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„Tento způsob jara zdá se mi poněkud nešťastný.“
parafráze na Rozmarné léto, na humoristickou novelu českého spisovatele
Vladislava Vančury (1891-1942) z roku 1926

Plán sportovních a
kulturních akcí

2020
6.6.
1.6.
12.6.
13.6.
27.6.

Výlet na Hlubokou
Den dětí
Noc kostelů
Rodinný festival T@B
Vítání prázdnin

soutěže, opékání buřtů na
návsi v Bílsku
25.7. POUŤ a netradiční

HASIČSKÁ SOUTĚŽ

místo Poháru starosty…
29.8. Loučení s nejdelšími
prázdninami od dob
Marie Terezie

září návštěva Bílska u Hořic
24.10. Výlov obec. rybníku
listopad
taneční a
cyklokrosový závod u
Roučků
29.11. Rozsvěcení vánočního
stromku na návsi
5.12. Mikulášská
12.12. Posezení pro seniory
26.12. Ping-pong turnaj
30.12. Výstup na Hrad
POZOR ve středu 3.6.2020
proběhne
odkalení
vodovodu. Přechodně může
dojít k poklesu tlaku vody a
cca 48 hodin může
z kohoutku téci zakalená
voda. Prosíme spoluobčany o
trpělivost.

VÝLET HLUBOKÁ 2020
Zájemci hlaste se do 31.05.2020 u pana starosty
(724 181 027) na Výlet na Hlubokou jako tradičně ke Dni
dětí. Navštívit tam můžete ZOO Ohrada, zámek, sportovní
areál či cokoli dalšího dle vlastního výběru. Autobus i
profesionální řidič jsou objednáni na cestu tam i zpět. Pan
starosta přijímá přihlášky celý den všemi informačními
kanály, hlavně osobně či telefonem do 31.05.2020. Potom
dostanou šanci na účast i obyvatelé jiných vesnic a měst…

Měly být a nejsou
V letošním roce jsme od začátku března dosud byli svědky
něčeho nečekaného, neznámého a nejasného, co nám
úplně posunulo hranice situací, které jsou možné, mohou
se okolo nás dít, a kterých se můžeme osobně účastnit.
No, spíše osobně neúčastnit… Vzhledem k vyhlášenému
nouzovému stavu a karanténě v souvislosti s nebezpečím
nákazy koronavirem COVID-19 na celém světě se i u nás
na jaře 2020 neuskutečnila řada plánovaných a tradičních
akcí pro občany našich osad Bílsko, Netonice a Záluží…
Hodně nás mrzí například zrušený Ples SDH Bílsko 2020
s tradiční tombolou a uniformami, Velikonoční pingpongový turnaj bez vítěze nebo zakázaná Myslivecká
výročka s řízky bez salátu. Omezení se dotkla i způsobu
řehtání po čtvrtečním odletu zvonů do Říma nebo tradiční
velikonoční pomlázky v pondělí (viz samostatný článek).
Doufáme, že políbení pod třešní stihly páry po
rychlovztyčení májky a soukromých ohýncích. Škoda, že
letos nebyl pořádán ani plánovaný mimořádný sraz
spolužáků z Blzecké školy. Všichni doufáme, že se situace
opakovat nebude, a že všechny tradiční akce budeme
moci opakovat v následujících letech bez karanténních
opatření.
(LK)

BEZPLATNÉ ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPŮ
Obec Bílsko stále nabízí svým starším spoluobčanům
zajištění nákupů. Zajedeme místo Vás do lékárny nebo do
obchodu, stačí zavolat na některé z níže uvedených
telefonních čísel, dostavíme s k Vám domů a převezmeme
recept nebo seznam věcí, které potřebujete z města. Do 24
hodin je doručíme k Vám domů.
Kontakty:

Jiří Kulík 724 181 027
Tomáš Kučera
733 622 130
Pavel Houska 607 164 538
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SBĚRNÝ DVŮR

