RECEPTY
Rodinný recept na výborné sterilované okurky
Tento recept má obrovskou výhodu v tom, že se nemusí
předem vařit žádný lák a tak dosáhnete nejen časových,
ale i finančních úspor. Pokud máte rádi okurky křupavé a
osvěžující lák, nebojte se s námi zaexperimentovat. Recept
je opravdu osvědčený, ale každý si ho může přizpůsobit
podle chuti.
Do každé vymyté láhve (0,7 l) vhodíme 4 kuličky černého
pepře, 1/1 – 1 bobkový list, 1 kuličku nového koření a 7
cukerínů. Přidáme pár koleček mrkve, cibule a snítku
kopru. Pak naplníme okurkami, přidáme 1dcl octa a lžičku
soli. zalijete vodou až po okraj a zavíčkujete. Necháte
sterilovat ve vroucí vodě 5 minut, pak se hrnec odstaví a
nechá ještě 20 minut dojít.
Smažené meruňky
Ingredience: 1/2 kg dobře vyzrálých meruněk, 1/4 l
mléka, 150 g polohrubé mouky, 2 vejce, vanilkový cukr, sůl
Těstíčko: v mléce rozšleháme vejce, mouku, rum,
vanilkový cukr, špetku soli - má být o trochu hustší než na
kapání. Postup přípravy: Půlky meruněk poprášíme
vanilkovým cukrem, obalíme v těstíčku a smažíme
dozlatova, podáváme horké, sypané moučkovým cukrem.

Těstovinový salát "3x3"
Na salát potřebujeme: pytlík těstovin "trojbarevná
vřetýnka", po cca 100 g 3 druhů tvrdého sýra (třeba uzený,
eidam a ementál, možno i Niva a pod.), po hrnku hrášku,
kukuřice a mrkve
Na dresing: 100 g majonézy, 1/2 malého kelímku bílého
jogurtu, 2-3 lžíce kečupu, stroužek česneku, špetka
majoránky, dobromyslu a curry, případně voda a sůl
Postup přípravy: Uvaříme těstoviny podle návodu,
necháme zchladnout. Nahrubo nastrouháme všechny sýry
a smícháme s hráškem, kukuřicí a strouhanou (nebo na
jemné nudličky krájenou) mrkví. Hrášek a kukuřice můžou
být syrové, mražené, sterilované - co je po ruce.
Umícháme na dresing majonézu, jogurt a kečup,
dochutíme stroužkem rozetřeného česneku, kořením a
pokud jsme nepoužili zeleninu sterilovanou, tak trochu
osolíme a naředíme cca 3 lžícemi vody. Při použití
sterilované zeleniny bývá směs dost slaná a se zbytky
nálevu. Vše důkladně promícháme a necháme odležet 2 a
více hodin v chladničce.
Podáváme s pečivem, zeleninovým salátem, vhodné ke
grilovanému masu.
Dobrou chuť!

V případě "nadúrody" meruněk, je to rychlý a dětmi
milovaný moučník.

TIP NA VÝLET
Český Šternberk
Obec leží v podhradí stejnojmenného hradu, u řeky Sázavy. Další z dominant
obce je bývalý parní mlýn z 20. let 20. století, stojící na stejném břehu Sázavy
jako hrad. Původní mlýn byl největší z osmi na šternberském dominiu a byl
uváděn již v zemských deskách z roku 1544. Do současné podoby ho přestavěl
mlynář pan Alois Strejček po první světové válce. Dominantou náměstí je socha
sv. Antonína Paduánského.
Hrad byl založen před rokem 1241 Zdeslavem z Divišova. Ve 14.stol.
přestavován. V roce 1467 dobyt vojsky Jiřího z Poděbrad, poté obnoven a v
polovině 16.stol. znovu přestaven. Posledních významných úprav se hrad dočkal
v 18. století, ve století 19. a 20. následovaly pouze menší úpravy. Potomci
Zdeslava z Divišova hrad drží doposud.
Typ místa: hrad
Stav: zachovalý
Přístupnost: přístupno v návštěvních hodinách
Kraj: Středočeský kraj
podle www.hrady.cz

