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„Smích je jako sluneční světlo, které vyhání zimu z lidské tváře.”
Viktor Hugo (francouzský spisovatel 1802 - 1885)

Plán sportovních a
kulturních akcí

2021
27.11.
28.11.

cyklokros zrušeno
1.adventní neděle
rozsvěcení stromečku,
na návsi , před tím byla
v hospodě možnost k setkání
s místními faráři
5.12.
Mikulášská obchůzka
k zájemcům
4.12.
Mezinárod. den dobrovolníků
17.12. Senioři v hospodě zrušeno,
naše seniory potěšíme
předáním přání a poukázky
18.12. Adventní koncert v kostele
v Bílsku od 15:00
20.12. Mezinárod.den lids. solidarity
23.12. výdej kaprů z kádě před OÚ
od 15:00
24.12. Štědrý den
26.12. ping-pongový turnaj v
hospodě
31.12. Silvestr
2022
1.1.
Nový rok, Den obnovy
samostatného Českého státu
2.1.
světový den míru
výstup na Hrad (upřesníme)
8.1.
ples v bílské hospodě
8.-9.1. Tříkrálová sbírka
27.1.
Mezinárodní den památky
obětí Holocaustu

Poplatky za psy a
popelnice 2021
Podle zastupitelů zůstávají v roce 2021
poplatky stejné - za jednoho psa 100,- a
za každého dalšího 150,-. Poplatek za
svoz odpadu - popelnice jsou za 230 Kč
za jednu osobu. Osvobozeny jsou osoby,
které v obecní prodejně nakoupí každý
měsíc minimálně za 600,- Kč. Tyto poplatky
měly být obci uhrazeny do 31.1.2021.
Zaplatit je ještě můžete převodem na účet
obce nebo hotově v knihovně u paní
Bayerové v Bílsku, každý pátek od
15:30-16:30, kde se můžete dozvědět i
jestli už máte zaplaceno.
(AB)

Větší část roku 2021 máme za sebou a já věřím, že jeho blížící
se závěr, spojený s vánočními svátky a rodinou pohodou,
zvládneme všichni ve zdraví a poklidu. Těší mě, že se podařilo
dodržet slib a dokončit kolaudaci nových domků č.p. 55, 56 a 57
v místě „U Vaňatů“ a vybrat nové nájemce do obecní garsonky
v bývalé škole. Na další obecní akce však už dopadl a dopadá
stín zákazů. Jsem moc rád, že podobně jako jsme bezpečně
zvládli postavení letošní májky mezi opatřeními na zamezení
šíření nákazy koronavirem, zvládli jsme na návsi Bílska rozsvítit
v první adventní neděli ozdobený vánoční strom. Musím se Vám,
ale omluvit za zrušení dalších tradičních prosincových akcí
v souladu s vládními omezeními pro pořadatele. A tak jsem
zbytečně v minulém čísle Občasníku zval naše seniory na
setkání v prosinci a děti na mikulášský rej v čertovských
maskách. Škoda, ale nelze to pořádat bez ohrožení zdraví
účastníků. Snad Vám pak přijde vhod jako náhrada poukázka do
obecního obchodu na vánoční přilepšení. Můj velký dík v roce
2021 patří paní Pavle Hrachovcové za práci v tomto obchodě,
protože ona osobně je tím dobrým duchem, díky němuž „náš
krám“ prosperuje. Se zdravotní situací souvisí i má opakovaná
nabídka starším, osamoceným a nemohoucím občanům, aby se
mi ozvali telefonicky v případě potřeby zajištění nákupu,
obstarání léků nebo vyřízení jiných potřeb. S omezováním cest
do města souvisí i nabídka, posílání Vašich balíčků na naši
Balíkovnu s PSČ 387 78, ze které je nyní nově možno po
dohodě balíčky i odesílat. S vánočním obdobím má většina z nás
spojenou i konzumaci tradičního kapra podle různých receptů.
Proto upozorňuji, že dle dohody zastupitelů, budou i letos 23.12.
od 15 hodin vydávány ryby z kádě před obecním úřadem. Nárok
na 1 kapra mohou uplatnit všechny rodiny trvale hlášené
v Bílsku, Netonicích a Záluží (podobně jako tomu bývá při výlovu
rybníka). Budu rád, když se společně po další vlně šíření nákazy
v našem okolí ve zdraví sejdeme.
Jiří Kulík, starosta obce

Státní svátky na podzim

28. září
28. října
17. listopadu
Znáte historii těchto svátků, víte proč máme den volna?
Mnohé už bylo řečeno v minulých občasnících, viz přání Vše
nejlepší republiko v 5. občasníku z roku 2020 (5/2020) také
připomenutí proslovu při zasazení lípy k 100. výročí ČSR, z roku
2018. A v 6. občasníku z roku 2019 (6/2019) najdete článek
Listopadová výročí, která souvisí přímo či nepřímo se
Sametovou revolucí. Všechny občasníky na: https://
www.bilsko.eu/aktualne/obcasnik/ nebo v knihovně.
Státní svátek sv.Václava je dnem státnosti, my tady už tradičně
navštěvujeme Budyňskou svatováclavskou pouť.
Státní svátek založení ČSR v roce 1918 je v podstatě dosud
křehkým zázrakem osamostatnění se nejen Čechů a Slováků.
Při 100. výročí jsme spolu s mnoha jinými obcemi v ČR vysadili
svoji republikovou lípu, zatím se jí u rybníka v Bílsku daří. Také v
Záluži je jedna díky místním rodákům.
A státní svátek Den boje za svobodu a demokracii neboli výročí
Sametové revoluce z roku 1989. Podzim, kdy byly také už po
několikáté volby, mám tedy spojen se “státem”, s občanstvím, s
demokratickým hledáním toho “lepšího”. Lepších rozhodnutí,
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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…)

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)

SBĚRNÝ DVŮR
u bývalé fary a SDH

SO 9:00 - 11:00

ROZPIS SVOZŮ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU ODPADU V
ROCE 2021

19.11.
31.12.

3.12

17.12
2021

lepší volby nejen politiků, ale
především vlastních slov, lepších
postojů, lepších skutků. Člověk totiž
mívá tendenci při nemožnosti
dosažení ideálu na ideál rezignovat a
přizpůsobit se podmínkám, které, jak
se často potvrdilo, křiví páteř.
Český básník Vojtěch Dyk už první
noc r.1918 po vzniku Československa
složil báseň, v níž varoval, že boj
teprve začíná:
“Kokardy, jásot, na praporu prapor.
Srdce se v dálku rozletí.
Jak je to krásné překonati zápor
a býti, růsti, stavěti!
Leč všichni vy, jimž srdce pýchou
ztvrdla,
jež opájí dne oslava,
poslyšte výkřik z básníkova hrdla:
Boj teprve nám nastává!
Boj se sebou, se všemi zlými pudy,
se sobectvím, jež vede v sráz.”
Tento boj trvá, hezky to vystihuje písecký nemocniční kaplan
Rostislav Homola ve své knize úvah a fejetonů, prvně tištěných v
novinách Písecký svět:
“Přítomnost dobrého i zlého je všude - v rodinách, ve městech,
po celé zemi, v celých dějinách. Nakonec i v každém z nás. V
každém z nás vlastně soupeří dva takoví psi. A někdy je to velmi
nelítostný boj. Kdo zvítězí? Vždy zvítězí ten silnější.
A který to je? Ten, kterého více krmíme. Ano, jsme tím, co jíme. A
nejenom chlebem bude člověk živ.
Čím krmíme svoji mysl? …
… Zlo by bez dobra neexistovalo. Zlo na dobru parazituje. Je to
jako kásný obraz, do něhož někdo udělá řez nožem. Ta rána
nožem by tam nikdy nemohla být, kdyby nebyl ten obraz. Obraz
může existovat sám o sobě, ale díra v něm ne. …
… Existuje ALE. Ale “ten, kdo vytrvá v dobrém až dokonce, bude
zachráněn. (Matouš.evang. 24,13). A to za to stojí, protože podle
jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, kde přebývá už
jenom spravedlnost (2.list Petrův 3,13). Čeká nás tedy úplně jiná
země: země samých dobrých psů.” (Jako hvězdy na noční
obloze - Mgr. Rostislav Homola B.Th.)
Vánoce to potvrzují. Krmíme se ten čas pohádkami, vánočními
písněmi, dobrým jídlem, rodinou, přáteli a to vše díky tajemství
Vánoc, které se dává poznat každému, kdo mu chce přijít na
kloub. Advent je z latinského “adventus” tedy příchod, a tak se
těšíme až přijde Ježíšek, až nám něco nadělí, až se něco
krásného stane, až …
Přeji nám v adventu s každou nově zapálenou svíčkou na
adventním věnci více a více světla a moudrosti k laskavosti, k
nápadům, jak krmit svého dobrého psa a tak i ty kolem
sebe .Také mnoho zdraví, odvahy a pevné nervy do dalšího roku
s Covidem i bez. Mnoho “lásky, která přikrývá veškerá
přestoupení” a mnoho radosti, která si poradí s každou hloupostí.
„Kdyby to bylo v mé moci, já bych byl rád, kdybych mohl dát
všem lidem na světě pod stromeček škatuli - prázdnou škatuli,
kterou kdyby otevřeli, tak by se museli smát, že tam nic není. A
smáli by se a smáli by se, protože já věřím, že když se lidi
smějou, tak nemají čas mít na sebe vztek a nemají čas se prát.
Aspoň jeden den v roce.“
“Smích chytré lidi léčí. A jen blbce uráží.”
(Jan Werich)
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Kontejner na oblečení
Bývá často přeplněný, to je dobrá známka
naší snahy recyklovat. Pokud máte
možnost k odvozu věcí do Písku,
podpořte prosím Nepotřebky,
obchůdek, který, podporuje recyklaci věcí
a podporu sociálně slabších. Kdokoliv
sem může přinést cokoliv zachovalého,
pro něj nepotřebného, 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, na cestovné, na různé
pomůcky při péči o handicapovaného
č l e n a ro d i n y. Pro j e k t y j s o u v ž d y
zveřejněny v obchůdku na nástěnce. Po
dovršení částky se rychle mění.
Zaměstnanci jsou placeni městem Písek
ani nájem není třeba platit. Celý výtěžek z
prodeje jde tedy rovnou k potřebným.
Prostory se nachází vedle Písecké
radnice, v budově bývalé SŠE, se
vchodem ve dvoře.
(AB)

