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PODĚKOVÁNÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
Rádi bychom touto
cestou poděkovali
dosavadnímu
starostovi, panu Ing.
Josefovi Kučerovi,
který svoji činnost
vykonával v několika
funkčních období od
roku 1989 do roku
2006, za jeho

Volby do zastupitelstva obce a senátní volby se konají ve dnech 20. a
21. října 2006 takto:
20. října do 14:00 do 22:00
21. října od 8:00 do 14:00
Volit budeme v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Kandidátní listina pro volby zastupitelstva obce
Sdružení nezávislých kandidátů (abecedně)

obětavou práci pro blaho obce. Do dalších let mu
přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí,
životního elánu a optimismu.
DĚKUJEME!

AKTUALITY Z OBCE
•

Změna provozní doby u obecního
kontejneru platná o d1. října 2006:
středa 15:00 – 17:00
neděle 15:00 – 17:00

•

Výzva majitelům hrobů. Přijďte prosím
uzavřít „Smlouvu o nájmu hrobového místa“.

ČIVIŠ MILAN (19 let)
automechanik

HÖGELOVÁ JANA (44 let)
podnikatelka

HURT JAROSLAV (66 let)
důchodce

Ing. JEŽEK BOHUSLAV (33 let)
kartograf

MACEK JAROSLAV (59 let)
opravář

MARTINOVSKÁ VĚRA (47 let)
sanitárka

•

Bezdrátový internet na Bílichově. Službu
poskytuje „skvělý.net“ za ceny:
333 Kč/měsíc (500-1500 kbit);
512 Kč/měsíc (800-2500 kbit);
999 Kč/měsíc (1500-4500 kbit).
Tarify jsou datově neomezené, žádné další
skryté poplatky. Cena za realizaci připojení cca
5000-6000,- . Možnost dotované připojovací sady
za 2500 nebo 3500,-. Přes připojení lze
i telefonovat. Volání zdarma mezi účastní sítě;
pevná linka 0,5Kč 19:00-7:00, 1Kč 7:00-19:00,
mobil 4,5Kč/min.
Pro více informací volejte:
775 22 22 88 nebo navštivte
http://www.skvely.net
•

•

Ačkoliv se založení Bílichova odhaduje
k 12. – 13. století, první písemná zpráva
o Bílichovu pochází z roku 1407. V příštím
roce proto společně oslavíme 600 let vzniku.
Vaše případné náměty na oslavy můžete
sdělit pí. Bečvářové (OÚ Bílichov).

ŠÁNA LADISLAV (30 let)
administrativní pracovník

V srpnu
proběhla
oprava
místní
komunikace k hájovně. Cena za opravu
činila 304.487,-Kč a z toho 125.000,- se
podařilo získat jako dotaci kraje.
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JUBILEA OSLAVÍ:




7. listopadu paní Strunová Helena – osmdesátiny
20. listopadu paní Görtlerová Zdeňka – sedmdesátiny
30. listopadu paní Tofrnerová Marie – sedmdesátiny

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a elánu do dalších let.

LIDOVÁ KNIHOVNA – NOVINKA
P.D. Jamesová: MAJÁK (detektivka)
Na ostrůvku Combe u skalnatého pobřeží poloostrova Cornwall tráví dovolenou vysoce postavené osoby. A jedna z nich,
slavný spisovatel N. Oliver je jednoho rána nalezen oběšený na zábradlí starého majáku. Byl geniální, ale jako člověk
naprosto nesneslitelný. Inspektor Adam Dalgliesh a jeho tým se musí dát do práce. Když se vyšetřování rozjede naplno,
dojde na ostrově k další vraždě …

TŘÍDĚNÝ ODPAD – KONTEJNERY NA PLASTY
Do kontejnerů na plasty lze ukládat:
• PET lahve
• igelity – tašky, sáčky, fólie
• plastové kelímky, misky, kbelíky atd.
• plastové hračky a jiné výrobky
• pěnové polystyreny, molitany
• obaly od jedlých olejů
• ostatní plastové obaly a lahve.

Do kontejnerů se nesmí ukládat:
• plastové výrobky se zalisovanými kovovými
částmi
• plasty znečištěné nebezpečnými látkami
• autonárazníky.

