Bílkov
Úvod
Rok 2011 proběhl celkem poklidně. Přinesl však velmi příjemné a povzbuzující zjištění, že
občané Bílkova, když je potřeba, dokáží nezištně pomoci druhým v nouzi.

Obec
V roce 2011 byly realizovány tyto investiční akce:
Investiční výdaje v místní v místní části:
 Plynofikace ÚT mateřské školy

289 272,- Kč
289 272,-Kč

Celkové běžné výdaje:
z toho: čištění a údržba místních komunikací
 oprava místních komunikací
 oprava rozhlasu
 údržba hřbitova
 veřejné osvětlení – provoz
 veřejné osvětlení – opravy
 oprava OK – střešní krytina
 OK - běžné výdaje
 zeleň
 požární zbrojnice – běžné výdaje
 plynofikace ÚT mateřské školky

643 118,- Kč
118 687,- Kč
103 549,-Kč
16 435,- Kč
74 994,- Kč
86 125,- Kč
53 943,- Kč
92 000,- Kč
18 338,- Kč
77 684,- Kč
1 363,-Kč
289 272,- Kč
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Také letos zástupci obecního zastupitelstva navštívili naše spoluobčany, kteří slavili životní
jubileum:
75 let
70 let

Havlíková Zdena
Drštičková Ludmila

Bílkov 14
Bílkov 86

Veřejný život v obci
SDH
SDH Bílkov měl tomto roce 30 členů. Bylo obnoveno závodní družstvo, které se zúčastnilo
několika závodů. Všechny kulturní a sportovní akce pořádá právě SDH Bílkov. Zvláště jedna
stojí za zmínku a poděkování. Letos náhle zemřel člen SDH Pavel Plachý. Ostatní členové po
několik dní nezištně pracovali, aby zabezpečili pozůstalé rodině dřevo na zimu.
Akce
Novoroční výstup na Bábu
1. 1. 2011
Letošní výstup na Bábu podniklo v Novém roce 350 turistů. Nezapomněli ani na ,,dědka“ a
popřáli mu do nového roku mnoho zdaru. Po výstupu na vrchol každý dostal pamětní odznáček
a občerstvení od bílkovských hasičů. /viz. příloha č. 1/
Masopustní průvod
23. 2. 2011
Příjemné počasí, než jaké bylo k vidění celý předešlý mrazivý týden, přivítalo masopust. Rej
masek mohl vyrazit dům od domu celou vsí, aby pobavil a potěšil občany před velikonočním
půstem. Velikým potěšením, jak pro přihlížející, tak i pro pořadatele, bylo nečekaně velké
množství velmi originálních a mnohdy i vlastnoručně vytvořených krásných masek, kterých se
podařilo napočítat ke čtyřicítce.
Bowling Bílkov vs. Dobrohošť
5. 3. 2011
V rámci projektu "Utužování sousedských vztahů" se uskutečnil další přátelský souboj mezi
zástupci Dobrohoště a Bílkova. Tentokrát se bojovalo v bowlingu. Dobrohošť, po náročném
a fyzicky vyčerpávajícím turnaji, těsně zvítězila 11:6. /viz. příloha č. 2/
Dětský maškarní karneval
13. 3. 2011
V březnu se dočkaly i děti maškarního karnevalu. Místní hasiči připravili spoustu soutěží
a her. Součástí také byla ukázka výroby náušnic a obtiskování rukou na stěnu ,,na památku“.
/viz. příloha č. 3/
Brigáda - úklid obce
30. 3. 2011
Hasiči zorganizovali dobrovolnou brigádu na úklid prostor zbrojnice, blízkého okolí, včetně
úklidu posypového materiálu, který v zimě pomáhal při námraze proti smyku, ale nyní pomáhá
maximálně zaprášit čerstvě vyprané prádlo na šňůrách. Bylo vidět, že není potřeba být
hasičem, aby si člověk vážil čistého prostředí, a proto se na úklid sešlo hned 18 brigádníků.
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Stavění májky a pálení čarodějnic
30. 4. 2011
Tradice velí upálit poslední den v dubnu čarodějnice a postavit máj. Ani letos nebyla tradice
zapomenuta a postavila se jedna z nejhezčích májek. Podíleli se všichni od nejmenších až po
starší dorost. /viz. příloha č. 4+5/
Kácení májky
30. 5. 2011
Kvůli nepřízni počasí se musel odložit Dětský den. Kácení májky ale na programu zůstalo
a i přes počáteční nevelikou účast se akce vydařila. Jak je už tradicí, šťastný výherce v tombole
měl tu čest májku osobně pokácet a ta byla poté odnesena až k jeho domu.
Dřevorubec a Buchta roku 2011
18. 6. 2011
Jednou z nejnavštěvovanějších akcí je Dřevorubec a Buchta roku. Počasí sice moc nepřálo, ale
o to větší bylo nadšení a úsilí soutěžících i diváků.
Dřevorubec roku
1. místo - Kamiš Jaroslav
2. místo - Šeda Ladislav
3. místo - Čurda Jaroslav