Výlov

Na českém území má rybníkářství dlouholetou tradici, která sahá
až do 12. století, kdy byl v roce 1115 založen nejstarší doložený
rybník na území Čech na základě zakládací listiny kladrubského
kláštera. V oblasti Třeboňské pánve se začaly zakládat rybníky
za vlády Jana Lucemburského a následně i Karla IV., kdy vznikl
nejstarší jihočeský rybník Dvořiště. V období největší slávy bylo
u nás téměř sedmdesát tisíc rybníků. Jeden z nejslavnějších,
Rožumberský, byl dostavěn v roce 1589. V Čechách vždy
rybníkářství podporoval rod Vítkovců, později Rožmberků a
Schwarzenbergů. V současnosti se v ČR nachází 21 000
rybníků. Jejich podzimní výlovy se rychle, tedy od 12.st., staly
součástí každoročních tradic, při kterých se scházeli sousedé k
mnohým veselicím.

Výlov toho našeho, poněkud menšího, dne 23. října si nenechala
ujít většina bílských osadníků i diváků. Výlov byl spojen jako
každoročně s tradiční výbornou česnečkou Petra Mačury, pozadu
nezůstala ani paní Hanka Špatná a její vyhlášená rybí polévka.
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Legenda a původ
lampionů
Legenda vypráví o nádherném jeřábu,
který sletěl z nebes na Zemi. Poté co
přistál, byl uloven a nakonec zabit
vesničany. To rozhněvalo Nefritového
císaře, sídlícího v nebesích, protože tento
jeřáb byl jeho oblíbený. K patnáctému dni
prvního měsíce lunárního kalendáře
naplánoval útok na onu vesnici. Chtěl,
aby lehla popelem a tak byl připraven na
ni svrhnout ohnivou bouři. Nicméně
dcera Nefritového císaře varovala
obyvatele před plánovaným útokem.
Vesničané byli bezradní a nevěděli, co si
počít. Moudrý muž z jiné vesnice přišel s
nápadem, aby každá rodina vyvěsila
kolem svých domů červené lucerny,
rozdělala oheň na ulici a čtrnáctý,
patnáctý a šestnáctý den prvního měsíce
lunárního kalendáře odpalovala
ohňostroje a petardy. To by dávalo
dojem, že vesnice již hoří. A tak 15. dne
vojáci seslaní k zničení vesnice viděli, že
ta je již v plamenech, vrátili se tedy do
nebe, aby podali zprávu Nefritovému
císaři. 15.1. lunárního kalendáře je
poslední den oslav Čínského Nového
roku, slavený na konci února našeho
gregoriánského kalendáře.
U nás se za první republiky konal
lampionový průvod pravidelně ke dni 28.
října (v předvečer svátku, ale někdy i
následující den). V období socialismu
organizovala lampionové průvody
pionýrská organizace s povinnou účastí
žáků základních škol v předvečer 9.
května (den vítězství Ruské armády, dnes
slavíme 8.5. den vítězství, konec 2.sv.války) a
hlavně 7. listopadu (výročí VŘSR - Velké
říjnové socialistické revoluce. Toto výročí se
mimochodem slaví jako státní svátek i dnes
jedině v Bělorusku. V samotném Rusku tento
den neslaví, prezident Vladimir Putin ho v roce
2013 zrušil a místo něj slaví 4.11. jako státní
svátek Den národní jednoty.).

V současnosti probíhají lampionové
průvody při různých podzimních
příležitostech. Obnovily se průvody na
Den vzniku samostatného
československého státu (28.10.), přibyl
Halloweenský (31.10.), Svatomartinský
(11.11.) či na Den boje za svobodu a
demokracii (17.11.).
(AB)

Velkou pochvalu zaslouží i grilované ryby Jakuba Špatného a
čerstvě uzené ryby Petra Tománka.
Ryb bylo dostatečně a každý z popisného čísla si odnesl
pořádného kapra. Pan Petr Mačura na požádání ryby i vykuchal a
tak některým hospodyňkám zbývalo jen je dle zažitých receptů
doma připravit. Dohled nad správným “pitným režimem” měli
Radek a Lenka z místního hostince. K dobré náladě přispěli i
harmonikáři, Petr Záleský s kamarádem. I když studeně foukalo,
všem bylo hezky a všichni si užili pěkné slunné odpoledne i večer
v hostinci.
(J.Pánová)

Lampionový průvod

Lampiony pocházejí z Asie. Už 250 let před naším letopočtem
byly součástí většiny svátků a oslav Číny i Japonska.
Průvody plápolajících světel jsou stále v módě. V současnosti se
přeneslo konání lampionového průvodu na data blízká k 7.
listopadu. U nás, v Bílsku, se 6. listopadu v 18:00 u Kostela Sv.

Jakuba sešlo na pozvání spousta dětí i rodičů,
kamarádů a přátel z Bílska i okolí. Se zářícími
lampiony po stezce ze světýlek, kterou
nachystaly Lenka Kulíková s Maruškou, prošli
všichni ves od staré školy, přes farmu
Špatných, k bytovkám, kolem Čížků i Kulíků.
Průvod si užili malí i velcí, děti se svítícími
lampiony i tatínkové se svítícími půllitry.
Nechybělo menší občerstvení a náhodné
rozsvícení svíček pod lípou u kostela jedním
ukrajinským pracovníkem z a.s. Pivkovice
akorát před akcí, přispělo ke krásné atmosféře.
„Ani všechny temnoty vesmíru nedokáží zhasit
jedinou svíčku.“
“Lepší je zapálit jednu svíčku, než proklínat tmu.”
čínská přísloví.
(JP)