SETKÁNÍ PREZIDENTŮ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY (V4)
Královské město Slaný přivítalo v pátek 15. září 2006 prezidenta České republiky, pana Václava Klause, prezidenta
Maďarské republiky, pana László Sólyoma, prezidenta Polské republiky, pana Lecha Kaczynského a prezidenta
Slovenské republiky, pana Ivana
Gašparoviče.
Obec Bílichov reprezentoval
v oficiální části Ing. J. Kučera
(starosta obce) a v kulturní oblasti
pak Bohoušek Ježek (hudebník).
Fotogalerii, ze které pochází i
uvedené fotografie, najdete na
internetových stránkách MÚ Slaný
www.meuslany.cz

PEL-MEL
•

7. září od 20 hodin jsme mohli pozorovat částečné zatmění měsíce (1/5 měsíce).

•

Odbor kultury městského úřadu ve Slaném připravil na divadelní sezónu 2006—2007 v Městském divadle ve
Slaném dvě programové řady. Řadu večerního divadelního předplatného a řadu volného prodeje. Doufáme, že vás
nabízené tituly zaujmou a těšíme se na setkání v hledišti Městského divadla ve Slaném. Více na internetových
stránkách: http://kultura.slansko.cz
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ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ
ZÁMEK BÍLICHOV (DNES MYSLIVNA BŘEZINA)
Jde o klasicistní původně dřevěný lovecký zámek, který byl postaven ve 20.-tých letech 19. století pro knížete Kinského. Prý
zde byla vychovávána jakási kněžna Běla. V roce 1861 vyhořel (zapálen bleskem) a byl přestavěn na myslivnu, která svému
účelu slouží dodnes. V listopadu 1994 byla myslivna opravena. Z původní stavby zbyl již jen vstupní portál a polokruhové
schody. Podle tehdejšího chovu bílého jelena na zdejším panství se podle některých zdrojů odvíjí název Bílichov. Jiné zdroje
uvádí původ názvu od boha Bělboha (viz také historie Bílichova I. část – Bílichovský občasník, srpen 2006).

TORZO CHRÁMU V PANENSKÉM TÝNCI
Místo s nejsilnější léčivou energií na světě se údajně nachází v naší republice. Alespoň to tvrdí někteří psychotronici.
Na rozhraní Středočeského a Ústeckého kraje, v Panenském Týnci najdete stěny
chrámu, který prý měl být postavený jako „dvojče“ Týnského chrámu
na Staroměstském náměstí. Proč se tak nestalo dodnes nikdo neví. Ani odborníci
nedokáží odpovědět kdo a kdy položil základní kámen. Jisté je jen to, že honosná
budova nebyla nikdy dostavěna.
Stavbu a její okolí opakovaně měřili psychotronici z naší republiky i ze zahraničí.
Všichni se až vzácně shodují, že na více místech, které tvoří tvar kříže, tu vyvěrají
proudy dvou druhů energií. Jedna podporuje psychiku, druhá má ozdravní účinky
na lidské tělo. Sensibilové dokonce tvrdí, že s tak silným zářením se jinde
na světě nesetkali.
Starosta Panenského Týnce Václav Švojcr dodává, že na čáry nevěří. Energie
není nic nadpřirozeného, tvoří svět kolem nás, tak proč by jejich určité druhy
nemohly mít výraznější vliv na člověka. Vyjmenuje potom několik případů
uzdravení nad kterými se tají dech. Lidé se tady zbavují následků mozkových
mrtvic, zmírňují potíže mozkové obrny nebo úrazy hlavy. Léčí si tu neduhy
pohybového aparátu, zahánějí duševní chmury a dokonce i deprese. Nutno dodat,
že v letních měsících se tu konají i svatební obřady. (zdroj: Panenský Týnec)