OHLÉDNUTÍ ANEB ZE ŽIVOTA OBCE

u bývalé fary a SDH

Velikonoce 9.4.20-11.4.20 řehtání

ST 16:00 - 18:00

Tradice jsou součástí života a lidem jejich potřeba dochází
teprve ve chvíli, kdy nejsou. Jako se mění den a noc, roční
období, tak přichází různé
slavnosti, svátky, výročí a člověk
tak má příležitost udělat radost
sobě a okolí, kdy společně s
vidinou následující tradice se
má na co těšit. Zeptejte se lidí
žijících v cizině, jak postrádají
české tradice, v některých
státech jde přímo o absenci
jakýchkoliv tradic, např.v USA. A
tak jsme díky naší obecní
ochránkyni tradic paní Lence
Kulíkové a díky Petrovi
To m á n k o v i v y r a z i l i n a
Velikonoce alespoň s řehtáním.
Organizovaně, po rodinách, v
rouškách. Děkujeme všem, kteří
to ocenili a při poslední obchůzce
koledníky odměnili. Ti následně rozdělili koledu všem
zúčastněným a bylo toho opravdu požehnaně. Příjemné
bylo především vidět mnohé lidi s očima nad rouškou
zářícíma radostí z možnosti alespoň souseda pozdravit po
dlouhé době určité vzájemné “neviditelnosti” v rámci
karantény. Ani humor karanténa nezastrašila a tak máme
krásný záběr od paní Duchoňové při naprosto bezpečném
předání koledy - na lopatě.
Zpráva z facebooku “obec Bílsko”:

SO 9:00 - 11:00

OBECNÍ OBCHOD
PO - PÁ
SO

08:15 - 10:30
15:00-16:15
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…)

ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE
2020

8.5.

22.5.

5.6.

19.6.

3.7.

17.7.

31.8.

14.8.

28.8.

11.9.

25.9.

9.10.

23.10.

6.11.

20.11.

4.12.

18.12.

Rozpis řechtačů
Čt.19:00Skalických
Pá.7:00-Sekyrů
Pá.12:00-Cementi

😂
Pá.19:00-Bayerů
So.10:00-Tománků
(Pokud budete chtít
řechtače obdarovat
nadílkou nechte ji
prosím při
posledním řechtání
za okny nabo za
dveřmi ,bude jim
spravedlivě
rozdělena.)
(AB)
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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). Případnou platbu
dobírky zde v Balíkovně Bílsko
je třeba provést od 1.6. pouze
hotově, už ne platební kartou
ani kartou pana starosty:) (JK)

Dodržování tradic navzdory koronaviru 30.4.20
Stavění májů je dávná slovanská tradice, která přetrvává
dodnes. Byla to oslava připomínající našim předkům, že se
příroda probudila. Nejstarší známý doklad o postavení
máje pochází z roku 1422.
Majky, které k tomuto
období neodmyslitelně
patří letos postavili jen v
některých obcích, aby
dodrželi tradici. Nejinak
tomu bylo i u nás v Bílsku.
Stavění májky v letošním
roce z důvodu nouzového
stavu vyhlášeného vládou
ČR kvůli epidemii nemoci
Covid-19 proběhla
poněkud jinak. Jako
tradičně se této akce ujali
dobrovolní hasiči za
podpory obecního úřadu.
Májka se stavěla ručně,
jak velí tradice, s
nasazením téměř všech rukou. Ozdobení stromu fábory a
samotné postavení májky se letos muselo obejít bez
většího počtu diváků, kterých na této akci bývá poměrně
mnoho. Celá akce měla rychlý průběh. Samozřejmě se
letos obešla bez občerstvení i opékání buřtů. Tato příjemná
stránka už byla jen soukromou iniciativou. Striktní
dodržování všech omezujících nařízení týkající se počtu
osob, rozestupů… a dodržování dalších pravidel kvůli
epidemii nemoci covid-19, kontroloval pan starosta spolu
se členy SDH. Díky odpovědnému chování nás všech jsme
přes veškeré úsilí nouzového stavu dokázali dodržet tradici
a májka stojí uprostřed návsi před obecním hostincem tak,
jako každým rokem.
(JP)