Čerti, Mikuláš a anděl

Advent je tu, Vánoce se blíží a s tím i svátek sv. Mikuláše. Většina
z nás má 5. prosince spojeno spíše s čerty než s Mikulášem a
někteří si ještě pamatují, jak se báli, když se začalo šeřit a zvuk
řinčících řetězů jim svíral hrdlo. Je zajímavé sledovat, jak v tento
den se najednou i v tom nejzlobivějším dítěti něco hne a začne
zpytovat svědomí. Dochází potom k jakémusi vyjednávání a
žádosti o odpuštění rodičů s tím, že to přeci nebylo vždy tak
hrozné a že ti čerti by je tu ještě mohli alespoň rok nechat. Oni si
totiž v porovnání s ostatními peklo nezaslouží. Recitace básničky
a upřímný pláč před Mikulášem nakonec přesvědčí i toho
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Zvířecí sněm o
Vánočních svátcích
Bruno Ferrero
z knihy Vánoční příběhy pro potěchu
duše, vydalo nakladatelství Portál
“Kdysi dávno svolala zvířata sněm.
Liška se zeptala veverky: "Co pro tebe
znamenají Vánoce?"
Veverka odpověděla: "Pro mne Vánoce
znamenají krásný stromeček, ozdobený
spoustou svíček a cukrovím, které mám
tak ráda."
Liška se připojila se svou představou:
"Pro mne samozřejmě nesmí chybět
voňavá pečená husička. Bez pečínky by
to opravdové Vánoce nebyly. "
Do řeči se jim vložil medvěd: "Vánočka!
O Vánocích musím mít obrovskou
sladkou vánočku!"
Slyšet se dala také straka: "Podle mne
jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a
zářící šperky. O Vánocích se má
všechno jen třpytit. "
Pozadu nechtěl zůstat ani volek:
" Vá n o c e d ě l á Vá n o c e m i t e p r v e
šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě
lahve!"
A osel, který to už nevydržel, se rychle
zmocnil slova: "Volku, zbláznil ses?
Vždyť na Vánocích je nejdůležitější
Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?"
Volek se zastyděl, sklopil svou velkou
hlavu a zabučel: "A vědí to vůbec lidé?”
(LK)
Betlém v kostele sv.Jakuba v Bílsku
místo piety Panny Marie s Ježíšem.

nejzarputilejšího čerta a sladká odměna od anděla zase zahladí
rány na duši každého z dětí.
Jsem vděčný, že se i v této složité době daří u nás udržet tradice a
opět nás mohl navštívit chápající Mikuláš s krásným andělem a
hordou pekelníků za zády. Škoda jen, že to zpytování a sliby dětí
platí pouze do zaklapnutí dveří za posledním čertem.
(Tomáš Kučera)

Vánoce
Pojmenování pochází pravděpodobně z německého výrazu
„Weihnachten“, tj. svaté noci. Vánoce jsou v křesťanské tradici
oslavou narození Ježíše Krista. Patří k nejvýznamnějším
křesťanským svátkům, doloženým prvně v Římě roku 336. Jako
křesťanský svátek byly oficiálně uznány papežem až roku 354.
Křesťané je původně slavili od 25. prosince do první neděle po 6.
lednu. Protože se pravoslavná církev řídí juliánským kalendářem,
který je o 14 dnů posunut vůči gregoriánskému, tak její věřící slaví
Vánoce až 7. ledna.
V Česku je nyní za vrchol Vánoc považován Štědrý den, jako
předvečer dalších slavností, a do Vánoc je někdy zahrnována už
doba adventní, která je předchází. K Vánocům se u nás pojí
nejrůznější tradice: ozdobený stromek, jesličky (betlém), dárky či
vánoční cukroví. V novodobých průzkumech se ukazuje, že některé
z těchto tradic byly v Evropě udržovány již v předkřesťanských
dobách a souvisí pravděpodobně s oslavou slunovratu. Např. v
Německu vychází z oslav Wotana, germánského boha „hněvu“,
kterého slavením „uklidňovali“, jak se zpívá ve starých bohatýrských
baladách. U každého germánského kmene se slavilo jinak, pouze
strojení stromku bylo stejné. Strom se nekácel, ale stojící na okraji
lesa byl ověnčen pentlemi, kůžemi, kostmi a kovovými ozdobami.
Wotanovi se pak obětovalo formou společné hostiny.
„I když se o původu Vánoc rozšířilo přesvědčení, že datum
Narození Páně 25.12. bylo stanoveno bez historického podkladu,
aby se vytěsnil vliv pohanských slavností, ukazuje se to mýtem
moderního věku, protože došlo k významnému objevu. Docent
Jeruzalémské university Shemarjahu Talmon studiem rukopisů z
období kolem Kristova narození potvrdil, že se Ježíš skutečně
narodil 25.12.. Mimořádný objev docenta Talmona se týká
kněžských služeb v Jeruzalémském chrámu, kde byli kněží
rozděleni do 24 tříd a střídali se podle neměnného pořádku dvakrát
do roka. Až docentu Talmonovi se podařilo rozborem svitků tzv.
Qumránské knihovny upřesnit chronologické pořadí střídání
kněžských tříd. A právě tyto výpočty umožnily přesněji určit dobu
narození a vyvrací stanovení tohoto dne náhodou či s úmyslem
potlačit slavnosti slunovratu. Je doloženo, že se v tomto čase Ježíš
skutečně narodil.“ (wikipedie, internet, Ludvík Kolek).
Další vánoční zvyky se mohou lišit mezi kraji i národy a postupně
dochází k jejich přejímání, např. talíř navíc pro nečekanou
návštěvu, případně vkládání pod talíř minci či šupinu nejsou úplně
české tradice. Známý je nám zvyk, kdy alespoň na Štědrý den by
lidé měli držet půst, aby viděli zlaté prasátko. A se Štědrým
večerem se pojí i řada dalších lidových zvyků jako např. lití
roztaveného olova či vosku do vody s výkladem jeho novotvarů,
pouštění ořechových lodiček na vodní hladině staré misky po
babičce, házení střevícem za hlavu či třesení keřem bezu.
Dodržováno bývalo i pravidlo, že od štědrovečerní tabule se směla
vzdalovat pouze hospodyně a nohy stolu se svazovaly řetězem. Ke
štědrovečerní večeři se tradičně podává smažený kapr, vinná
klobása nebo řízek s bramborovým salátem. Zvyk servírovat rybu je
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Lokalita „U Vaňatů“ v
Bílsku – č.p. 11
Přešlo přes soutok potoků už hodně vody
od doby, kdy v sobotu 25.ledna 2020
začala první brigádou obecní revitalizace
tohoto statku. Nejdříve byl celý areál
vyklizen od odpadů, byly sejmuty staré
střechy a krovové konstrukce z
hospodářských budov. V druhé polovině
března 2020 pokračovalo bourání zdiva,
rozbíjení podlah a zpevněné plochy
dvora. Všechen získaný materiál
rozemlely velké stroje firmy STRABAG na
recyklát a překátrovaly použitelnou hlínu.
Firma STRADE Hracholusky připravila
projektovou dokumentaci pro povolení
výstavby tří rodinných domů
(dřevostaveb), kterému předcházely
projekty na přípojky pitné a odpadní
vody, přístupovou komunikaci a projekt
na výstavbu elektropřípojek pro
jednotlivé RD od společnosti E-on.
Nyní se podařilo panu starostovi
dotáhnout kolaudační řízení všech staveb
a k trvalému pobytu už jsou noví
obyvatelé domků přihlášeni. Věříme, že
drobný dárek – ozdobný kachel s
nápisem „Všude dobře, doma nejlíp“ jim
bude dlouho v dobrém připomínat zdejší
začátky během roku 2021. (LK)

nejspíš odvozen od povolání Ježíšových učedníků, rybářů. Po
večeři zazvoní zvoneček a pokud jsme byli celí rok hodní, pod
stromečkem najdeme dárky od srdce svých bližních. Je jisté, že
dary dávat i dostávat je velká věda a měli bychom se to
postupně od dětství učit. Štědrý den pak u křesťanů tradičně
vrcholí půlnoční mší, na které se už zpívají i koledy o narození
děťátka a začíná samotná církevní oslava narození Krista.
Nejznámějším hudebním ztvárněním tohoto obrazu průběhu
vánoční mše je Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.
V současné době se původní náboženský význam Vánoc v
Evropě poněkud vytrácí, ale myslím si, že jsou stále považovány
za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků v roce.
(2012 LK)