PŘÍŠTÍ ČÍSLO OBČASNÍKU VYJDE 20. SRPNA

Problém: Ptačí chřipka
Tak i naši republiku postihlo to, s čím mají zkušenost i
okolní členské země EU – výskyt ptačí chřipky v chovech
drůbeže.
To, že byla nákaza prokázána i u uhynulé labutě svědčí o
tom, že se původce nákazy, vir aviární influenzy, někde v
prostředí vyskytuje. Nasvědčuje tomu i nedávný výskyt v
sousedním Německu. Proto také vyhlásil Milan Malena,
ústřední ředitel Stání veterinární správy ČR, mimořádná
veterinární opatření, která mají za cíl, kromě účinných
opatření v ohnisku nákazy, eliminovat případné rozvlečení
a rozšíření této nákazy.
Zásadní opatření spočívá v tom, že podnikatelské chovy
drůbeže nesmějí být od počátku července ve volném
výběhu. Určitou výjimku může povolit místně příslušná
krajská veterinární správa, ovšem za podmínky účinného
zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky. Od
pondělí, 2. 7. pak je zakázáno pořádání svodů, tj. výstav
drůbeže, výjimečně je v uzavřených prostorách může opět
povolit místně příslušná krajská veterinární správa.
Pořádat soutěže poštovních holubů v ČR a účastnit se
zahraničních je možné za podmínky, že lety nezačínají
nebo nekončí v pásmech s omezením.
Zahraničních výstav se může chovatel z ČR se svými ptáky
účastnit tehdy, vyžádá-li si před odjezdem písemný
souhlas místně příslušné krajské veterinární správy.
Hlavním smyslem zmíněných opatření je prevence a ještě
dokonalejší evidence akcí a pohybu.
V mimořádných veterinárních opatřeních, které platí od 28.
6. 2007 do odvolání je i zmíněno to, co stále platí –
podnikatelé chovající drůbež jsou povinni hlásit příslušné

krajské veterinární správě pokles příjmu potravy, či
produkce či zvýšení úmrtnosti chované drůbeže.
Určitě lze říci, že orgány státního dozoru dokáží
zabezpečit, aby byla ohniska nákazy likvidována v souladu
se zákonem i zdravým rozumem, a zabezpečit tak to, že se
nic závadného nemůže dostat do tržní sítě. Samozřejmě je
třeba ocenit účinnou a dobrou spolupráci s občany,
obcemi, kraji, Policií ČR, Hasiči, Armádou ČR, Hygienickou
službou i Asanačním podnikem.
Všechna přijímaná veterinární opatření mají cíl: zamezit
ohrožení zdraví lidí. Na druhém místě, aby nedošlo k
narušení intrakomunitárního obchodu, tj. nemělo by dojít k
poklesu spotřeby drůbežího masa ani výrobků z něj.
Veterinární účinná opatření mají i ochránit naše chovatele
a zpracovatele před zbytečným poklesem produkce. Tato
opatření by i měla přesvědčit třetí země o tom, že zdravotní
nezávadnost naší produkce je zachována.
Snad není od věci zopakovat, že není třeba mít obavy z
požívání drůbežího masa. Žádné závadné maso se díky
orgánům státního veterinárního dozoru do tržní sítě nesmí
dostat.
zdroj: Josef Duben,
tisk. mluvčí Státní veterinární zprávy
Snad ještě jen poznámka, proč se není třeba bát
konzumace drůbežího masa. Virus ptačí chřipky se ničí
tepelným opracováním a to tak, že na jeho zničení stačí již
působení 70°C po dobu 1 sec. Naopak nyní trochu
opomíjená bakterie salmonelózy potřebuje ke svému
zničení při stejné teplotě minimálně 20 min.

Život s úsměvem
Hospodář se ptá zvěrolékaře: "Co mám dělat? Kráva
mi při dojení skáče po stropě." Doktor zkoumá příčiny
a pak povídá: "Nejlepší bude odstranit to probíjení v
přístroji na dojení!"

