven a v těchto prostorách se sousedé
mohou společně sejít nebo si např. zahrát ping-pong. V předešlých
letech se sousedé a chalupáři setkali několikrát i při stavění a
hlídání květnové májky vedle kapličky na návsi. Pohostinnost
místních, která poněkud vyvrací dochovanou pověst, jsme měli
možnost v posledních třech letech zakusit během masopustního
průvodu. Za předložené dobroty slané i sladké a pití rozmanité,
které nám byly předkládány sousedy, moc děkujeme.
V Netonicích se lidé zabývali převážně zemědělskou výrobou. Podle sdělení pamětníků zde bylo Jednotné
zemědělské družstvo založeno v roce 1956, společně i pro obec Radějovice. Ve zdejším kravíně a jeho
areálu se chovaly zejména dojnice a jalovice, ale byli tu ustájeni i býci na výkrm. Kromě skotu zde mělo
JZD vepřín a drůbežárny. Dost pozemků v okolí obce postupně jejich majitelé hospodařícímu družstvu
odprodali. Na pozemcích nyní hospodaří zemědělská společnost Pivkovice a.s. (IČ:25154443). Kromě ní
zde hospodaří také soukromý zemědělec, pan Martin Hrabě, který se zabývá rostlinnou výrobou a chovem
prasat (č.p. 19 a v bývalém č.p. 8). V č.p. 8 před tím žila rodina Myslivců, která byla v 50. letech
vystěhována a přesunuli se k Mělníku. Ze zbořených statků č.p. 1 a č.p. 8 se suť v 70. letech vyvážela do
cesty směrem na Dunovice (říkalo se jí „Hluboká“ cesta).

Pravděpodobné události i pro Netonice z Kroniky obce Pivkovice, vedené od 1922
(kroniku mi zapůjčila paní Ing. Marie Vondrovská, která ji vede po p. Pavlíčkovi):
1938 od 25.1. až do 11.2.1938 viditelná polární záře
1945 březen Utíkali tudy Němci z vnitrozemí, přes den se schovávali v Brnouších, v noci procházeli dál
do Bavorska.
13.5.
Projeli přes Bílsko 3 americké tanky a 40 vojáků v autech. Rusové jen okolí projížděli a
všude hledali Němce.
1953 10.-13.5. sněhová nadílka
23.7.
katastrofální krupobití a průtrž mračen, kdy voda vymlela cesty a valila se po vsi, pak po
zbytek roku velká sucha
1960 10.-24.4. bylo v okolí velké vojenské cvičení
Bohužel jsem u místních obyvatel nesehnala kroniku žádného období, vedenou přímo pro Netonice. Ani
paní Ing. Šípová na telefonický dotaz nevěděla, kde by se mohla nacházet.