Rok končí…,
Nálady i počasí v období ke konci roku nás vždy přimějí trochu
plánovat další budoucnost i trochu bilancovat čas uplynulý.
Letošní rok 2021 byl zas výjimečný, netradiční a hodně o
každém z nás. Přijímali jsme informace, činili jsme rozhodnutí…
Nelitujete něčeho? Ne? Tak to je dobře.
Pro zimní čtení jsem v zastoupení připravila text o vánočním
čase, a proto je jen takový „narychlo“ a „jen“ z původních
povídání do programů koncertů, které jsem pro Vás připravovala
v místním kostele od roku 2006 do roku 2018. Ti, kteří tehdy
vyrazili je tak už možná četli. Moc mě těší, že jste letos při
dodržení opatření opět srdečně zváni na koncert v kostele sv.
Jakuba v neděli 18.12.2021 od 15 hodin…
Advent je obdobím očekávání a těšení se. Křesťané se těší na
příchod Spasitele, ostatní na jistě nejpříjemnější svátky v roce.
Advent je vnímán jako doba, která je tajuplně krásná právě pro
svůj pomalý chod času. V dnešní době se bohužel Vánoce
stávají konzumními svátky a jejich příprava je spíše stresující
než poetická. Ponechme tedy chvíli stranou horečné nakupování
a povinný úklid. I když nám všude vládne umělé osvětlení, je
stále v lidské mysli hluboce zapsána touha po přirozeném světle
ohně a snad proto míváme potřebu zapálit si svíce. Světlo
plamínků dokáže krásně pozměnit atmosféru našeho domova.
Také by nám neměla chybět vůně vanilky a čokolády, které
doprovází pečení a přináší příslib rodinné pohody u společného
stolu. Zkusme se tedy naladit na čas plný důvěřivého očekávání.
Můžeme usednout u malého domácího betlému a zadívat se na
příběh lásky a obdarování, který nám jeho figurky názorně
vypráví už po staletí. Říká se, že naše srdíčko je jako dveře,
které mají jenom jednu, jen tu vnitřní kliku. Jestli se tyto dveře do
srdce otevřou a dokážeme tam vpustit lidi, kteří si to zaslouží či
to potřebují, to záleží jen a jen na každém z nás. Slovo advent
latinsky také znamená "očekávání příchodu”...
Ať už jsme či nejsme věřící, měli bychom se během tohoto
období zastavit, rozhlédnout se, nadechnout a popřemýšlet o
sobě i o lidech kolem nás. O tom, jak se chováme a zda si
najdeme čas, když nás někdo potřebuje.
Někdy stačí
naslouchat, někdy můžeme pomoci a nemusí to být jen finančně.
Symbolem adventu pro děti je adventní kalendář, taková dobrá
pomůcka počítání času, a věnec, který se pokládá na stůl či věší
na dveře. Adventní věnec mívá čtyři svíčky, které symbolizují
počet adventních nedělí. Každá z nedělí má i své lidové
označení jako železná, bronzová, stříbrná a nakonec zlatá.
Počátky oslav adventu sahají až do 7. století našeho letopočtu.
Původně byla doba adventu dobou čtyřicetidenního půstu
6
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Kompostéry
Pokud si přes klidné zimní období
naplánujete nově svou zahradu, tak je na
ní možné počítat ještě s několika
kompostéry o velikosti 1.100 litrů, které
obec nabízí občanům dle smlouvy o
spoluúčasti na projektu mezi obcemi a
Svazkem obcí blanicko-otavského
regionu. Zastupitelé odhlasovali způsob
předání zájemcům s formou úhrady
nevratné kauce ve výši 650,- Kč za kus.
Na každý kompostér evidovaný v obci
pod evidenčním číslem bude uzavřena s
uživatelem smlouva o výpůjčce a koupi.
Po 5 letech je Svazek obcí převede do
vlastnictví uživatelů zdarma. Zájemci se
mohou domluvit na předání kompostéru
a podpis smlouvy s panem starostou
Jiřím Kulíkem.
(LK)

Foto Morava

!

!

ZAHRADA PANÍ KONEČNÉ

křesťanů a zákazu zábav jako před Velikonocemi. Prvním
adventním svátkem je již 30. listopad – svátek Ondřeje. Po něm
slaví 4. prosince Barbory, 6. prosince Mikuláš a 13. prosince
Lucie. Ke každému z těchto svátků se vázaly tradiční zvyky a
pozapomenuté obyčeje. Dalšími adventní svátky jsou tři svátky
vánoční 24.-26.12., s dětmi tolik očekávaným Štědrým dnem.
Pak se slavil 27.12.svátek Jana Evangelisty, 28.12. svátek
Mláďátek, po Novém roce 6.1. příchod Tři králů. Jako poslední to
byly až 2.2. Hromnice se svou hodinou navíc. Sama adventní
doba začala 1.nedělí adventní a končí při západu slunce na
Štědrý den.
Česká hudební tradice se pyšní výjimečným počtem a kvalitou
adventních písní. Při jitřních mších se zpívaly tzv. roráty. Jejich
název pochází z nejznámější latinské adventní písně (Francie16.
století): „Rorate coeli de super...“ – „Rosu nám dejte, nebesa...“.
Mezi lidmi však během dlouhých večerů převládalo zpívání koled
i lidových písniček. Domácí Betlém byl vystavený do svátku Tří
králů a potom byl zase uložen. Tento obyčej zobrazení narození
Ježíška je tedy o mnoho starší než zvyk zdobení vánočních
stromků.
(LK 2008 – 2016)

MORAVA - další kousek pomoci a podpora po
tornádu 2021
V jarním čísle Občasníku jsme Vás informovali o možnosti
pomoci finančně či materiálně obyvatelům obcí, poškozených
ničivým tornádem na Jižní Moravě a ve Středních Čechách.
Nabídka možností dle médií byla veliká, a i z naší obce nakonec
vyrazili dobrovolníci osobně pomáhat v postižených obcích. Po
dohodě se starostou obce jsme s Pavlou Velkovou a Lenkou
Kržovou zvolily cestu rychlé materiální pomoci – nashromáždily a
předaly jsme již třetí den po katastrofě na místo prostřednictvím
nadace Srdce pro Strakonice a pod záštitou pana senátora MUDr.
Fialy trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, deky a čistící
prostředky.
Čas plyne rychle a osudy některých lidí se tam v Hruškách hodně
změnily, vztahy lidí v rodinách i navenek se změnily a pomalu se
mění i pohled okolí na postižené nezaviněnou katastrofou. Ale
jakákoli podpora je občany vítaná stále. Roční období pokročila a
přiblížil se podzim a na Moravu se pozapomíná. Ne však
v Bílskách, protože jsem v červnu kontaktovala zdejší ovocnářské
školky v okolí s poptávkou, zda by mohly uspokojit zájem lidí
z Moravy o stromky, určené k výsadě jako náhrady ve zničených
zahradách. Po potvrzení možností, zejména od pana Tlapy ze
společnosti Stromky a med ve Vitích, jsme s manželem oslovili
s nabídkou této pomoci obecní úřady na Jižní Moravě v obcích
Hovorany a Rakvice, kam jezdíváme na vinařské akce. Z Rakvic
nám pomohli předat konkrétní nabídku této dlouhodobé pomoci
krajině, zahradám, a tím i obyvatelům přes paní starostku v obci
Hrušky. V září jsme se tedy smluvili s pracovníky obecního úřadu,
kteří projevili velký zájem o spolupráci tohoto typu. Následoval
email od paní Konečné přímo z Hrušek už s rozpisem druhů
ovoce a počty stromků, o které mají její sousedé zájem. Ve
Viticích nám vyčíslili hodnotu požadovaných jabloní, hrušní,
švestek (trnek), třešní a višní, maliníků a borůvek, na kterou jsme
s pomocí jedné nadace ze Strakonic chtěli vyhlásit sbírku peněz
na transparentní účet. Kromě nákupu stromků jsme plánovali
z výtěžku sbírky uhradit i náklady na dopravu stromků na
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Hledání ztraceného času
I.
Tak se jmenuje facebooková stránka, na
které jsem našla povídání, které se mi
moc líbilo a přimělo mě zavzpomínat na
prarodiče mé i starší známé v okolí.
Hledání ztraceného času - tak se jistě
nazývá jistá naše životní etapa nebo
kapitolky společných rodinných posezení.
Kdo měl to štěstí a mohl být se svými
prarodiči, má určitě v koutku duše obrazy
ztraceného klidu, který občas marně
hledá, a který, když má zase sám to štěstí
na vnoučata, se snaží předávat dál…
S t rá n k a H l e d á n í z t ra c e n é h o č a s u
zveřejnila následující text, pod kterým
byla spousta komentářů, shrnujících
vzpomínky na setkání s prarodiči. Neznat
dědův dům si neumi představit. To
pokračování „lidské identity“, jak se teď
říká.
Jak nám poslední dobou velmi chybí
osobní setkávání, zvláště to s rodinou,
jsme bohužel zjistili při loňských
nařízených omezujících opatřeních proti
šíření nákazy koronavirem. Jak je setkání
po čase příjemné, si letos vyzkoušeli
sousedé při pouti v Bílsku nebo rodáci a
přátelé v Záluží. Kromě naplánovaného
srpnového posezení na návsi ve stanu u
muziky s jídlem a pitím proběhlo na
začátku i setkání se zastupiteli obce nad
plánovanou nabídkou obecních pozemků
ve zdejším katastru mladým rodinám
k trvalému pobytu. Tomuto setkání však
nepředcházela dostatečná informovanost
místních, což mělo za následek vydání
zamítavé petice a její podepsání
naprostou většinou majitelů nemovitostí.
Během letního odpoledního programu
v Záluží jsem si osobně vyslechla mnoho
narážek na nenarušitelný klid pro
chalupáře v Záluží, na výběrové podmínky
pro nové sousedy a hlavně na nevěřícné
věty: „Proč by někdo chtěl bydlet v Záluží,
když tu naši mladí být nechtějí. Nedá se tu
moderně bydlet“, a podobně. Vyslechla
jsem i přirovnání k historickým událostem,
která mě dobře pobavila. Prý se tato
situace a plány zastupitelů na rozvoj obce
dají směle přirovnat k plánům na
elektrifikaci obce, proti které se také kdysi
vzepjal velký odpor. A to, kdyby
nedopadlo, tak by se tu ale dneska fakt
nedalo moderně bydlet…
(pokračování na str.9)

