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ÚVODNÍ SLOVO

AKTUALITY Z OBCE

Milí spoluobčané, přátelé a příznivci
Bílichova.

•

Přes mnohá upozornění stále pobíhají po vesnici ve dne,
v noci volně psi. Upozorňujeme majitele psů, že porušují
místní vyhlášku a nezbývá nic jiného, než přistoupit
k finančním postihům.

•

Upozornění na znečišťování ovzduší a nebezpečí požáru
při pálení suché trávy a dalšího odpadu. v zástavbě obce.
Kouřovými splodinami obtěžujete okolní obyvatele a je možné,
že takovýto oheň nahlásí hasičům, sankce jsou Vám doufáme
jasné.

•

Obecní úřad vyzývá místní obyvatele i chalupáře, aby
zachovávali klid alespoň v neděli a neobtěžovali ostatní
hlukem např. při sekání trávy, řezání dřeva a stavebních
pracích.

•

Rodičům a prarodičům dospívající mládeže! Prohlédněte
si prosím oplocení dětského hřiště za obecním úřadem. Obec
nestačí kupovat dřevo na výrobu nových planěk. Domluvte
svým ratolestem. Dochází trpělivost a začnou finanční postihy.
Zničený kolotoč, který čeká na opravu, je prozatím
z bezpečnostních důvodů připoután řetězem k plotu. I přes
toto opatření se ho snaží roztočit a odnáší to oplocení. Obec
nevlastní řemeslníka a ochotných lidí, kteří by opravovali
ubývá. Navíc se jim do toho ani nechce, protože práce
několika dní přijde brzy nazmar.

•

VÝZVA pro ty, kteří umí číst, ostatním to prosím přečtěte!
Jasně je stanovena provozní doba u velkého kontejneru na
domovní odpad. Stále více přibývá těch, kteří si s tím nelámou
hlavu. Každý den se před vraty hromadí odpad, který často
navíc do kontejneru vůbec nepatří, po vesnici u odpadkových
košů jsou poházené tašky plné odpadků. Snažíme se ve
vesnici udržovat pořádek a díky některým z vás se to nedaří.
Uvědomte si, že místním se odváží popelnice 1x za 14 dní a
také nehromadí odpad před svými domy. Zaplatíte za rok
270,- Kč (někteří po mnohých upomínkách) a z nás, místních,
si děláte služky. V dnešní době, kdy má každý plná ústa
ekologie a připomínek, jak špatně to dělají ostatní, je to jen
vaše ostuda. Takhle si soužití nepředstavujeme!

Do rukou se Vám dostává další vydání
našeho Bílichovského občasníku.
Srpnové vydání Vám v tomto horkém
létu přináší nejen aktuality z dění obce
a zasedání zastupitelstva, ale věříme,
že také zábavu a zajímavosti.
Rádi bychom se v budoucnu věnovali
více historii naší obce, zejména pak
osudům jednotlivých míst a domů.
Pokud máte nějaké dokumenty,
informace či jiné podklady, které by
mohli napomoci v našem úsilí, prosím
obraťte se na obecní úřad a podělte se
o tyto zajímavosti se svými
spoluobčany.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám
popřáli krásný zbytek léta.
Obecní úřad

POZVÁNKA
Obecní úřad Bílichov pořádá
dne 26. srpna 2006 od 14:00
šachový turnaj o ceny.
Místo konání: Restaurace Kulturní
dům. Startovné 50,- Kč se platí na
obecním úřadě do 12.8.06.
Zveme všechny příznivce šachu!

LIDOVÁ KNIHOVNA




je otevřena každé pondělí od
18:00 do 20:00.