Nádrž na novém hřbitově
Letos se začalo s realizací nové nádrže na vodu k zalívání
na novém hřbitově při silnici na Pivkovice. Velká plastová
nadrž na zachycení dešťové vody ze střechy smuteční
síně má objem 7
m3.
Byla
umístěna pod
povrch země na
levé straně
objektu. Zároveň
bude propojena
přepadovou
trubkou
se
stávající studnou
na užitkovou vodu
k zalévání.
Nad nádrží bude
3
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Vzpomínka
Dlouholetý starosta hasičů pan
Václav Kopka zemřel 1.4.2020 po
dlouhé vážné nemoci ve věku
nedožitých 74 let. Čest jeho
památce.
(LK)

skruž s betonovým
víkem a zelenou
ruční pumpou
Neptun. Zastupitelé
doufají, že tato
plánovaná investice
do 100.000,- Kč
vylepší situaci
s nedostatkem vody
v místě.
(LK)

KOSTEL SV. JAKUBA
V BÍLSKU
pravidelné nedělní mše
od 9:30-10:30
p. Miroslav Nikola
Letošního jara bílský kostel ztratil
status farního kostela, tzn kostela,
kde se mají pravidelně konat
bohoslužby a také křty, svatby a
pohřby farníků. Jeho nový status je
filiální kostel, tzv. pobočný. V
takovém kostele není povinnost
udržet pravidelné nedělní mše. U
nás zatím probíhají, ale záleží na
zdravotním stavu pátera.
Pro zájemce o duchovní rozhovory,
přípravy na křest, na manželství a
další viz www.lomec.cz je možné
žádat i o přímluvy, duchovní a
materiální pomoc v nouzi. Najdete
zde i záznamy kázání a různé
přednášky.

NOC KOSTELŮ 12.6.20

Letošní noc kostelů nejen z důvodů
karantény proběhne jen na málo
místech i s programem. Kostely by
ten večer i noc měly být
přinejmenším otevřeny. Stejně tak
bude v Bílsku otevřen 12.6.
kostel sv.Jakuba.
Nejbližší kostel i s programem,
oficiálně přihlášený, je kostel
sv.Jana Nepomuckého na Hluboké
nad Vltavou. Viz:
https://www.nockostelu.cz/kostel/
1906/
(AB)

Cesta do Brnoušů
Třetím rokem pokračují práce na opravě staré cesty od
bytovek směrem do Brnoušů a dále do Budyně. Postupně
byly nově vyhrábnuty a vyzděny propustky za areálem
Pivkovice a.s. a obnoveny
příkopy v délce cca 300 m.
Během března a dubna
2020 vybudovala
společnost Pivkovice a.s.
investicí cca 1,4 mil. Kč
novou část nad areálem
kravína. Bohužel i přes
položené kamenné
zábrany už recyklátový
povrch poničili neznámí
vandalové rozježděním
pneumatikami nějakých
čtyřkolek či motorek. Tento
úsek cesty letos převede
společnost Obci Bílsko do
majetku. Během června
bude upravena recyklátem
od Vaňatů také část cesty
od Brnoušského potoka
kolem lesa. Doufáme, že
povrch dlouhodobě vydrží
příjemný pro vaše
procházky se psy nebo
kočárky.
(LK)
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obecní KNIHOVNA
Bílsko
OTEVŘENO každý
PÁ 15:30 - 16:30
V knihovně můžete využít
tiskárnu, kopírku a sken. Dále
je vám zde k dispozici nový
obecní pokladník.
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
nově: https://www.bilsko.eu/
knihovna/

Chelčický domov
sv.Linharta
musel v době karantény uzavřít
sociálně terapeutické dílny,
které jsou obdobou denního
stacionáře pro mentálně
postižené. Pro klienty toto
období bylo velmi stresové a
úzkostné, a tak je v Domově od
25.5.velká radost z nových
shledání. Avizovaný Fialkový
ples se nemohl konat, ale těší se
v l é t ě n a b e n e fi c i n a
Kratochvíli, kam jste srdečně
zváni. Navštivte 24.8.20
benefiční koncert spojený s
tančírnou na zámecké zahradě.
Slavit se bude také 10.výročí
Chelčického domova
sv.Linharta. Od 1.6. - 30.6.
můžete shlédnout výstavu
Domova
s
názvem
“Pestrobarevné úsměvy” a to
ve Sloupové síni MÚ ve
Vodňanech.
(AB)

Povodňové škody z června 2019 a jejich
odstraňování
Opravy škod po loňských povodních jsme dotáhli
rekonstrukcí tří poškozených propustků. Firma Strabag a.s.
opravila na přelomu dubna a května 2020 nákladem
227.000,- Kč propustek u M.Pobudy, propustek pro
Chrástecký potok pod silnicí na Netonice a propustek pro
kanalizaci v Zaluží u č.p. 1 „Rezků“. Tím byly ukončeny
práce na odstraňování škod po povodni 6.6.2019, na které
obec Bílsko získala dotaci od Jihočeského kraje ve výši
231.000,- Kč.