Kreslené vtipy Oldřicha Dudka

Pepa se chlubí mezi kamarády v hospodě: "Včera se
mi narodil syn a je celý po mně." - "Jak jsi to poznal?"
- "No, taky přišel ráno ve čtyři!"

Přijde chlapík do autosalónu a ptá se prodavače:
"Prosím Vás, když jsem u Vás kupoval nové auto,
slíbili jste mi, že vše co se pokazí nebo poláme
během jednoho roku provozu vyměníte. Platí to
stále?" - "No ovšem." - "Tak mi, prosím, vyměňte čtyři
přední zuby, bércovou kost a dvě žebra!"

Syn se doma učí gramatiku: "Tati, jaký je to čas:
Maminka se potká se sousedkou?" - "Ztracený
synku, ztracený!"
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ZAHRADA V ČERVENCI
Červenec je měsícem hojnosti, na zahradě dozrávají ty největší pochoutky, nastal pravý čas i mnohým okrasným květinám. Aby
se jedno i druhé opravdu vydařilo, potřebuje zahrada především vláhu málokdy prší tak vydatně a často, aby déšť vyrovnal
vodu vysátou kořeny i horkým sluncem.
Závlaha je důležitá pro dozrávající zeleninu i pro okrasné rostliny, zvláště pak pro skalku. Mnoho vody však potřebují i stromy,
které chystají bohatou úrodu. Podpoříte je důkladnou zálivkou. Obzvláště meruňky a broskve se bohatě odmění, pokud je pár
týdnů před dozráním plodů budete důkladně zalévat. Je nezbytné, aby se voda dostala až ke kořenům, povrchová zálivka se
rychle odpaří. Zalévání je nejvhodnější klasicky ráno a večer, odstátou vodou. Pokud vlastníte zavlažovací systém, můžete být
klidní i o dovolené.
Zrovna tak pokojové rostliny a především balkony lze opatřit závlahovým mikrosystémem. Odjíždíte-li pouze na týdenní
dovolenou, ochrání rostliny i klasické metody zavlažování: tedy mokré knoty, PET lahev jako přídavný zásobník hladiny se
vyrovnávají postupně se sáním rostliny. A zvyšování vzdušné vlhkosti v bytě. Na balkoně jsou pak neocenitelné
samozavlažovací truhlíky a žardinky.
Rajčata je třeba zalévat pouze ke kořenům zmáčené listy zvyšují riziko napadení plísní bramborovou. Na houbové choroby je v
teplu a vlhku třeba dávat pozor i u okurek.
Pro různé potřeby rostlin při zalévání jsou nyní na trhu kromě klasických pomocníků i hlavice s různými typy proudu. Fungují
podobně jako nastavitelné sprchy od přesného jednolitého proudu různé intenzity, až po jemnou mlhu, která nepoškodí
semenáčky nebo kořenící řízky, a potěší bylinky, jako je rozmarýna.
I pohodlná zálivka hadicí, a přitom odstátou vodou ze sudu, není s malým čerpadlem problém. Voda je důležitá i pro zelenou
svěžest trávníku, zvláště pokud je na exponovaném místě. Prospěje mu i provzdušnění.
Pokud si na příští jaro přejete více květů narcisů, vyjměte v červenci cibule rostlin, které již kvetly méně, a rozsaďte je. Je také
pravá doba pro vysazení podzimních cibulovin, šafránů, ocúnu. Pozor na lilie, mečíky a jiřinky se světlými skvrnami na listech a
květech a postižené deformacemi jsou pravděpodobně napadeny virózou a je třeba je zlikvidovat, aby se choroba nerozšířila.
Červenec je sice měsícem úrody, ale zároveň je stále čas založit na novou. V polovině měsíce lze ještě zasít pekingské zelí,
fenykl sladký a špenát pro časně podzimní sklizeň. Alespoň v teplejších oblastech. Také lze vysévat červenou řepu,
kulatosemenný hrách, zelenou brokolici, čekanku, pozdní ředkve. Vysazovat můžete nachovou odrůdu brokolice a růžičkovou
kapustu.
Pokud máte sklep pro uložení úrody, nejlepší přípravou je stále síření a klasické vápno.
Teplý a slunný červenec je vhodný čas i pro levné a praktické pěstování růží i jiných okrasných dřevin ze zelených řízků: Řízky
nařezejte ráno a uložte do vlhké látky nebo sáčku. Zkraťte spodní listy a do substrátu zapíchněte jeden až jeden a půl
centimetru hluboko, přikryjte svrchu fólií takto lze množit například i magnólii, šeřík, kalinu, některé rododendrony, kdoulovec či
japonský javor. Vistárii zase nejsnáze namnožíte hřížením výhonů.
Jasmíny a pustoryl je po odkvětu třeba ořezat nejen to nejen z hlediska estetického. Právě na ročních, mladých výhonech se
tvoří nejvíce květů. A pokud odstřihnete odkvetlé květy velkokvětých a mnohokvětých růží, mohou vykvést znovu ještě letos. Už
v červenci je také vhodná doba pro přípravu nových záhonů po hlubokém zrytí odstraňte plevele a do záhonu zapracujte do
nich hnůj či kompost bude mít dost času s půdou 'prorůst' v jeden celek.
Převzato z http://bydletelepe.centrum.cz/zelen-a-zahrada/
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ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2006 AŽ KVĚTEN 2007
(hlavní body – podkladový materiál k veřejné schůzy - Bílichov 30.5.2007)
Pozn.: Body jsou uspořádány heslovitě, bez časového sledu.
1.