•

Do roku 2005 stále dluží poplatek za domovní odpad:
 Čechová Dagmar, č.p. 11, dlužná částka 810, Hořejší J., č.p. 25, dlužná částka 270, Charvát Zdeněk, č.p. 18, dlužná částka 540, Chyská Alena, MUDr., č.p. 26, dlužná částka 270, Bendová Marie, chata 138, dlužná částka 540, Beranová St., chata 159, dlužná částka 270, Birocziová Šárka, chata 119, dlužná částka 270, Hájek Josef, chata 239, dlužná částka 540, Hejduk F., chata 270, dlužná částka 270, Hrušovská H., chata 228, dlužná částka 810, Kallachová J., chata 124, dlužná částka 540, Martinovská Zdeňka, chata 206, dlužná částka 270, Mrňka Jiří, chata 186, dlužná částka 810, Novák Jindřich, chatka 11, dlužná částka 810, Sladký M., chata 209, dlužná částka 270,-

nabízí v současnosti novinky
z Kladenské
knihovny.
Neváhejte a zajděte se sami
přesvědčit. Léto se dá
prolenošit s knížkou v ruce
☺

POHLEDNICE Bílichova
je možné zakoupit na obecním úřadě.
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Vlček Miloslav, chata 146, dlužná částka 810,-

V LETOŠNÍM ROCE OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:







17. ledna paní Hartmanová Věra – sedmdesátiny
6. února pan Matička Vratislav – padesátiny
15. února paní Kučerová Zdeňka – šedesátiny
14. března paní Kučerová Alena – šedesátiny
28. dubna paní Horová Běla – sedmdesátiny
28. května paní Zábranská Jiřina - šedesátiny

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

GRATULUJEME
manželům Čivišovým k narození prvorozeného potomka a přejeme hodně zdraví a plno radostí.

MALÝ TALENT V NAŠÍ OBCI
Bohoušek Ježek získal v květnu letošního roku ocenění v soutěži hraní na harmoniku. Svým uměním potěší
pravidelně srdce mnoha jubilantek a to i na Den matek.
Přejeme našemu talentovi další úspěchy.

INFORMACE Z BISKY
Co je to BIS (Babská Informační Služba)
Uši, oči otevřené, celý týden máme,
v pondělí se vždycky sejdem, dohromady dáme.
Informace probereme, přetřeseme všecko,
mrtvé, živé, staré, mladé i nezbedné děcko.
Chlapi nám to závidějí, že jsme v pohodě,
že se stále nehádáme, jako oni v hospodě.
Narozeniny a svátky velmi rády slavíme,
protože se napijeme a taky dobře najíme.
Neziskové sdružení je trend v dnešní době,
proto vždycky sponzorem jsme jen sami sobě.
Že jsme ženy po záruce to nám vůbec nevadí,
tajně jenom doufáme, že nás mladší nahradí.
Uznejte, že katastrofa byla by to přec,
kdyby v naší obci – vymřel babinec.

Od července má Biska i svůj erb, čímž předběhla obec Bílichov.

Od srpna se opět budeme scházet pravidelně každé pondělí od 16:00.
Co chystáme?
 Výlet: Mšené Lázně – zámek Budyně nad Ohří – zámek Libochovice
 V září uskutečníme zájezd na výstavu Zahrada Čech.
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HISTORIE BÍLICHOVA – I. ČÁST
Asi dvě a třičtvrtě hodiny chůze od Slaného, směrem severozápadním, nad potokem Bilichovským a pod vrchem
Krychovem, vysokým 414 m, na pokraji mocného polesí, kde končí Řipská step, nalézá se prastará ves Bílichov, dříve zvaná
Bělichov.
Přesné stáří Bílichova není známé, ale se dá odvodit z původu názvu a ze stáří některých okolních vesnic. Bílichov byl
pojmenován podle pohanského boha dobra a světla „Bělboha“. Podle historických pramenů víme, že Klobuky byly založeny
v roce 1226, stejně jako Tuřany (pojmenované podle pohanského boha jaré síly „Tura“), Kvílice r. 1211, Panenská Týnice r.
1280, Třebíz r. 1183 a Hořešovice dokonce r. 1115. Proto se odhaduje založení Bílichova k 12. – 13. století.
První doložené písemné záznamy o vsi Bilichov se však objevují až v 15. století,kdy v r. 1407 majitel Jaroslav ze Žerotína
prodává vrbenskému faráři 30 kop platu některých svých poddaných. Dalšími majiteli vsi byli po Žerotínech Zajícové
z Hasenburku, v r. 1504 pak Čeněk a Jindřich Mičanové z Klinštejna a Roztok. Mičanové drželi Bilichov ještě v roce 1524
(Václav a Jaroslav) a v letech 1561 - 1574 (Čeněk a Oldřich). Roku 1574 koupil Bilichov a Zichovec (dříve nazývaný
Bziechov) Jindřich z Lobkovic a po něm jeho syn Bedřich Lobkovic.
Mezi lety 1574-1622 je znám jako držitel Bilichova rytíř Bernard Elsnic z Elsnic, Vrbičan, Kobylník, Radešína a jinde.
Pokračování příště.