Stav uvolnění k 25.5.2020
Po skončení nouzového stavu, který byl ukončen
k 17. květnu 2020, platí na území České republiky
mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti
s epidemií koronaviru.
Rozvolňování probíhá ve vlnách, POVOLUJE SE:

1. vlna (pondělí od 20. dubna) - VŠ do max.počtu 5
studentů, činnost řemesel s provozovnou, farmářské trhy,
autobazary a autosalóny, venkovní tréninkové aktivity
profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v
menších skupinách za přesně definovaných podmínek,
Svatby do 10 osob za specifických hygienických podmíne
2. vlna (24.dubna) Na veřejnosti lze pobývat nejvýše v
počtu 10 osob s rouškami, v odstupu 2 m, s výjimkou
např.členů domácnosti…
3. vlna (pondělí 27.dubna) - knihovny, zoo, veřejné
zahrady, překročení strátních hranic, vše za splnění
definovaných podmínek k dodržení hygienických opatření
4. vlna (pondělí 11. května) - všechny provozovny v
nákupních centrech nad 5000 m² (kromě stravovacích
zařízení). Provozovny nad 2500 m² mimo nákup.centra,
stravovací služby přes výdejní okénko, manikúry, masáže,
kosmetika, holičství apod, muzea, galerie, divadla, poutě
ochutnávky, přehlídky, svatby, bohoslužby apod s účastní
nepřesahující ve stejný čas 100 osob, žáci 9.ročníků ZŠ a
střediska volného času s přítomností nejvýše 15 účastníků
ve skupině
5. vlna (pondělí 25. května) - restaurace, hospody, bufety,
kavárny, bary i v nákupních centrech, tedy všechna
stravovací zařínení, hotely, kempy a další, hrady a zámky
vnitřní prostory, bazény, sauny, možnost návštěv sociálních
a zdravotnických zařízeních, organizovaný trénink
sportovců s max. 300 účastníky, děti 1.stupně ZŠ mohou,
ale nemusí zpět do škol, hromadné akce ve venkovních i
vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300
osob

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovaniopatreni/
(LK, AB)
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Hrad Helfenburk
SEZNAM AKCÍ 2020
20.6. Hájili jsme hrad
27.6. Poutníci
4.7.
Středověký den na
hradě
15.8. Harcíři z Rokycan
26.9. Markýz ze Strakonic,
páni z Helfenburku
3.10. Strašení na hradě
viz facebook:
“Helfenburk-oficiální stránka”

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,
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: https://www.bilsko.eu/
aktualne/obcasnik/
V tištěné formě jsou k dispozici v
knihovně.

ZPRÁVY Z CHELČICKÉHO DOMOVA SV.
LINHARTA
Od pondělí 25. května se mohli vrátit naši uživatelé
sociálně terapeutických dílen ke svým oblíbeným
činnostem v jednotlivých dílnách do ambulantní služby v
Domově, a to v bezpečném a doporučeném režimu. Tato
sociální služba musela být podle nařízení vlády během
nouzového stavu uzavřena.
Naopak během této doby měla Pečovatelská služba
Chelčického domova sv. Linharta v regionu větší práci
přímo v terénu (taktéž v Bílsku). Čtyři pečovatelky
zajišťovaly jednotlivé potřeby seniorů a osob se zdravotním
postižením, pomáhaly občanům i nad rámec
nasmlouvaných služeb u klientů a byly tam, kde bylo v
první linii potřeba. Za to jim patří velké poděkování.
Další službou, která fungovala v terénu byla sociální
rehabilitace, což je služba zejména pro lidi s psychickými
zátěžemi a chronickými nemocemi psychického rázu.
Těchto lidí stále přibývá a jsem velice ráda, že touto
službou jsme mohli v těchto měsících v terénu přímo, ale
také i na dálku přes telefon, pomáhat.
Často si uvědomuji, a nyní v těchto "válečných" dvou
měsících o to více, že není vždy jednoduché se o potřebné
lidi starat a současně zajišťovat pro naši činnost neziskové
organizace financování. V současné době není vůbec
jasné, jak v druhé polovině roku bude moci být
pečovatelská služba státem podporovaná. Proto se v
současné době snažíme získat podporu našeho Domova i
přes obce, nadace a také skrze jednotlivé dárce.
Pokud se rozhodnete nás podpořit, je možné dar zaslat na
veřejnou sbírku
na číslo účtu: 4188272339/0800.
Pomoc má mnoho tváří. Děkujeme vám, že společně
pomáháte s námi… Děkujeme, že nás vidíte.
Za Chelčický domov sv. Linharta,
Klára Kavanová Mušková.