Minulé obecní zastupitelstvo – dotace na opravu komunikace – schváleno

2.

Podán dotační program na opravu dětského hřiště – schválená dotace 40.000,-Kč z vlastních zdrojů 20.000,-Kč –

3.

Zprovozněny webovské stránky obce – spravuje P. Šánová bez nároku na honorář

4.

V pravidelných intervalech vychází Bílichovský občasník – bez jakýchkoliv nákladů obce

5.

Provedena rekonstrukce křížku - bez jakýchkoliv nákladů obce

6.

S přispěním obce – uspořádaná velikonoční výstavka – na akci upozorňuje Kladenský deník

7.

Na základě požadavků Ministerstva vnitra, byly zpracovány nové obecní vyhlášky o místních poplatcích, o
odpadech a o pohybu psů v obci

8.

Na základě žádosti obce nám lesní správa Lužná přislíbila, že nákladní automobily nebudou pro přepravu dřeva
používat vnitřní komunikace obce

9.

Po dohodě na zastupitelstvu obce – zrekonstruovaná zastávka ČSAD

10.

Projednáno a schváleno nové dopravní značení v obci

11.

Jedná se o energetickém posílení obce

12.

Snaha vyřešit nevyhovující stav se zavedením vodovodu do obce

13.

V rámci členství v mikroregionu Bakovského potoka ve Zlonicíc podán návrh dotace na zprovoznění zvonění
kapličky dle návrhu elektro firmy z Měřína

14.

Poslaneckou sněmovnou byl přijat návrh obecní vlajky a erbu

15.

Uspořádaná exkurze do jižních Čech – bez nákladů obce – vše hrazeno s vybrané částky včetně upomínkových
kalíšků

16.

Obec se registrovala ve firmě EKOKOM, která umožňuje zpětnou dotaci za tříděný odpad – např. 1 tuna plastu –
4000,-Kč do rozpočtu obce

17.

Obecní zastupitelstvo se snaží vyřešit neutěšený stav bývalého krámu

18.

Čeká se na dokončovací administrativní práce spojené se zavedením územního plánu obce

19.

Žádáme památkový ústav o umožnění opravy výklenkové kapličky u Zíchovce

20.

Vyřešena černá skládka u Zíchovce

21.

Proveden finanční a účetní audit obce

22.

Na žádost středočeského kraje provedena finanční kontrola (kontrola hotovostních peněz)

23.

Začala pravidelně fungovat elektronická komunikace s úřady a občany nejen Bílichova

24.