ZAJÍMAVOST Z OKOLÍ
Jako zajímavost z nejbližšího okolí jde rozhodně označit Studánku Královku, kterou spolu
s kapličkou najdete v hájku nad obcí Líský (asi 2,1 km od Bílichova) a ke které se váže stejnojmenná
pověst.
Pověst o studánce Královce
Když byl v roce 1306 v Olomouci zavražděn poslední Přemyslovec Václav III., stal se českým králem
Jan Lucemburský jako manžel Elišky Přemyslovny. Jan Lucemburský přijížděl do Čech jen, když
na své válečné výpravy potřeboval peníze a jednou ho napadlo, že si je opatří prodejem české koruny. Koruna byla uložena
v královské klenotnici a klíče od jejích sedmi zámků střežilo sedm šlechticů z nejvěrnějších českých rodů. Ti, aby nemohli
králi na jeho příkaz klíče vydat, je vložili do opatrování královně Elišce. Aby ochránila českou korunu a zároveň unikla hněvu
krále, rozhodla se Eliška uprchnout s družinou svých věrných ke svým příbuzným do Bavor. Brzy jí však byla v patách
skupina zbrojnošů krále Jana, která měla za úkol královnu dovléci zpět do Prahy.
Královna projela bez zastávky Slaným, ale koně byli již vyčerpaní. A tak družina zastavila u studánky v březovém hájku u
Líského a čeští páni se připravovali na obranu své paní. Eliška se chtěla napít ze studánky. Sklonila nad hladinou, voda se
zčeřila a z vody se vznesl bílý obláček. Ten se změnil v bělovlasého stařečka s dlouhým vousem a milou, usměvavou tváří.
"Neboj se, královno, jsem strážcem země české a vím, že prcháš před svým mužem do ciziny se zlatými klíči od klenotnice.
Svým pronásledovatelům daleko neutečeš. Svěř klíče od české koruny je mé ochraně. Jsem jedním z prvních jejích strážců.
Hoď je do studánky!"
Královna váhala, obávala se osud české koruny. Stařeček ji však uklidňoval: "Neboj se, královno, u mne budou v bezpečí.
Bdím nad českou zemí celá staletí. Klíče ve studánce nezůstanou. Až se budeš vracet zpět, zastav se u poustevníka u
třebízské skály, tam je najdeš uložené“. Královna uvěřila upřímné tváři, a tak vhodila klíče do studánky, poděkovala
stařečkovi a vydala se opět na cestu. Zakrátko se objevili zbrojnoši krále Jana. Duch studánky se změnil v černý mrak a
sedm zlatých klíčů, které měl v ruce, v ohnivé blesky. Zbrojnoši padli omráčeni do trávy a procitli teprve druhého dne
k večeru. U studánky postával malý dědeček. Na otázku, zda neviděl jejich koně a skupinu jezdců před nimi odpověděl:
"Mám pro vašeho krále vzkaz. Vyřiďte mu mé proroctví. Protože nemá Čechy rád a českou zemi by nejraději vyměnil za
jinou, protože nadržuje cizím a stále se toulá jinde, nezemře v české zemi, ani v ní nebude odpočívat."
Když vyslechl proroctví král Jan, zamyslil se a od té doby již neměl chuť prodávat českou korunu. Královna Eliška se do
Čech vrátila až dva a půl roku poté. Na zpáteční cestě se zastavila u třebízské skály. Viděla čistý pramen vody a pod skalou
malou poustku. Poustevník ji dal zlaté klíče s tím, že je před půltřetím rokem nalezl na dně studánky. I jemu se zjevil
bělovlasý stařec a nařídil mu, aby je dobře opatroval. Sotva skončil vyprávění, zčeřila se voda a bělovlasý dědoušek se
vznesl nad vodou. "Vítám tě, královno, čekal jsem na tebe. Nejezdi ještě do Prahy, uchyl se na Mělník." ... a než se nadáli,
rozplynul se ve vzduchu.... Královna ho poslechla. Místo do Prahy rozjela se na Mělník a odtud každým rokem zajížděla ke
studánce. Dala ji vyzdít a postavit nad ní kapličku. Studánce dali jméno Královka a říkají jí tak dodnes.
(Převzato z www.pozden.cz)