Komunitní centrum V Chelčicích
Komunitní centrum je pro návštěvníky, příznivce i zájmové
činnosti opět otevřeno již od pondělí 8. června 2020.
Těšíme se na všechny při znovuobnovených činnostech
workshopů, tvořivých, čtenářských i cestovatelských dílen,
dramaťáčků pro děti i zdravotních cvičení pro dospělé.
Komunitní centrum také přivítá skupiny dětí z mateřských
škol při workshopech environmentální výchovy.

Sdílejte naše nové obecní
stránky na fcb:)
https://www.bilsko.eu/
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AED – defibrilátor
Ke konci roku 2019 jsme dostali nabídku pro obec nebo hasiče na koupi defibrilátoru AED
v hodnotě okolo 80.000,- Kč. Autorizovaný prodejce pro naši oblast, pan Pena z vodňanské
záchranky, nám v té souvislosti slíbil i proškolení dětí nebo hasičů v zásadách první pomoci, které
se ale v době koronavirově nouzového stavu na jaře nemohlo konat.
Defibrilátor je lékařský přístroj pomáhající zachránit život lidem, které postihne srdeční příhoda.
To se může stát kdykoliv, kdekoliv a komukoliv. Těmto lidem je nutné co nejdříve poskytnout první
pomoc. Defibrilací, to znamená elektrickým výbojem obnoví správnou činnost srdce, protože při
tachykardii či fibrilaci komor není srdce schopno plnit svou funkci kvůli nekoordinovaným stahům.
V těchto případech se defibrilací přeruší tento nezdravý stav pomocí silného elektrického výboje,
aby se následně srdce mohlo pravidelně rozběhnout. Po zapnutí přístroje jste hlasem i textem, v
českém jazyce, vedeni, jak správně poskytnout první pomoc do doby, než přijede rychlá
záchranná služba nebo jiná odborná pomoc. Pomocí AED mohou poskytnout v případě nouze
defibrilaci i laici, kteří prošli potřebným zdravotním kurzem. Tam, kde je k dispozici AED, výrazně
roste šance na úspěch první pomoci. Existují různé typy defibrilátorů – přístroje implantované
přímo do těla pacienta nebo automatické externí defibrilátory (AED) umístěné např. na letištích,
ve velkých obchodních domech (Tesco Písek) u továren ve Volyni, ve Strakonicích, Písku i
Prachaticích. Často jsou u hasičských zbrojnic nebo na stanicích Policie ČR (např. Vodňany,
Volyně, Netolice či Protivín). Na internetové adrese https://www.zachrankaapp.cz/aed
nebo máte-li v mobilním telefonu doporučovanou aplikaci Záchranka, je možné vyhledat umístění
funkčních přístrojů kdekoli v republice ve Vašem okolí.
(LK)