Přidělen peněžní příspěvek 5.000,-na materiál p.Mladému na opravu odtoku před jeho domem

V bodech není zahrnuta rozsáhlá administrativa a činnosti spojené s běžným chodem obecního úřadu. Zápis ze schůze je
vyvěšen na informační tabuli OÚ. Na této desce máte možnost seznámit se i s dalšími důležitými informacemi, jak tomu např.
bylo po schválení rozpočtu obce.
Veškeré připomínky k činnosti zastupitelstva můžete přijít sdělit v úředních hodinách na OÚ Bílichov. Vaše názory uvítáme.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Na otázku dalšího využití bývalé prodejny potravin (firma, která objekt vlastní uvažuje o jeho zprovoznění) odpovídali
dotazovaní takto:
obchod se smíšeným zbožím
6%

12%

společenské a kulturní využití
46%

10%

klubovna pro místní mládež
11%

příležitostné kadeřnictví, holičství
15%

příležitostná ordinace, dovoz léků

Dotazovaní, kteří volili „jiné využití“ například navrhovali: demolici objektu, využití k venkovnímu posezení či k mandlování prádla.
Další otázka se týkala objektu bývalého zemědělského družstva. Spoluobčané se mohli vyjádřit pro jaké účely by měl tento
areál v budoucnu sloužit. Vše je patrné z následujícího grafu. Dalším návrhem využití objektu bylo zřízení střelnice.

zemědělská činnost
2%

17%

sportovní činnost
rekreační činnost
17%

49%

výstavba domů
15%

jiné

Posledním bodem bylo vyjádření spoluobčanů, co postrádají v obci, v její vybavenosti a kde si myslí, že je prostor pro zlepšení
života v naší obci. Výsledky jsou také zobrazeny graficky:
zapojit osvětlení v poslední ulici obce
posílení elektrifikace
koupit starou hospodu a opravit
obnova aleje při příjezdu do obce
vedení elektrifikace do země
nástupní ostrůvky zastávek
lepší údržba silnic
osvětlení
skládka zeminy a stavebního odpadu
oprava křížku
cesta k rybníku
vyčištění a úprava nádrže
autobusové spojení o víkendech
kanalizace
vodovod
mládežnická klubovna
dětské hřiště+park, posezení
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Všem, kteří se naší ankety zúčastnili ještě jednou děkujeme. Jejich názory budeme brát v úvahu při dalším rozhodování.
Vaše Zastupitelstvo
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Z HISTORIE OBCE

BÍLICHOVSKÉ ÚDOLÍ

Jarní vlna sovětských výsadků za 2. světové války

Dne 1. července 2007 nabyla účinnosti nová
vyhláška Ministerstva životního prostředí
č. 142/2007 Sb., o vyhlášení Národní přírodní
památky Bílichovské údolí a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek..

Bílichov, lesní prostor u „Okrouhlíku“
Když byly 18. března nalezeny v katastru obce dva ruské padáky,
podnikli vojáci německých posádek ze Slaného a z Loun 21. března
velkou pročesávací akci od krajů lesního komplexu v Bílichově,
v Líském, Hřešicích, Srbči a Kroučové ve směru na Louny. V lese u
Okrouhlíku v íilichovském revíru narazili na dva parašutisty, ukryté na
stromech. Jeden z nich byl při přestřelce zastřelen, druhý zajat. Oba byli
vozem převezeni do Hřešic, odkud byly pročesávací akce řízeny a pak
autem do Loun.
Je pravděpodobné, že pročesávací akce slánské a lounské posádky
pátrala po tříčlenném zpravodajském roji, jehož velitelem byl kpt.
Vladimír Orlov a jenž byl 16. března vysazen do okolních lesů. Novou
prohledávací akci, zaměřenou tentokráte najisto na obec Hřešice,
zorganizovalo společně pražské a kladenské gestapo. Do obce vniklo
15. dubna kolem poledne na pěti kamiónech v pěti osobních vozech na
300 mužů stíhacího komanda a gestapáků obou služeben. Zatímco
vojáci obkličovali obec Hřešice, zamířili gestapáci přímo na náves
k usedlosti čp. 7, jejímž majitelem byla vdova Emílie Bichertová se
dvěma svými syny.