4

KULINÁŘSKÝ KOUTEK
ZELENINOVÝ SALÁT S ORESTOVANÝM KUŘECÍM
MASEM
Ingredience pro přípravu 4 porcí:
4 rajčata, 2 menších salátových okurky, 2 papriky,
5 ředkviček, 1 ledový salát, 500 g kuřecích prsíček
jakákoli další zelenina (kukuřice, ..)

ŘECKÝ SALÁT s medem.
Ingredience pro přípravu 4 porcí:
250 g rajčat, 250 g okurky , 1/2 citrónu, 1 lžička medu,
250 g sýr feta (může být i jiný balkánského typu), sůl,
pepř, 4 lžíce panenského olivového oleje (lze nahradit
kvalitním slunečnicovým olejem), 250 g řeckých oliv,
1 červená cibule (může být i jarní cibulka)
snítky oregana na ozdobu

Příprava:
Nejdříve nakrájíme a orestujeme maso (podle chuti ho
můžeme ochutit). Připravíme si velkou místu a během
přípravy masa si nakrájíme veškerou zeleninu
a přendáme do mísy. Vše důkladně promícháme. Obsah
místy rozdělíme na talíře a nakonec navrch přidáme
maso. Podle chuti můžeme nakonec použít dresing či
slunečnicový olej.

Příprava:
Okurku podélně rozpůlíme a nakrájíme na plátky silné asi
1 cm a spolu s nakrájenými rajčaty dáme do mísy. Olivy
vypeckujeme a přidáme k okurce. Červenou cibuli
nakrájíme na tenká kolečka nebo nakrájíme nadrobno
bílou i zelenou část jarních cibulek a přidáme do salátové
mísy. Všechno nakonec v míse opatrně promícháme.
Do olivového oleje vmícháme med a směs přidáme
do salátu. Z citronu vymačkáme šťávu a podle chuti
ji nalijeme na salát. Je-li sýr feta v nálevu, tak nálev
slijeme. Sýr pak nakrájíme na obdélníky a dáme navrch
do mísy. Osolíme a opepříme, přikryjeme potravinářskou
fólií a uložíme do chladničky. Zdobíme oreganem.