Rok 2020 je kromě jiného i přestupný
Jednou za čtyři roky je rok přestupný, který má místo obvyklých 365 hned 366 dnů. O jeden den
je vždy delší měsíc únor. Přestupný rok vyrovnává rozdíly, které vznikají mezi délkou
kalendářního a tropického roku.
Kalendářní rok – je rok podle kalendáře. Současným mezinárodně používaným kalendářem je
tzv. gregoriánský, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince a má 365 dní.
Tropický rok – je doba trvání oběhu Země kolem Slunce. V praxi se to měří přechodem Slunce
přes tzv. jarní bod. Délkou je to také cesta Slunce od obratníku Raka k obratníku Kozoroha a
zpět. Slunci to trvá celkem 365 dní 5 hodin 48 minut 45,4 sekundy.
Ze srovnání délky kalendářního a tropického roku je jasné, že rozdíl je celkem 5 hodin 48 minut a
45,4 sekundy. O tolik je delší každý tropický rok oproti našemu kalendáři. Přestupný rok byl tedy
zaveden pro to, aby se oba kalendáře srovnaly.
Přestupný rok je tedy každý čtvrtý rok, kdy má kalendářní rok 366 dní. Platí tedy 365 + 365 + 365
+ 365 = 1461 dní za 4 kalendářní roky. A 4 tropické roky pak mají celkem 1460,968 dní, což už
víceméně vychází. Pokud bychom neměli přestupné roky, tak každý rok by se začátek
astronomického jara posunul zhruba o čtvrt dne dozadu. Jaro by tak začínalo stále dříve a dříve.
Přestupný rok byl zaveden už ve starém Egyptě. Ve starém Římě měli zase jednou za dva roky
celý přestupní měsíc, který Julius Caesar zrušil a nahradil přestupným dnem. Juliánský kalendář
byl ale nepřesný a postupně docházelo k posouvání kalendářního roku oproti tomu tropickému.
To sjednotil až papež Řehoř XIII v tzv. gregoriánském kalendáři, který platí až dodnes. A
přestupný den v roce vychází na každý čtvrtý měsíc únor. A proč je den navíc právě v únoru?
Tradice 29. února vychází z dob starého Říma. V juliánském kalendáři začínal nový rok až v
březnu, a posledním měsícem starého roku tak byl únor. Díky tomu se stal únor nejkratším
měsícem, zbylo na něj prostě jen 28 dní, než začal nový rok. Aby se srovnala délka kalendářního
a tropického roku, tak byl k únoru přidáván jednou za čtyři roky den navíc. Původně Římané měli
dvakrát 24. února, později začal být den navíc přidáván na konec února, a tak vznikl 29. únor.
Tradice 29. února
Podle tradic je 29. únor jediným dnem v roce, kdy může oficiálně žena požádat muže o ruku.
Jindy v roce k tomuto v naší kultuře právo nemá, jen jednou za čtyři roky. Na základě tohoto
zvyku byl natočen v roce 2010 i romantický film Přestupný rok.
Zdroj: https://www.finance.cz/518790-prestupny-rok/
(LK)
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RODINNÝ
13
FESTIVAL
T@B

ČERVEN

Rodina Tománků a
Bayerů zve na 3.ročník
hudebního festivalu
nejen pro rodiny. Tentokrát na louce nad domem
čp. 40, přineste si piknikovou deku, slunečník a
roušku. Občerstvení nabídne truskovický PIVOVAR HULVÁT a strakonické
CAFÉ BARMEO, možnost projížďky na koni, namalovat vlastní obraz nebo se
nechat vyportrétovat. Vítán je každý, kdo chce odpočívat, seznamovat se,
tancovat i přispět na dobrou věc. PARKOVAT JE NUTNÉ NA NÁVSI.

BÍLSKO U BAVOROVA
15:00 - 24:00
13.ČERVNA

louka nad čp.40 směr Měkynec
VSTUPNÉ 100,- děti zdarma
15:00
16:00
17:00
18:30
19:00

20:30

JISTEM (strakonická folklórní kapela)
Martin Běle a spol (folk, blues)
MARTINA’S BOYS (Martina Pivoňková, David Holc a Petr Míšek zahrají
latin, blues)
Dražba obrazu malíře Václava Lamra, výtěžek věnujeme na provoz
Domácího hospicu Sv. Markéty (Strakonice)
Petr Filipský, Martin Mach (The Party band), Jakub Bayer a
Olda Krejčoves (Monkey Business)
(funky, latin, soul, disco, americké country)
FUTURE GRAVITY (USA/CZ, alternativ rock)

POD ZÁŠTITOU PNUTÍ Z.S., VE SPOLUPRÁCI S SDH BÍLSKO
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