požadované místo výsadby do zahrad, sadů či alejí v okolí obce
Hrušky. Při letošním pouťovém posezení se k mému nápadu
přidali i z partnerského Bílska u Hořic, kteří sousedí katastrem
s obcí Holovousy, kde se sídlí Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocnářský a prodává také ovocné stromky tradičních odrůd ze
školek (včetně teplomilných meruněk a mandloní).
Když jsem se zajímala o možnosti zřízení transparentního účtu
pro sbírku financí na tento projekt obnovení výsadby ovocných
stromů, narazila jsem na nespolupráci nadace a protahující se
administrativní problémy se zřízením transparentního účtu pro
obec přes povolení Legislativního odboru Krajského úřadu
v Českých Budějovicích. Když pan starosta seznámil zastupitele
našeho Bílska se situací, obdržel od nich návrh na úhradu
pořízení cca 200 kusů stromků z našeho rozpočtu. Následně byl
tento návrh jednomyslně schválen, za což jim velmi děkuji. Na
základě této možnosti pořídit požadované stromky pro Hrušky
jsme odpočítali potřebné kusy ve školce pana Tlapy ve Viticích a
velmi uvítali i jeho nabídku, že dopravu dodávkou na místo
k paní Konečné v Hruškách uhradí jejich společnost.
Tak mohu být nakonec velmi vděčná všem, kteří se o
uskutečnění projektu a zajištění takové hmatatelné pomoci lidem
v Hruškách zasadili a pomohli mi ho uskutečnit a dotáhnout.
Bohužel se nám v říjnu nepodařilo při návštěvě vinného sklepa
v Rakvicích zajet i do Hrušek, kde byla paní Konečná
v karanténě, ale na jaře bude situace snad lepší a budeme Vám
moci vyfotit naše – tedy vitické základy obnovených ovocných
zahrad. Přikládám fotografie zahrady paní Konečné z června
2021.
(LK)

Ovocnářská tradice v Bílsku a okolí
Příznivá reakce zastupitelů obce ve věci schválení úhrady
pořízení ovocných stromků zájemcům z obce Hrušky na Jižní
Moravě do jejich tornádem poničených zahrad mě mile
překvapila a moc potěšila. V souvislosti s tím jsem si vzpomněla
na zmínky o dobrém a odborném ovocnářství v Bílsku a okolí
v minulých 150 letech. Najdeme je jednak v knize Pohádka
mého mládí od budyňského rodáka pana Vlčka, podnikajícího
v Severní Americe. A jednak v místních kronikách, kde jsou
popisovány často během zimního období pořádané přednášky
na taková důležitá témata jako je výsadba odolných odrůd,
zvýšení efektivity opylení květů či odborný řez a způsoby
roubování. I při založení školy v Bílsku roku 1879 už bylo
myšleno na školní zahradu s výsadbou darovaných ovocných
stromků různých odrůd. Menší zahrada se nacházela ve svahu
za č.p. 34 a větší (později Chadů zahrada) se zděným
domečkem byla na konci obce u silnice na Měkynec, tam kde se
nyní pořádají Rodinné festiválky. Mezi uznávané odborníky
v pěstování ovocných stromů a vinné révy tu patřili pan Brabec
z Budyně, učitelé místní školy páni Vlček, Vandas a Špatný a
také muži z rodu Šteflů. Jsem ráda, že se s Vámi mohu podělit o
přepis projevu řídícího učitele obecné školy v Bílsku, pana
Václava Vlčka, na Okresní konferenci učitelů 29.září 1909.
Znění bylo předem schváleno Okresním školním inspektorem K.
Svobodou v Písku. Dopis ze dne 30.10.1925 s uvedeným
návrhem mi laskavě zapůjčila paní Alžběta Bayerová.
„Velectěné shromáždění!
Zřizování školních zahrad se provádělo a provádí za účelem
dosažení náležitého náhledu výchovného a vyučovacího pro
8
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Hledání ztraceného času
II.
Raději si vzpomeňme na svá dávná přání
jako z následujícího článku na internetu:
,,Mami, můžu dnes spát u babičky? Ráno
jsem tuto větu zaslechl v autobuse. Když
jsem se otočil, uviděl jsem dítě žadonící o
povolení a naskočila mi vzpomínka na
minulost. Kdy přesně nastal ten čas, který
z nás udělal dospělé? Každý den se
snažíme o něco, o čem vlastně pořádně
nevíme, jestli to vůbec chceme.
Vzpomínka mě dovedla do babiččina
domu, kde jsem byl šťastný. Babiččin
dům bylo místo, kde si hodiny vzaly
dovolenou a minuty se táhly. Babiččin
dům to nebyla jen jednoduchá jídla, kde
chleba se sádlem a cibulí se staly
královským pokrmem, ale také fantastické
koláče, omáčky a dorty, na které recepty
zůstaly jejím tajemstvím. Babiččin dům
bylo místo, kde povinný odpočinek po
obědě trval věčnost a byl plný vyprávění
a příběhů, stejně jako čas před spaním
byl náš společný. Babiččin dům bylo
místo, kde skříně skrývaly starodávné
předměty, šaty, tajemství, vůně. Babiččin
dům bylo místo, kde se zamknuté skříňky
a zásuvky staly truhlicemi plnými tajných
pokladů, které čekaly na správný čas, až
dostaneme povolení odhalit jejich
tajemství. Babiččin dům bylo místo, kde
bylo všechno záhadné, čarovné a bez
starostí možné. Babiččin dům bylo místo,
kde jsem našel zbytky dětství mé mámy a
kde pokračoval můj život. Tento luxus
patří do mých vzpomínek, kde žije a žít
bude…Osud to tak nachystal, že babiččin
dům mi teď patří. Narodily se tady moje
děti, se kterými píšeme další kapitoly
rodinné historie. A já už se nemůžu
dočkat, až přijde ta doba a u nás zase
uslyším: Mami, můžu dnes spát u babičky
a u dědy? To jako u mě!“ převzato z Fcb
Hledání ztraceného času.
(LK)