NÁRODOPISNÉ MUZEUM SLÁNSKA V TŘEBÍZI
je věnováno lidové kultuře západní části středních Čech, speciálně oblasti Slánska. Seznamuje návštěvníky s vývojem
lidového stavitelství a bydlení, zemědělského hospodaření a s dalšími stránkami života vesnice. Otevřeno od 1. května
do 31. října. Úterý–neděle 9—16. Až do konce října zde potrvá výstava Třebíz ve fotografii Pavla Vychodila.
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HISTORIE BÍLICHOVA – II. ČÁST
Mezi lety 1574-1622 je znám jako držitel Bilichova rytíř Bernard Elsnic z Elsnic, Vrbičan, Kobylník, Radešína a jinde.
Ten koupil v r. 1597 ves Milý a r. 1613 Patokryje u Obrnic a jiné statky, jako Páleček,Bilichov, Radešín, Strádonice
a dům v Celetné ulici v Praze proti farnímu úřadu Týnského chrámu. Je to dům č. 8 do roku 1514 zvaný U Zlatého slunce,
později U Černého slunce. Dům náležel v roce 1360 Oldřichovi Plaierovi, od něhož tento dům spolu s Bilichovem rytíž
Bernard Elsnic koupil. Je to rozsáhlý dům s dvěma poschodími, mezipatrem a pavlačemi do dvora. Ve dvoře bývala kaple
a je zde starý obraz sv. Ludmily. Odsud prý vedly katakomby až ke kostelu sv. Vojtěcha. Pouze pro doplnění, za německé
okupace zde bydlel nacistický vůdce Konrád Henlein.
Rytířský rod Elsniců pocházel ze Saska, kraje Plavenského, kde měli nedaleko našich hranic hrad Olešnici. Ačkoliv byli
původem Němci, sžili se s naším lidem a rytíř Bernard Elsnic se zúčastnil jako komisař při direkci odbojných stavů rebelie
proti Ferdinandovi II. v roce 1618-1620. Podobně i jeho sousedi, rytíř Vilém Vojtěch Doupovec z Doupova a na Vraném,
který se přímo podílel na smetání místodržících s oken pražského hradu 23.5.1618, rytíř Jiří Hrobčický z Hrobčic na Pálči
a rytíř Jan Roupovec z Roupova na Telcích, z čehož je vidět, že vrchnost našeho kraje stála proti Habsburkům. Po Bílé
hoře museli Elsnicové odejít z Čech, ale roku 1631 se na krátko do Čech s emigranty vracejí. Elsnicové měli ve znaku
červené břevno se třemi stříbrnými koulemi ve zlatém štítu.
Po vítězství Habsburků a během dalších válek se Sasy a Švédy, až do Vestfálského míru 24.10.1648 se do bilichovských
lesů a Gothardova dolíku uchylovali nešťastní lidé z okolních vesnic a hledali zde útočiště před surovostmi vojsk cizích
i císařských. Náš slavný krajan Václav Beneš Třebízský z Třebíze popisuje tuto historickou dobu ve svých povídkách.
Například v povídce Gothardův dolík, kde podle pověsti měl žít i staropražský kat Jan Mydlář, jako poustevník Gothard
a ochraňovat týraný lid. Zemský archivář a historik Antonín Gindely popisuje tuto dobu plnou utrpení ve své knize O českých
dějinách protireformace.
Pokračování příště.

ZNÁTE SVÁ PRÁVA A POVINNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ LESA?
•

•

•

•

Zákon o lesích zakazuje:

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní
nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody
a suchou na zemi ležící klest (= větve do průměru 7
cm). Přitom je povinen les nepoškozovat,
nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka,
popř. nájemce a jeho zaměstnanců.
Chovatelé včel mohou se souhlasem vlastníka lesa
umisťovat svá včelstva na lesních pozemcích
za předpokladu
dodržování
z druhé
věty
předchozího odstavce.
Na návrh vlastníka nebo z vlastního podnětu může
orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa
nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů
rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení
vstupu do lesa, nejvýše však na dobu 3 měsíců.
Totéž lze stanovit nařízením obce s rozšířenou
působností. Stanovenou dobu lze stejným
způsobem prodloužit nejvýše o 3 měsíce.
Organizované nebo hromadné akce lze v lese konat
na základě oznámení orgánů státní správy lesů.
V oznámení, které musí být předloženo nejméně
30 dnů před dnem konání této akce, je nutné uvést
místo a termín konání akce, předpokládaný počet
účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.

•

Rušit klid a ticho a znečišťovat les odpady
a odpadky.

•

Jezdit a stát s motorovými vozidly.

•

Vstupovat do míst oplocených nebo označených
zákazem vstupu a tam, kde se provádí těžba,
manipulace nebo doprava dříví.

•

Těžit nebo poškozovat stromy a keře lesních dřevin.

•

Vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů
lesních dřevin, sbírat semena lesních dřevin a jmelí.

•

Sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les.

•

Jezdit na kole, na koni nebo na lyžích mimo lesní
cesty a vyznačené trasy.