PEL-MEL
Letadlo jménem Slaný
V úterý 20. června se na starém letišti v Praze-Ruzyni odehrál slavnostní akt - křest tří nových letadel ČSA. Nové stroje byly
pojmenovány po městech Jeseník, Kutná Hora a Slaný. Jako národní dopravce chce tímto způsobem ČSA prezentovat
Českou republiku a její města, která stojí za to navštívit.
Tři nová letadla budou využívána nejen na pravidelných evropských linkách, ale také na vzdálenějších destinacích jako
je například Jekatěrinburg, Samara nebo Jerevan. Každé letadlo obdrželo „křestní list“. Na tom „slánském“je uvedeno:
Jméno: Slaný
Příjmení: Airbus A320-200
Datum narození: 5. května 2006
Místo narození: Toulouse, Francie
Rodiče: České aerolinie, a. s.
Imatrikulační značka: OK - LEG
Víte, že historie vaření piva je velmi stará?
První povědomí o pivu se váže k datu 10 tis. let přnl. v Sumeru. Velmi rozšířené bylo vaření piva ve starém Egyptě za krále
Ramsese, kdy roční výstav činil 10 tis.hl na rok. Pro porovnání: tento objem výstavu má dnes 1 minipivovar. Na kvalitu piva
se dohlíželo. O tom svědčí i záznamy z prvního zákoníku tzv. Chamurabiho (18 stol. přnl.), který kromě daně z vaření piva
přinesl i hrdelní trest pro toho, kdo by pivo falšoval. Na naše území se umění vaření piva dostalo prostřednictvím kmenů Bójů
a Markomanů, ale teprve Slované vnesli do receptury piva chmel. Ve 12. stol. již n.l. se vaření piva „legalizovalo“ právem
várečným, které umožňovalo vaření piva v tzv. várečných domech a později se k tomu přidalo i právo mílové, které chránilo
várečné domy před konkurencí. V okolí jedné míle od várečného domu nesměl nikdo jiný vařit pivo. Prvně se toto mílové
právo uplatňovalo např. v Hodoníně, Brně a Znojmě. Po tzv. zlaté době vaření piva v 16.stol., kdy na našem území
fungovalo cca 3000 pivovarů (dnes jich je cca 50!) nastal úpadek. Návrat k zlatavému moku v 18. stol. byl ovlivněn
především sjednocením postupů vaření, kontrolou surovin a zavedením používání teploměrů ve výrobě. Zásluhu na tom má
sládek F.O. Poupě. V roce 1869 byla v Praze založena 1. sladařská škola a roku 1887 Výzkumný ústav pivovarský a
sladařský, který provozuje svoji činnost dodnes.
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KŘÍŽOVKA
POMŮCKA:
EROS, SAKI

JINAM
nářečně

3. DÍL
TAJENKY

MALÝ
EDUARD

SZP ROKYCAN

OBYVATEL
ČÁSTI SR

VYMŘELÝ
NÁJEZDNÍK

RUSKY JEZERO

ANNA (domácky)

NOVOTVAR

JEDNOTKA EL.
NAPĚTÍ
PROHRA V
ŠACHU

ANGLICKÝ
ZÁPOR

1.DÍL
TAJENKY

BORCI

NESNÁZE

POSVÁTNÍ

DRUH
TRHAVINY

SLOVENSKY
TATÍNEK

OCAS

ZKRATKA
MILIAMPERU

VAŘENÉ
MASO

PŘEDLOŽKA

LIHOVINA Z
RÝŽE

ČÁST NOHY
ČÍSLOVKA
ZÁKLADNÍ

CHMATAT

OLOMOUCKÝ
PODNIK
FIALKOVÁ
SILICE

POLOOPICE

TROPICKÉ
ŠÍLENSTVÍ

VYSOKÉ
KOPCE
ŠLÁGR

SARMAT

VÝCHODOČ.ŠPI
TÁLNÍ KOSTEL
ZHROUCENÍ

DOBRÝ NÁPOJ
EPOPEJ

PRIMÁT

EVROPSKÁ
MĚNA

SPZ OSTRAVY

BIBLICKÁ
HORA

ŠAT
MUŽSKÉ JM.

NAKŘÁPLÁ
VEJCE

OBCHODNÍ
TISKÁRNY
KOLÍN
PLANETKA

OŠATIT

ÚŽLABÍ

ORIENTÁLNÍ
ŠENKÝŘ
2. DÍL TAJENKY

ÚDIV
PYSK
INFEKČNÍ
ČINITEL

TRUHLY
PŘITAKÁNÍ

TATARSKÝ
NÁČELNÍK

V dávnověku země patřila stádům koní,
zatímco …(viz. tajenka)…

VZNÁŠETI SE
(obecně)

PŘÍŠTÍ ČÍSLO BÍLICHOVSKÉHO OBČASNÍKU VYJDE V MĚSÍCI ŘÍJNU.
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