pojem užitečnosti zahrad, a sice užitečnosti mravní i hmotné.
Provádí se, aby obyvatelstvo a dorost přiškolených obcí ve
školní zahradě měli vzor, jak nejsnáze a při malém nákladu se
největší užitek z pozemku zahrady docíliti dá. Pak nikoli
povídáním, nýbrž přesvědčivě viděným i makavým skutečným
požitkem ve školních zahradách se jevícím, sami zájmu a
nadšení pro zřizování svých vlastních užitkových zahrad nabývali
a užitkové zahrady dle přesvědčivého vzoru – tedy dle školních
zahrad - množili. Tím pak sebe a celý národ hospodářsky
rozhojněným užitkem (výsledkem) posilovali.
„Slova pohnou, příkladové táhnou!“
„Ať třeba závistníci zezelenají, vidouce všeobecný užitek! A až
nebudou moci té bolesti vydržeti, založí si své zahrady k naší
radosti a sobě k užitku.“
Na základě tohoto pojetí účelnosti školních zahrad, zahradničil
jsem svým nákladem ve školní zahradě o dvacet roků dříve než
přišla nynější „Instrukce“ z Prahy, neboť jsem takto usuzoval:
„Viděný a hmatatelný užitek ze zahrad plynoucí, jest
samočinným nejmocnějším popoháněčem k dosažení cíle.
Užitek sám, jest v celé nekonečné přírodě nejen věčným
zdrojem, ale i věčným nejpokrokovějším přirozeným
samozřejmým ZÁKONEM s jediným pouze paragrafem
nezapomenutelným: „Jak lze užitek zvětšiti?“
Tento vyžaduje dvojí odpovědi:
To nejužitečnější, co dosud máš a znáš, čiň a nezmenšuj!
Nové pokusy ku zvětšení užitku učiň, a na základě nových
užitkových objevů stále a stále za větším užitkem pokračuj!
Tímto pokrokovým zákonem UŽITKU se podle mě řídí celá
příroda ve vývoji svém a z toho plyne mravní poučení:
„následujme ji v pravdě!“
Měřítkem každé dobré zahrady – tedy i té školní a učitelovy
zahrady – je dnes užitek celku jejího a školní zahrada je vizitkou
školy!
Škola ve výchově a vyučování má užívati těch nejlepších názorů.
Názorem pro užitečnost musí býti zřejmý a skutečný velký užitek
sám – nikoli škoda – bez ohledu na to, kdo týž užitek béře, ať jej
zaslouží nebo ne – což zase náleží do sloupce jiného, a sice „na
vrub spravedlnosti“.
Tisíciletou zkušeností našich předků se zjistilo, že u nás
z oddělení zahradních je ovocnictví nejužitečnějším, pak teprve
dle příznivých okolností je také zelinářství užitečným - po případě
i květinářství a vedle toho nemá nikde chyběti včelín s přirozeně
lidovým včelařením.
Co by se mého vlastního přesvědčení o dobrotě a vhodnosti
školních zahrad týkalo, jak si již domyslíte, stačil by mi
k zodpovězení pouze jediný dotaz a sice „Mnoho-li užitku (tj.
krásna, dobra, příjemnosti a užitečnosti) v jisté výměře a nákladu
ta která zahrada poskytla a byl-li týž užitek školním dětem nebo i
okolním občanům, co vzor na odiv předveden?“
Tu by byl užitek sám látkou učiva a časté nebo mnohé nazírání –
vábivé samo beze slov – bylo tou správnou methodou. A i výcviku
by se diváci samovolně bez nucení přiučili, nabyvše tak zájmu pro
ovocnictví.
Že jsem se nemýlil, to dokazuje nynější stav ovocnictví v Blsku,
který byl názorným dosahováním užitku školní zahrady vyvolán,
ač se tam v cestu staví plno závažných překážek.
Protože je u nás z oborů zahradních nejužitečnější ovocnictví,
vložil jsem do dotazníku o školních zahradách pro Vás důležitou
9
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Vzpomínka
Ve čtvrtek 18.11.2021 se rozloučily se
svými zesnulými dvě rodiny.
V blzeckém kostele sv. Jakuba proběhlo
dopoledne rozloučení s paní Blaženou
Vindišovou, rozenou Červenkovou, která
svůj život prožila v Záluží, kde pracovala
v zemědělství. Odpoledne se na Lesním
hřbitově v Písku konalo rozloučení s naší
nejstarší obyvatelkou, paní Boženou
Kajtmanovou, rozenou Kolářovou, která
odešla v den svých 95 let. Celý svůj život
prožila v Bílsku.
Čest jejich památce ! (LK)

Sad na Chaďárně
U babičky Alenky je mnoho pokladů, viz
dopis prapradědy Vlčka nejmladších
Bayerů. Mnohé staré odrůdy jsou
zachovány na pozemku č.p.40. Kdo umí
roubovat, je vítán. Ale školní sad, na
“Chaďárně”, v rámci své mladické
prudkosti nechal vykácet Jakub Bayer. Po
příchodu prvního syna, začal jemně s
obnovou :) Dnes tam probíhají různá letní
setkání a rodinný festival. V následujícím
roce se budete moc zúčastnit akcí, které
hodlají organizovat Radek a Lenka z
hospody. Můžeme se tedy těšit na pestrý
rok. Naší touhou je i co nejdříve zasadit
mnohé jedlé keře a tak se budou včely
pana Štefla mít ještě lépe. Dnes máme
mnoho školních pomůcek, knihy jsou
názorné, s obrázky, přesně podle přání
Komenského. Ale sáhnout si na věci
venku, při práci, je nejlepší školou.
Děkujeme za taková a další dědictví od
našich předků.
(AB)

otázku, prospívající rozmnožování nejužitečnějších odrůd
ovocných:
„Jaká ovocná odrůda se co do užitku v tom onom okolí
osvědčuje?“
Po celém píseckém školním okresu, aby bylo po celý rok
čerstvým ovocem postaráno, vybral jsem tento ovocný sortiment:
Z jabloní: Charlamovské, Skořicové, Gráfštýnské, Malinové
holovouské, Gdaňský hranáč, Kmínová reneta, Panenská
reneta, Anglická zlatá parmena, Soudeček, Bismark, Pontoiské,
Pstruhová reneta, Tvrdé červené,
Z hrušní: Zelinka, Kulovačka, Vlašská Vavřinka (k sušení),
Kongresovka, Máslovka hajní, Křivka, Boskova lahvice,
Napoleonka, Hardenpontka, Hadovka, Pstroužka, Dilova
máslovka, Zimní děkanka,
Ze švestek a slivoní: Šveska domácí, Švestka dolanská,
Švestka vlašská, Slíva Malvazinka (nejrozšířenější), slíva Zelené
ryngle, slíva Zlatá slíva,
Z třešní a višní: Hegelfinger (žlutá), Lauermanova chrupka,
Černá srdcovka (do pečiva), Hortensie, Portheiská višeň, Bělice
třešně (volské oko)
Z ořechů: vlašský Papíráky, lískový s červenou slupkou jádra
Maliník dvakrátnesoucí, Ostružina hnědá, a jahodník „Bledý
ananas“ a „Noble“
Rybíz: jakýkoli v barvě černé, červené a bílé, a sice: ranný
s listem vroubkovaným, pozdnější s listem pilovaným
Angrešt: Němčický hnědý (jež jsem z Nemčic a Volyně obdržel a
který rozmnožuji nejvíce po okresu), Industovi, Zelený pozdní
Víno: Pošumavské, Malingr, Jakubské modré, Madlenka ranná,
Madlenka královská, Chrupka pařížská, Chrupka červená,
Svatovavřinecké, Portugalské, Kalebův hrozen
Před třemi roky jsem načrtl, jak si představuji školní zahradu
v rámci ducha Vaší „Instrukce“, a již si dodnes stejně představuji:
Nejhlavnějším úkolem školní zahrady je rozvoj ovocnictví jeho
pěstěním. Pěstění stromků je odborným uměním hospodářských
a pomologických ústavů, a proto stačí pro Obecné a Měšťanské
školy pouhá ukázka postupu pěstění na málu exemplářích.
Vždyť každý moudrý člověk, kdo potřebuje zdatného stromku,
půjde si pro něj k umělci, zaměstnanému v knížecích a okresních
školkách, neboť za mrzáka, vypěstěného ve školní zahradě
slabým žákem, by se styděl. Doznávám tímto, že málokdy jsem
užil pro rozvoj svého ovocnictví stromku, jehož jsem sám
vypěstil, ač v pomologii po 50 roků theoreticky i prakticky pracuji
(již v osmém roce svého věku jsem kopulováním šlechtil stromky
v obecné školce bavorovské – byvše za takzvaného „malého
zahradníčka“). Proč jdu do větších školek a platím za stromky
hotovými? Protože je tam z umělcových stromků lepší výběr a při
kvalitě cena nerozhoduje.
Ostatní oddělení školní zahrady, jak uvedl jsem, dají se dle
příležitosti tam, kde je jednak prázdno nebo tam, kde se co hodí,
buď souborem či odděleně, protože 3 ary pozemků dle Instrukce
nestačí ani k ukázání užitečného ovoce na stromech a keřích pro
okolí se hodícím, tím méně na soustavu 8 školkových tabulí. Tu
řádky nebo i pouhý jedinci stromkoví zastupovati musí „tabule“
dle Instrukce. Jak se šlechtěním, se to má podobně i se
zelinářstvím, květinářstvím, oddělením pro hospodářské pokusy,
oddělením botanickým, lesnickým, s vinařstvím, chmelařstvím a
včelařstvím.
Ve školní zahradě malé i velké mimo to musejí být pro diváky
10
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Kostel sv. Jakuba v
Bílsku
Nedělní mše probíhají pravidelně:

v Bílsku v 9:30

v Bavorově v 8:00
ve středu:
v Bavorově v 17:00
VÁNOČNÍ VIGILIE 24.12. v Bavorově
od 22:00
https://www.farnostvodnany.cz/cs
Bílský kostel spadá do bavorovské
farnosti a tu spravuje vodňanský farář
Josef Prokeš spolu s kaplanem Jendou
Turkem. O listopadových nedělích jste
měli příležitost setkat se neformálně v
hospodě s faráři i dalšími hosty.
Pokračování je plánováno na lednové
neděle. Následující pozvání jsou určeny
pro všechny zájemce.
RORÁTY každý pátek
Od 3.12.21 jste zváni každý pátek na
Roráty nebo-li ranní adventní zpěvy na
nově upraveném kůru vodňanského
kostela. Od 6:30 do 8:00, poté společná
snídaně na faře z vlastních zásob.
STUDENTSKÉ PÁTKY
Pro studenty od 14ti let výše jsou
pořádány Studentské pátky od 18:30
každý pátek na Vodňanské faře. Viz fcb