Buchta roku
1. místo - Jaroslav Papež
2. místo - Kamila Urbancová
3. místo - Veronika Křížková

Výlet do termálních lázní
4.- 6. 7. 2011
Bílkovští hasiči se rozhodli, že by i letos rádi vyrazili někam za teplem. Nedostatek dovolených
a neochota cestovat za něčím teplým stovky kilometrů určily cílem výletu termální lázně ve
slovenském Mederu.
Hofstavcup
13. 8. 2011
Počasí, které opět nepřálo, neodradilo 10 týmů utkat se v již šestém ročníku soutěže v malé
kopané na bílkovském hřišti. Na prvním místě se letos umístilo mužstvo 3 ‰ z Hříšice.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Kamil Novák, nejlepším střelcem Hofstavcupu pak Luděk
Vitouš. /viz. příloha č. 6/
Opožděná oslava Dne dětí v Bílkově
10. 9. 2011
Letošní nepříznivé "letní" počasí zabránilo bílkovským hasičům uskutečnit v červnu oslavu
Dne dětí. Proto se rozhodli vynahradit našim nejmenším újmu na radosti ze soutěžení, akcí
nazvanou ,,Rozloučení s létem“. Krásné počasí a zajímavý program přilákalo na hřiště více než
50 dětí v doprovodu rodičů. V duchu letošního tématu ,,Hasiči a požárníci“ bylo opět
připraveno mnoho originálních soutěží, zaměřených na vědomosti, zručnost i odvahu dětí.
Největší atrakcí byla lanová skluzavka, na kterou se stála dlouhá fronta ještě dlouho po
skončení soutěží. Svoji techniku a vybavení přijeli ukázat i profesionální hasiči z Dačic, kteří
na závěr předvedli i ukázku vyproštění osob z nabouraného auta. Na samotný závěr odpoledne
všichni zatleskali šikovné dvojici bílkovských mažoretek za jejich krásné vystoupení.
/viz. příloha č. 7/
Pojďte taky pouštět draky
30. 10. 2011
Na louce za kostelem se sešli nadšenci pro pouštění draků. Ovšem ukázalo se, že ani jeden z
dvacítky dráčků neumí létat v bezvětří. Takže tatínci a dědečkové „létali“ a draci „chodili
pěšky“. Jak poznamenal jeden z tatínků: „Ještě že nefouká, byla by nám tu zima“. Takže
nejvíce zahřály pečené brambory v ohni.
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Turnaj v Člověče, nezlob se
30. 12. 2011
Letošní turnaj se poprvé konal v místní ,,hasičárně“. Sice místa bylo méně, ale to nebránilo
napínavým zápasům. Nejlepší hráčkou se stala Kristýna Děsišová.

Knihovna
V místní knihovně se v roce 2011 zvýšil zájem nejmenších čtenářů, a to na počet 7. Celkově
bylo zapsáno 23 čtenářů, vypůjčených knih bylo 1 184.

Počasí
Zima přinesla nejnižší teplotu 24. 2. 2011 a to -16,5°C, v květnu přišli zmrzlí muži dříve – 6. 5.
s – 0,7°C. Opět chladnější červenec vystřídal srpen s rekordní teplotou 26. 8. 31,2°C. Září se
nenechalo zahanbit a teploměr se 4.9. vyšplhal na krásných 26,7°C.

Pohyb obyvatelstva
Bílkov v roce 2011 přivítal 5 nových občánků:
Zuzanu Břínkovou
Lukáše Kadlece
Matyáše Kleibla
Lukáše Plachého
Petra Plachého

Bílkov 27
Bílkov 105
Bílkov 70
Bílkov 67
Bílkov 106

Bohužel se také musel rozloučit s Pavlem Plachým
Štefanem Vávrou

Zápis str. 1 – 5, příloha str. 6 – 9.
Čerpáno z periodika Ozvěny Jihozápadní Moravy.
Zapsala: Mgr. Bronislava Kučerová, dne 22. 3. 2012.
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Bílkov 28
Bílkov 87

Příloha:
č. 1- Novoroční výstup na bábu

č.2 - Turnaj v bowlingu
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č.3 - Dětský maškarní karneval

č.4 - Stavění májky
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č. 5 - Stavění májky

č.6 - Bílkovský tým
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č. 7 - Rozloučení s létem – lanová skluzavka

č.8 - Pouštění draků
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