•

Provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt,
stavět oplocení a jiné objekty.

•

Kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
nejen v lesích, ale také do vzdálenosti 50 m
od okraje lesa, odhazovat hořící nebo doutnající
předměty a tábořit mimo vyhrazená místa.

•

Narušovat vodní režim, vyhrabávat stelivo.

Na dodržování výše uvedených povinností dohlíží tzv. lesní stráž, kterou ustanovuje na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního
podnětu orgán státní správy lesů. Při své činnosti je lesní stráž povinna prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební
odznak. Je oprávněno zajistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení zákona o lesích, ukládat
a vybírat pokuty za přestupky v blokovém řízení a také předvést policejnímu orgánu, kterou přistihne při přestupku a nelze-li
jinak zjistit její totožnost.
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HLÁSÍ SE VÁM BIS KLUB
• 7.9.2006 jsme spolu se seniory vyjeli auty na výlet. Krásné slunečné počasí nám přálo.
První zastávka byla v lázních Mšené (založeny r. 1796). Úspěšně se zde léčí pohybové ústrojí, záněty nervů,
pooperační stavy a obezita. Je zde 7 pavilonů s kapacitou 240 lůžek a 7 apartmánů. Pavilony jsou opravené:
Architektonickým skvostem a chráněnou kulturní památkou je secesní pavilon Dvorana (1905), práce českého
architekta Jana Letzela.
Další putování nás zavedlo do vodního hradu v Budyni nad Ohří. Zde nás zaujala alchymistická dílna a katův špalek
s ceníkem služeb.
V Libochovicích jsme poobědvali v příjemné restauraci, prohlédli si zámecký park a vraceli se domů.
•

16.9.2006 se uskutečnil autobusový zájezd na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích.

CHYSTÁME:
•
•
•
•

11.10.2006 - autobusový zájezd do Nižboru – exkurze ve sklárně, Hamerkův statek ve Zbečně a prohlídka
zámeckého parku v Lánech. Muži si mohou v Lánech prohlednout muzeum sportovních automobilů.
Oslavíme narozeniny – významné jubileum kolegyně Zdeňky.
Nenecháme si ujít „Martinské posvícení“ – „Pěknou“ se svíčkami a hudbou.
Ukázky vazby ze suchých květin.

INZERCE
•

Prodám koberec o rozměrech 1,60 x 2,30m, oranžové barvy, nový. Původní cena 3.000,- nyní 1.000,- .
Kontakt: u pí. Bečvářové

•

Hurtovi prodají sjezdové lyže.

TROŠKA HUMORU
Potká se Skot s přítelem v Benátkách. „Co tu děláš?“ „Jsem na svatební cestě.“ „ A kde máš ženu?“ „Ta už tady byla“.
Mladá žena přijde do banky a vysvětluje pokladníkovi, že jede do ciziny obchodně a potřebuje si na dva týdny půjčit 5.000
dolarů. „Čím budete ručit?“ Žena mu nabídne do zástavy nový rolls-royce. Auto je zaparkované před bankou, papíry pravé,
vše se zdá v pořádku. Úředník se přesto jde zeptat nadřízeného. Ten věc posoudí a souhlasí s půjčkou i zárukou.
Zaměstnanec auto zaparkuje v garáži banky. Všichni úředníci se smějí historii o ženě,která dala rolls-royce za 250.000
dolarů jako záruku za půjčku 5.000 dolarů. Po dvou týdnech se žena objeví, vrátí půjčených 5.000 dolarů a k tomu15,41
dolaru jako úrok. „Slečno, zdálo se nám to divné, tak jsme si vás prověřili. Zjistili jsme, že jste velmi bohatá a nechápeme,
proč jste si musela půjčit 5.000 dolarů.“ Žena se usměje. „Kde jinde bych mohla zaparkovat auto na 14 dní za 15,41 dolaru a
po návratu ho tam našla?“
Přijede blondýna domů a říká manželovi:
"Podívej, co jsem našla - mikrovlnnou troubu! Stála na kraji silnice před vesnicí a vůbec nikdo tam nebyl."
Manžel se zděsí a nadává:
"Hned to běž vrátit! To není mikrovlnná trouba, ale policejní radar!“

PŘÍŠTÍ ČÍSLO BÍLICHOVSKÉHO OBČASNÍKU VYJDE V MĚSÍCI PROSINCI.
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