Důvodem zvláštní ochrany je ochrana biotopu a
populace kýchavice černé (Veratrum nigrum) ve
fragmentu okroticové bučiny.
Národní přírodní památka se rozkládá
v katastrálním území Bílichov. Hranice národní
přírodní památky se stanoví uzavřeným
geometrickým obrazcem (viz. obrázek). Po levé
straně obrazce je vyznačen orientační bod „U sv.
Gotharda“, pod obrazcem protéká Zlonický potok.

V této usedlosti, v kolně vedle stodol, se ukrýval pod ochranou obou
synů Miloše a Vladimíra a bezvědomí matky sovětský parašutista
vlastním jménem Vladimír Jakolevič Dalgov a denně odtud podával
vysílačkou zprávy svému štábu. Protože byl včas varován dvacetiletým
Vladimírem a ukryl se v předem dobře připravené skrýši ve zdi kolny,
v níž mohl být rychle zazděn, vyšla prohlídka gestapa naprázdno. Ani
parašutistu, ani jeho vysílačku nenašli. Rozzuření nezdarem podrobili
majitelku výslechu v kuchyni usedlosti. Obyvatelé obce museli
odpoledne v 15:30 hod. opustit své domovy, shromáždit se před
postavené kulomety na návsi u kapličky proti Bichertovic usedlosti a
vojenské hlídky prohlíželi celou ves dům od domu. Svůj domov museli
opustit i nemocní a malé děti, jinak hrozilo gestapo zastřelením
každému, koho přistihnou v domě. Prohlídka trvala až do večera.
Majitelku usedlosti s vytlučeným okem a výslechem tak zmrzačenou, že
ji šofér kladenského gestapa Richter i s gestapáem Lockertem museli do
auta odnést, odvezli do Kladna, kde v kobce gestapa ráno zemřela
v důsledku vnitřního zranění. Její mrtvola byla odvezena do Terezína a
tam spálen.
Vedle Emílie Bichertové odváželi do Kladna další čtyři členy rodiny
Milerových, podezřívané ze spolupráce se sovětským parašutistou. Ze
čtyř členů rodiny Milerových se nedočkal osvobození Josef Miler. Za své
odvážné výroky proti gestapákům a proti říši, které vyslovil při svém
zatýkání, byl 19. dubna odvezen smrtelně potlučený a zbitý z Kladna do
Terezína a tam byl zastřelen.
Oba synové Bichertovi se zachránili útěkem d lesů, v nichž se skrývali
až do osvobození.

Z knihy „Ve jménu života“

Poněšická pálenka
Pokud někomu z Vás zachutnala „první
poněšická pálenka“ z květnové exkurze, pak je
možné si produkty této pálenice objednat i přes
internet. Zásilka vám dojde poštou dobře
zabalená (alespoň dle dosavadních zkušeností).
Objednávat
můžete
www.lihovarponesice.cz.

na

Další spojení je možné přes
info@lihovarponesice.cz,
obchod@lihovarponesice.cz či telefon:
420 776 599 654.

adrese:
e-mail

Pokud by
byl zájem, ale překážka byla
v samostatném elektronickém objednání, určitě
Vám pomůžeme.

od pana Miroslava Görtlera, bílichovského rodáka, který byl rovněž
v koncentračním táboře.
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AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚŘADU

VÝSKYT BOLŠEVNÍKU

•

Volné pobíhání psů. V případě volného pobíhání psů může
každý občan obce zavolat do útulku Bouchalka (Buštěhrad),
který volně pobíhajícího psa odchytí a majiteli vrátí až po
zaplacení příslušného poplatku. Telefonní číslo do útulku je:
312 250 508 nebo 603 523 070.

Na Bílichově se objevil bolševník velkolepý!
Pokud zjistíte, že máte bolševník na své zahradě,
žádáme vás o jeho urychlenou likvidaci. Jde o
nebezpečný plevel, jeden z nejagresivnějších
druhů invazních rostlin!

•

Budou vydány pohledy Bílichova k šestiset letému výročí jeho
založení. Ke koupi budou na oslavách 4.8. 2007 (viz. pozvánka
níže), dále pak na OÚ a v obchůdku „U Dráži“.

