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Obyvatelé Bílichova oslavili
607. narozeniny své obce

SLOUPEK DANIELY ŘEČÍNSKÉ

Dříve bylo více času,
ale také chuti
Retro film z života na Bílichově byl krásný. Starousedlíci se
při jeho sledování usmívali od ucha k uchu. Sálem se nesly výkřiky: „Hale Josef!“ „Koukej, to je náš děda.“ „To jsme byli ještě
mladý!“ Někteří se na snímek museli podívat i víckrát, aby se přesvědčili, že pán na vozíku je skutečně Karel a ne František a že
v tom a tom roce skutečně ještě nebyl postavený dům na konci vesnice.
Největší smích se ozval při dekorování vítězů závodů fréz, kdy
šampiónu věšeli na krk věnce buřtů. Mladší generace při tom
jen kývaly hlavou. Nic takového neznají. Masopust, máje, různé
závody, společné závody a tak dále. Jak všichni říkají: „Tehdy
na to měli lidi čas.“ Dodávám a především chuť.
Současná doba a lidé na nic takového není. Bohužel. Večer
přijdou všichni z práce. Ohřejí si jídlo, zasednou k seriálu a
pak usnou. Tak to jde pět dní v týdnu. A pokoušet se při tom
ještě o nějaký společenský život? To nepřichází v úvahu.
Ale to by ještě nebylo to nejhorší. Všude se najde ještě pár lidí,
kteří chtějí něco zažít. Připraví akci, lidé na ní přijdou, ale
myslíte si, že to jakoukoliv snahu ocení?

DANIELA ŘEČÍNSKÁ

Bílichov – Obec Bílichov leží
uprostřed lesů asi čtrnáct kilometrů západně od Slaného.
V sobotu se na hřišti za zdejším obecním úřadem konaly
velké oslavy. Na pomyslném
narozeninovém dortu by hořelo 607 svíček. Tak starý je Bílichov.

„S rodinou jsme
stanovali u rybníka. Na
Bílichov mám hezké
vzpomínky, zažíval
jsem zde i první lásky.“
Martin Hrabánek, starosta Slaného

ČÍSLO DNE
OSLAV SE ZÚČASTNILI nejen místní, ale také obyvatelé okolních vesnic a chataři. 3xfoto: Deník/D. Řečínská
cujícího dění ve vesnici. Na
začátku snímek obsahuje velmi staré fotografie ukazující
práce na poli, hájovnu, školní
fotky a hokejisty na zdejším
zamrzlém rybníku.
„Nechybí v něm také videa z
masopustu, májí či frézakrosu, kdy místní závodili na frézách. Mnoho lidí se tam po-

POPŘÁT BÍLICHOVU přijel i starosta Slaného Martin Hrabánek.

Výstava s výkladem
bude v muzeu

• trvalou, zodpovědnou a perspektivní práci
• dobré ﬁnanční ohodnocení
• 1 týden dovolené navíc
• délka směny 12 hod., střídání dlouhý/krátký
týden
• práce převážně na území ČR (vhodné
pro uchazeče do 30 km z místa bydliště)

V Lánech se koná dnes zápis do školky
Lány – Mateřská škola v Lánech vyhlásila doplňkový zápis, který se uskuteční dneska od 11 do 16 hodin. S sebou by si rodiče měli vzít rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Zápis se koná v
přízemí budovy školky ve třídě Sovičky.
(dan)

SRPEN 2014

pátek neděle

8.–10.
MČR VE SKOCÍCH

přepravující nebezpečné věci v cisternách
• ŘP sk. B, CE
• platný průkaz profesní způsobilosti
• výhodou průkaz ADR tř. 2, 3 a 9
• požadovaná praxe 3 roky v řízení
vozidel nad 12 tun
• výpis z karty řidiče (bodové
hodnocení) a výpis z RT