široké cesty. Proto lze mluviti o poměru našich školních zahrad
k Instrukci pouze v minimálním ohledu, neboť v maximálním
ohledu, není a nemůže býti ani jedné školní zahrady v okrese
píseckém podle Instrukce, vyjma odborných hospodářských
nebo pomologických obchodních zahrad.
Mohu svědomitě a dle pravdy tvrdit, že učitelstvo zdejšího
školního okresu – dle přiloženého „výkazu jednotnosti práce
učitelské“ - z nestejných poměrů na poli národohospodářském ve
školních zahradách, těchto nejmocnějších pomůckách
vyučovacích a vychovávacích, postupně a vzestupně dle
Instrukce pracuje ochotně i s úspěchem. Kdo by toho pouze
zneuznával, zesměšňoval nebo překážel učitelstvu, škodil by
úspěchu nejvíce a připravoval by učitelstvo o nadšení ku práci.
Učitelé pracují namnoze i s úsilím, pokud přiléhající okolnosti blahosklonnost místních a vlivných úřadů na školu a učitelstvo
nedovoluje, aby se žákům i dospělým dostalo toho
nejdůležitějšího, totiž ukázky užitkového vzoru k získání
šlechetných snah po jistém a spravedlivém užitku ze zahradní
práce. Totiž dosažení hmotného užitku za požitek, užitku
nutného pro blahobyt, dosažení touhy po dobru, právu, pravdě,
krásnu a ušlechtilé příjemnosti s pohodlnými a lacinými
methodickými cestami v praxi zahradnické možné jest. Záleží
tudíž pouze na tom, aby učitelstvo ve svých snahách bylo i
morálně i materiálně podporováno blahosklonností k učitelstvu, a
aby učitelstvo lidové chráněno bylo před všemi útisky, před těmi
činiteli a pány, kteří mají nejen povinnost, ale i svěřenou moc
k hájení dobra a rozvoje jeho. Pak by pracující učitelstvo ve
svém nadšení pro lidový blahobyt jistě neochabovalo. Skutky a
resultáty přisvědčují, jaké jsou existenční potřeby rodin lidového
učitelstva českého a jistě ukáže to i výsledek našeho sněmování.
Děkuji Vám všem za laskavou trpělivost Vaši i důvěru v mé
referentství, a prosím, abyste mne, stářím a útrapami sklíčeného
v příští volbě vyloučili ze zahradního výboru a zvolili také
některou kolegyni místo mne. Nepochybuji, že prospěje to
k osvěžení učitelského nadšení pro dobro ze zahrad plynoucí.
Sám starý moudrý Komenský k výměně a osvěžení radil
pravidlem: „Přirození lidské v rozmanitosti se kochá“.
Vám všem v působnosti k rozkvětu ovocnictví českého
provolávám: „Na zdar!“
Václav Vlček, řídicí učitel Čtyřtřídní obecné školy v Bílsku, 1909”
(LK)

Dochovaná farní kronika

SETKÁNÍ MUŽŮ NA BLANICI
úterý 18.1. od 20:00 - Začátek společné
postní cesty, Exodus 90
Veškeré administrativní žádosti týkající
se Bílské farnosti vyřizuje:
krikjp@gmail.com (p. Josef Prokeš, jehož
skautská přezdívka je Křik). Stejně jako
žádosti o křest, svatbu, pohřeb a další, viz
lomec.cz
(AB)

Motto: "Všem čtenářům, respektive mým nástupcům pozdravy."
P. Thomas Makovička, Bílsko 1776
V držení místní fary se dochovala Farní kronika se zápisy o
majetku a o dění v Bílsku i okolí od roku 1776. Postavu prvního
autora, zdejšího oblíbeného pana faráře Tomáše Makovičky,
popsala ve svých odborných studiích také paní PhDr. Pavla
Stuchlá z vodňanského muzea. V době jeho služby byla místní
farnost spojena s farností ve Skočicích a v Heřmani (mezi
Ražicemi a Protivínem). S dovolením pana P. M. Nikoly
z Bavorova jsme zhotovili elektronickou kopii jednotlivých stránek
a pan Ing. Petr Pištecký vytiskl text na kvalitní papír. Tuto kopii
nyní můžeme vystavit či zájemcům zapůjčit. Tak jak Bílskem
procházela historie, tak jsou zápisy vedeny v různých úředních
jazycích (latinsky, německy a česky) a psány různě čitelným
rukopisem. Proto doporučuji číst spíše verzi elektronickou na CD
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obecní KNIHOVNA
Bílsko
OTEVŘENO
PÁTEK 15:30 - 16:30
V knihovně je k dispozici internet, tiskárna
a kopírka. Dále je vám zde k dispozici
obecní pokladník.
Objednávky a dotazy na:
knihovnabilsko@centrum.cz
MESSENGER A FCB: Alzbeta Bayerova
MOBIL: 777 782 843
FCB: KNIHOVNA BÍLSKO s aktualitami a
mnoha fotografiemi knih k zapůjčení
na https://www.bilsko.eu/knihovna/
naleznete i seznam nově zapůjčených
230 knih ze Šmidingerovy strakonické
knihovny.
Ve s p o l u p rá c i s e s t ra ko n i c ko u
Šmidingerovou knihovnou doporučuji
dlouhodobě vydávaný časopis
Malý tvořivec, pracovní listy pro děti:
knih-st.cz/tvorinec
a časopis Kamarád pro děti a rodiče:
knih-st.cz/kamarad
dále ekologický časopis s mnoha
zkušenostmi:
http://knih-st.cz/kompost
Šmidingerova knihovna stejně jako
písecká knihovna nabízí kulturní a
vzdělávací akce, zde odkaz na kalendář
strakonické knihovny:
http://knih-st.cz/calendar-node-fielddate/month
Zde odkaz na kalendář písecké knihovny:
https://www.knih-pi.cz
Provoz knihoven zůstává od čtvrtka 3. 12.
2020: Provozovatelé knihoven musí
dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více
zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci
zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2
m e t r y, n e j d e - l i o o s o b y z e s p o l e č n é
domácnosti,
c) zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli
hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při
kontaktu s knihami a dalším podobným
zbožím,
d) u vstupu do knihovny umístí prostředky k
dezinfekci rukou.