Dochovaná pověst (Pověsti prácheňska, kniha II. O.Fibich): Vzbuzené vojsko
“V lese Brnouši nad Netonicemi stojí tzv. Zelený křížek s nápisem „Bože, odpusť naše viny!“. V blízké rokli
jsou pochování otrávení francouzští vojáci, kteří byli takto děsivě přivítáni při ložírování v blízké vesnici.
Jednou tudy šel v pozdní hodinu vojenský vysloužilec, a protože znal ty správné povely, vzbudil mrtvé,
nechal je nastoupit a mašírovat. Od těch mrtvých se vzal takový hluk, že se nakonec polekán dal na útěk.
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Druhého dne ho v bezvědomí našli na cestě…” Při společném jarním povídání mi obyvatelé potvrdili, že
pověst znají, ale v místním vyprávění se traduje, že zde pochovaní vojáci byli otrávení až ve Volyni…. :)
Ve Vlastivědném sborníku Zlatá stezka z let 1932-36 nalezl v části Dětský koutek a poskytl nám pan učitel
Miroslav Vlček z Bavorova zápis Miloslava Diviše, žáka III.tř.: “O Knížkamenu. Nedaleko Netonic
uprostřed lesa je skála zvaná „Knížkámen“. Ze tří stran je zcela strmá, asi 15 m vysoká, čtvrtá strana se
pozvolna sklání a je protesána 20 schody. Nahoře je rovina, kde stával kamenný stůl se židlemi chráněný
šindelovou střechou. Odtud byl krásný rozhled K Písku a ke Štěkni. Jméno má od toho, že tam prý vždy
svačíval kníže Schwarcenberk, když v tato místa přijíždíval se svou družinou na hony. Příjemný chládek jim
tam poskytoval velký dub. Nyní je to místo opuštěné, dub byl bleskem roztříštěn, stůl a židle svaleny a
odvezeny. Též se povídá, že odtud vede podzemní chodba na Helfenburk.“
Jmenovcem Netonic by mohla být obec Netenice, dříve Netymiece nebo Netunice též Netonice, která leží v
mírném údolí v nadmořské výšce 460 m na Plzeňsku, 9 kilometrů severovýchodně od Přeštic, na
křižovatce dvou okresních silnic, plzeňsko - blovické a přešticko - rokycanské. První zmínka o této obci je
datována do roku 1192. Obec je členem mikroregionu Radyně. Více informací naleznete na http://
www.netunice.cz/.

NETONICE – stav domů v září 2020
Chybí č.p.: 1 říkalo se u Sosnů, před p. Holátem – zbořeno v 70.letech
8 Myslivců, Malců – zbořeno cca 1953, vedle Veselých (č.p.9)
11 stará chalupa za Římanů (č.p. 26)
č.p.
Říká se u
Majitel
2
Šímů, Brázdů
Šípová Anna, Plzeň
3
Divišů, Hrubých, Šenkýřů
Martiniak Michal, Martiniaková Božena, Strakonice
4
Horů
Holát Jiří
5
Belháčků, Júzek, Bílých
Eisman Jan, Omlenice
6
Nedvědů, Hrubých, Karvánek Kuthan Jaroslav
7
Kolesů, Kovařík
Myslivecová Vladislava, Střítež
9
Pavlíčková, Šindelářů
Veselých Marie a Jindřich, Hluboká nad Vltavou
10
Tkalců, Sekyrů
Ročovských Josef a Josef
12
Hejtmánků
Karvánek František
13
Pastuška, MNV
Obec Bílsko
14
Bejčků
Novák Ladislav, Husinec
15
Šleisů, Křiváčků
Hospodářský Jan, Písek
16
Repšů
Kučera Bohuslav
17
Český, Sklenářů, Syrovců
Kubica Jan
18
Tíků, Talafousů
Skalník Martin, Praha 10
19
Kudlatů
Hrabě Martin
20
Kopků, Hájků
Houskovi Pavel a Václava
21
Mašků
Římanová Vlasta, Vlašim
22
Vachtová, Přibylů (Zdychynec) Preussová Veronika, dříve p. Kanea ČB
23
Nedvědů, Kocour
Maříková Anna, Neuslužice, Mařík Jaroslav
24
Říman Václav
Polák Zdeněk, Praha 5 a Římanová Vlasta, Vlašim
25
Zahradníků, Hesoun
Řízký Stanislav, Prachatice
26
Byt kováře, Římanů
Švalb Václav
A byli jste už letos v Netonicích?
Ze stejného výše zmiňováného Vlastivědného sborníku Zlatá stezka ještě vybíráme z Dětského koutku

doplnění k Záluží
„Jak povstalo jméno: Krajníčko a Záluží (Bož. Kolářová, žákyně III. tř. v Bílsku)
Všechny obce kolem Helfenburku náležely pánům tohoto hradu. Poněvadž nejkrajnější obcí bylo Krajníčko,
má odtud to jméno. Jméno osady Záluží povstalo od jména rybníčku na kraji vesnice. Říkalo se tam: Za
louží.“
(LK)
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