Kladno – Každý všední den od 8.30 hodin se mohou zájemci přijít podívat na ukázkové krmení dvou kladenských medvědic
Marty a její dcery Míši. Krmení se koná v areálu zámecké zahrady.
(dan)

www.farmaptyrov.cz

ŘIDIČE VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ DOPRAVY
Nabízíme:

Ráno se koná ukázkové krmení medvědic

INZERCE

Firma ABS Bonifer Czech s.r.o. přijme
pro pracoviště v Praze, Kralupech nad Vltavou,
Litvínově, Pardubicích, Brně a Přerově:

Požadujeme:

20.

výročí Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích budou oslavovat v sobotu 23. srpna od 15 hodin. Součástí akce bude také vernisáž výstavy s názvem 140 let
dolu Mayrau a 20 let skanzenu.

kategorie děti a junio i

Český skokový pohár

čtvrtek neděle

pátek neděle

14.–17.

22.–24.

VELKÁ CENA PTÝROVA
NOČNÍ PARKUROVÉ
SKÁKÁNÍ

AMPIONÁT ČR
V DREZU E
senio i, mladí jezdci, KMK drezura

kvali kační kolo ČSP

1001073232_A

Mediální partne i

V případě zájmu zašlete stručný životopis na:
vladislava.spurna@bonifer.cz, příp. volejte na tel.: 602 240 077.

1001072852_G

Kladno – Výstava Pytláci a
pytláctví začala ve Sládečkově
vlastivědném muzeu už koncem května. Ovšem v sobotu
se koná už poslední komentovaná prohlídka expozice v doprovodu sběratele loveckých
zbraní Milana Hlásenského z
Kladna. Začátek je od 15 hodin.
Mimo jiné návštěvníkům výstava předvede na ukázkách
unikátních pytláckých chladných i palných zbraní, dalšího
vybavení.
(dan)

kajaku jsem brázdil rybník,“
zavzpomínal starosta Slaného, který z oslav neodjížděl s
prázdnou. Do slavné slánské
sbírky slánek dostal také jednu bílichovskou.
Na narozeninové zábavě se
nenudily ani děti. Ty mohly
užívat malování na obličej a
skákací hrad. Dospělé zase potěšila ochutnávka vín. Nechyběla tombola, možnost nahlédnout do obecních kronik
či si zakoupit upomínkový
předmět.
Každý měl také možnost navštívit otevřenou bílichovskou kapličku a od milovnice
historie Zdeňky Válové se dozvědět vše zajímavé o její minulosti.

zná. V jednom záběru jsem se
také zahlédl,“ řekl Kladenskému deníku starosta Bílichova Bohuslav Ježek.
Kromě zábavy nezapomnělo
vedení obce vzpomenout na jiné významné výročí, a sice začátek první světové války.
Starosta v doprovodu místostarosty Ladislava Šány položili kytici ke zdejšímu pomníku hrdinů a legionářů této války. „Minulý rok byl památník zrekonstruován. Především byl opraven seznam
jmen, některá už nebyla čitelná,“dodal místostarosta Ladislav Šána.
Bílichovu přišel popřát také
starosta Slaného Martin Hrabánek. Tento gratulant nebyl
zvolen jen náhodou. Martin
Hrabánek totiž Bílichov velmi
dobře zná.
„Zhruba od první třídy základní školy až do asi patnácti
let jsem sem jezdil. S rodinou
jsme stanovali u rybníka. Čili
na Bílichov mám velmi hezké
vzpomínky, zažíval jsem zde i
první lásky a na nafukovacím
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Oslavy začaly v sobotu ve 14
hodin a od začátku až do konce je doprovázela hudba. Nejprve vystoupili Petr Sovič a
Golden Big Bend Prague. Poté
se předvedlo známé místní
Duo Ježci ve hře na akordeony a nakonec až do noci hrála
kapela Western country song
z Chlumce nad Cidlinou. Nechyběl ani další bohatý program.
Pěkným zpestřením bylo například promítání asi půlhodinového retro filmu zachy-