(AB)

s možností písmo zvětšit nebo
zesvětlit.
Pro zajímavost vám přidávám
první část zestručněných
obsahů zápisů v češtině od
roku 1910 do roku 1940.
1910 instalován do Blska p.
Antonín Hála (fotograf)
1913 o p r a v a k o s t e l a :
zvýšení presbytáře, přesuny
oltářů, náhrobní kameny od
hlavního oltáře zazděny do
chodbičky vchodu, v sakristii u
dveří zazděn kámen s erbem
(patronátní lavice), pořízeny
sochy
s v. L i n h a r t a ,
P.M.Lurdské a Ježíšek, jesličky z Hosína
1914 2x povodeň z bouřky (4.5. a 24.5.) - zaplaveno i čp.13 a
hostinec (čp.32), 1.světová válka - mobilizace, oběti (str.116),
odvody eráru
1916 rekvisice zvonů ulitých po roce 1700 - zde nic Jan I. puklý,
z r.1695 a dva menší zvony z litiny (oceli?), vysvěcení kněžích z
okolí, pouti, křížky u Bílska
1917 velké biřmování (275 lidí), sucho - neúroda, hlad +
krádeže
1918 mír = konec 1.sv.války a utvoření samostatného čs. Státu,
nové křížky v okolí
1920 volby do Národního shromáždění, Senátu a obecní starostou Ludvík Špatný = pro neshody opakování po měsíci a
starostou A. Soukup (Hlinka)
1921 sv.misie v Bílsku, církev československá, změny v řízení
kůru - V. Vlček - J. Vandas, rozdělení Bílska od Pivkovic s
Chrástem, pak volby - starostou F. Kajtman (čp. 14)
1922 sdružení katolické mládeže - nacvičili divadelní hry,
nařízení, aby byly školní rady bez farářů, následně změna nápisu
na škole: z původního Bohu - vlasti - králi, od r. 1918 bez „králi“,
nyní jen ŠKOLA, veselé obžinky, větrná smršť – velké škody
1923 svěcení sochy "Srdce Páně" v kostele, zvonku Sv.
František v Netonicích, nové varhany a deska padlým vojínům v
1.sv.válce
1924 24.8.svěcení nových zvonů (Sv. Jan Nepomucký a Matka
Boží) ze sbírek farníků a krajanů v Americe, odchod učitele J.
Vandase do Čížové, konzervace sochy Panny Marie Bolestné a
rámů obrazů Panny Marie Svatohorské a Sv. Linharta
1925 rámy křížové cesty se rozpadly - pořízeny nové
v gotickém stylu (154,5x 72cm), nový krov nad presbyteriem +
okapy a svody s odtokem vody přes hřbitov, obecní volby - F.
Kajtman starosta
1926 polychromování oltáře Panny Marie Bolestné (Pieta
z Bílska) + oprava výklenku, nová kůlna na faře + dřevník,
oprava drenáže ze sklepa a dvora, vyčištění studny (hl.4 m),
nové víčko ciboria (nádoba na hostie) - ornament z českých
granátků, velmi mokrý rok, bouře a povodně
1927 mostní váha před školou (pořídil honební výbor), 25.7.
slabé zemětřesení, mírná zima bez sněhu, ledoví muži vše
zničili, málo obilí, diecézní sjezd v Č. Budějovicích - z Bílska 51
lidí, celkem na 20.000, velké manévry Píseckého a
12
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Do občasníku může
přispívat
Kdokoliv, kdo má zájem přispět svojí
zkušeností, svým nápadem, svým
úhlem pohledu na věci, které se týkají
obce Bílska a přilehlých osad.
Uvítáme pozvánky na akce, články o
proběhlých akcí, názory na rozvoj a
společný život v obcích.
Neotiskneme komerční reklamy a
žádné útoky a “hejtování” na konkrétní
osoby.
Budeme moc rádi za příspěvky a
fotografie od vás. Osobně nebo na
mail:
alzbeta.bayerova@gmail.com,
kulikovi@volny.cz,
Také vám v případě zájmu můžeme
poskytnout zveřejněné fotografie.
N a v e š ke ré i n t e r n e t o v é o d ka z y
uvedené v občasníku se nejsnadněji
dostanete přímo z elektronického
občasníku: bilsko.eu/aktualne/
obcasnik/. Zde také naleznete všechny
občasníky od roku 2015, v tištěné
formě jsou k dispozici v knihovně.

příspěvky: od Lenky Kulíkové (LK)
od Alžběty Bayerové (AB)
od Jaroslavy Pánové (JP)
NOVÁ PODOBA OBECNÍCH STRÁNEK:

bilsko.eu

Prachatického pluku (nocovali zde)
1928 opravy kostela zvenku - oprava kříže na věži (122cm),
omítka nabílena + oprava obrazů na stěnách ( V = Sv. Jakub, J =
sluneční hodiny s Ježíšem Kristem) nápisy: Choďte pokud máte
světlo, aby vás nezachvátila tma. Kdo umře než umře - neumře
když umře. , oslavy 10 let republiky
1929 duben - odchod faráře Hály do Hosína, administrátorem
J.Pelikán z Bavorova, pak Jan Kolba instalován v Bílsku, nová
stodola, vyhořela hospoda při hasičském plese (pro mráz nešlo
hasit), velmi tuhá zima (až - 28°C) a sníh do května, v červenci
krupobití - Velké škody
1930 opravy vnitřku kostela: nátěr do 1,5m olejovou barvou =
mramor, nový lustr, sčítání lidu
1931 zima do května pak hned horka i 27°C, nové harmonium
od náboženského spolku při kapli Spořilov (Praha)
1932 nové vybavení kostela, oprava varhan, oprava zdi hřbitova
s kapličkami, slavné Boží tělo s hudbou, zemřel pan učitel Vlček
1933 sbírka na dostavbu Chrámu Sv.Víta, Václava a Vojtěcha
v Praze, vysvěcení motorové stříkačky v Měkynci, zrušení IV.
třídy zdejší školy – přesun do Bavorova, vyhořela truhlářská
dílna čp. 43 (dnes Kahovcovi), nadprůměrná úroda = ceny dolů a
přemnožení myší
1934 nová socha Sv. Antonína Paduánského, nové kříže k
zastavení při procesí, odchod J. Kolby - administrátor J. Pelikán
z Bavorova, počasí - v dubnu horka až 30°C
1935 nový farář Václav Vlášek z Neznašova, oprava hlavního
oltáře a kazatelny, vysvěcení motorové stříkačky v Budyni,
Krajníčko staví novou mešní kapli (starosta p. Čížek), změny
presidenta T.G.Masaryk – E.Beneš, varhaníci v kostele Pešková
(Chrást) - Ant. Špatný (Bílsko)
1936 sv. misie Redemptoristů z ČB (od 23.5-1.6. přišlo do
Bílska ke svatému přijímání 2355 lidí!!), nové číslování hrobů na
hřbitově (350 ks), místní farář administrátorem ve Skočicích
1937 drenáže farské louky - dnes hřiště pod garážemi
1938 nová pokladnička v podobě kývajícího andělíčka,
malování kostela uvnitř + zlacení všech tří oltářů, oprava a
vyladění varhan (fa Hubený Protivín), přemístění oltáře a sochy
"Srdce Páně”, kopie Lurdské skály, mobilizace + zabrání Sudet
Hitlerovým Německem, změna prezidenta na E. Háchu,
rozpuštění všech politických stran. Ledoví muži zlikvidovali
ovoce, škody od kulhavky a slintavky, zdržení polních prací pro
mobilizaci mužů a koní
1939 zemřel papež Pius XI. - 4dny zvonili "hranu" a rekviem,
odtržení Slovenska, 15.3. okupace Čech a Moravy (Protektorát),
vpád A. Hitlera do Polska - 2.světová válka, oprava střechy
kostela a prejzů na hřbitovní zdi, ve faře dřevěný vodovod (49 m
od studny kolem zápraží do zahrady), náběrní lístky = ekry, v
prosinci sníh a mrazy až 28C
1940 kontroly kněžích gestapem, zákaz procesí a průvodů, pro
válečné potřeby rekvírování zvonů
z bronzu (měď + cín), u nás odvoz v roce 1942 celkem 2 zvonů z
roku 1924, mnoho sněhu a z něj v březnu zátopy
(LK)
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SENIORKY A SENIOŘI,
POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si
nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo
plynu, nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu

Pokud byla Vaším dodavatelem
společnost A-PLUS Energie obchodní,
BOHEMIA ENERGY entity, COMFORT
ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie
České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X
Energie a neřešili jste změnu plateb,
ověřte si, zda nedlužíte za energie
dodavateli poslední instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve
Vaší bance (trvalý příkaz) si ověřte,
zda máte nastaveny platby za
elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je
vše v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby
dodavateli elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední
instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém
řešit.

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i
Váš starosta, nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit
platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo
plynu.

Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci –
o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, a
odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.
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Vánoční čas v kostele

SV. JAKUBA
V BÍLSKU
PROGRAM PRO KAŽDÉHO

24.12.2021 14:00-16:00
PŘIJĎTE PRO
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

VÁNOČNÍ
KONCERT

18.12.2021
OD 15:00 BÍLSKO
KOSTEL
SV. JAKUBA

KOLEGIUM HEŘMANA JILJÍHO

-

Ladislav Kratochvíl - akordeon
Gabriela Hošková - zpěv
host: Gabriela Hošková ml.
- violoncello
+ BÍLSKÉ PŘEKVAPENÍ
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