•

Nová provozní doba kontejneru:

Tato obrovská rostlina může dorůstat až do
výšky čtyř metrů. Lodyha je dutá, skvrnitá
a může
být
zabarvena
červeně
až
červenofialově. Těsně nad zemí může dosahovat
tloušťky patnácti centimetrů v průměru a
přízemní listy mohou být i 1,7 m dlouhé.
Květenství je složený okolík o průměru až jeden
metr. Korunní plátky bývají zbarveny bíle, růžově
nebo zelenožlutě.

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK 16:00 až 18:00
Před vraty kontejneru budou umístěny sběrné nádoby na
plast a (kartónový) papír.
Opět všechny důrazně žádáme, aby nezanechávali odpad, byť
v pytlích, pohozený před vraty v době po konci provozní doby.
Dále opětovně žádáme o sešlapávání PET lahví před jejich
vhozením do kontejneru. Kontejnery jsou často přeplněné a
přitom po sešlapání PET lahví by byl jejich obsah ještě
z poloviny volný. Navíc obec získává příspěvek podle množství
vytříděného odpadu.

•

Černé skládky. Po vyřešení černé skládky u Zíchovce
(vybudována závora; při dalším znečištění zajišťují úklid
vlastníci klíčů) se na Bílichově objevil počátek další černé
skládky a to při komunikaci v místě zvaném „Ve špičce“.
Obecní úřad již toto místo vyčistil na vlastní náklady a
upozorňuje, že veškeré skládky jsou pod pokutou zakázány.
Tomu, kdo měl potřebu zbavit se zbytků dlaždic, plovoucí
podlahy a dalšího odpadu lze jen vzkázat, aby se choval
k životnímu prostředí stejně jako ke svému majetku – domu či
zahradě.

•

V obci by měli být instalovány nové komponenty dětského
hřiště, které se podařilo získat zejména z dotace a částečně i z
vlastních prostředků.

•

Uvnitř tohoto občasníku také najdete výsledky dotazníkové
ankety, které jste měli možnost se zúčastnit.

POZVÁNKA

•

Zveme všechny spoluobčany, rodáky a přátele
Bílichova na velkou oslavu 600 let vzniku naší
obce, která se uskuteční 4. srpna od 13:00. Akci
zahájí výstavka fotografií p. Adlera s názvem
Bílichov ve fotografii na OÚ. Akci bude doprovázet
hudba i občerstvení na hřišti za obecním úřadem.
Večer se rozloučíme ohňostrojem. Bližší informace
budou na tištěných pozvánkách.

GRATULUJEME
Srdečně gratulujeme paní Miloslavě Lapkové, která
14. července oslaví krásných 80 let. Přeje ji do
dalších let hlavně pevné zdraví, vitalitu a plno
radostí.

Bolševník
kvete od
června do
srpna. Na
jedné
rostlině
může být
až sto
tisíc
semen,
která si
udržují
klíčivost
až
dvanáct
let. V
podzemí
se skrývá
mohutný
kořenový systém, prorůstá do hloubky až tři
metry. Kromě těch nejsušších míst osidluje
všechny druhy stanovišť, ovšem nejlépe se
bolševníku daří na vlhkých a na živiny bohatých
půdách.

Rizika: Celá část rostliny je silně jedovatá. Při
poranění
rostlina
produkuje
fototoxické
furanokumariny. Jedná se o látky způsobující na
denním světle těžké poleptání a zpuchýřnatění
pokožky. Výsledkem jsou červenohnědé a pálící
puchýře. Zranění jsou velice bolestivá, špatně se
hojící a pigmentace poškození přetrvává několik
měsíců, dokonce i let.
Likvidace: Způsob likvidace bolševníku je jeho
mechanické odstranění před vývojem květenství
a semen. Nutné je vykopnout alespoň 10-20 cm
hlavního kořene a vykopnuté části rostlin ihned
zlikvidovat. Účinnější je však jeho chemická
likvidace pomocí totálních herbicidů nejméně 2x
ročně s důkladnou kontrolou po dobu minimálně
pěti let. První postřik je dobré provést v květnu,
před nasazením lodyhy. Druhý postřik na podzim.
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