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TRADIČNÍ BÍLICHOVSKÁ DRAKIÁDA

Akce se uskuteční v sobotu 5. října.
Zájemci se sejdou v 15 hodin před budovou obecního úřadu.

V případě nepříznivého počasí se drakiáda uskuteční v jiném termínu.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Kontejner na nebezpečný a domovní odpad bude přistaven u budovy obecního úřadu

v neděli 6. října od 9 do 11 hodin
Zájemci mohou přivést například lednice, elektrospotřebiče,
barvy, oleje, baterie, pneumatiky, větší domovní odpad –
nábytek, sedačky, koberce. Zároveň je nutné připomenout,
že stálé sběrné místo pro použité baterie-monočlánky je
na obecním úřadě. Kontejnerová místa se v poslední době
nevhodným chováním lidí mění ve skládky. Zvláště neutěšená
bývá situace u kontejnerů před vjezdem
do jezdecké stáje. Obecní úřad proto všechny žádá, aby odpad
dávali do nádob k tomu určených a nepohazovali nepořádek
okolo.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Další tradiční a velmi oblíbenou akcí, která se koná každý rok, je lampionový průvod. Letos se
světýlka do ulic Bílichova vydají od obecního úřadu 9. listopadu v 17 hodin. Opět nebude chybět
ochutnávka svatomartinského vína a sladkého pečiva. Po dětské zábavě přijde ve večerních hodinách
na řadu zábava pro dospělé. Svatomartinská zábava se bude konat v prostorách kulturního domu
od 19 hodin.

NOVINKY Z OBCE
Bílichovské dětské hřiště bylo obohaceno o dva moderní herní prvky. Místo staré dřevěné konstrukce
mají nově děti k dispozici novou velkou houpačku a multifunkční soustavu, na které si mohou
vyzkoušet hned několik variant šplhání.
Naproti kulturnímu domu bylo vybudováno workoutové hřiště. Jedná se o soustavu hrazd, bradel,
žebřin a dalších jednoduchých prvků sloužících ke cvičení s vlastní vahou. Obec na jeho pořízení
využila dotaci. Workout je vhodná příležitost pro každého, kdo nerad chodí do posilovny a dává
přednost cviční na čerstvém vzduchu. Hřiště je určeno pro jedince straší 15 let a minimální výšky 140
cm a maximální hmotností 120 kg bez zdravotních komplikací a onemocnění. Mladší mohou soustavu
využívat jen v doprovodu dospělého. Uživatelé jsou povinni se vzájemně respektovat a neohrožovat
ostatní. V prostorách hřiště je také zakázáno jezdit na kole, kouřit či jakkoliv manipulovat s ohněm,
pít alkohol či požívat omamné látky a je zde také vysloven zákaz vstupu se zvířaty.
Změny v obci se ovšem netýkají pouze trávení volného času dětí. Opraveny byly cesty od takzvané
Kozí ulice, dále Na Vápenku směrem pod lesem až ke Smradovně, cesta od Habeše směrem
na Zichovec, cesta k chatám U Kapličky. Zastupitelstvo obce plánuje ještě do příští rekreační sezóny
opravit velmi špatný povrch komunikace vedoucí od Křížku směrem k prvnímu rybníku.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI LÉTA
Léto bylo plné nejrůznějších kulturních a zábavných akcí. Jako první se obyvatelé bavili na tradičním
dětském dnu. Oslava Mezinárodního dne dětí nabídla nejrůznější zábavu pro ty nejmenší.
Nechyběly soutěže, například skákání v pytli, závody při nichž účastníci přenášeli míček
na polévkové lžíci či shazování plechovek dobře mířenými míčky. Počasí dětskému dni přálo.
Na hřišti za obecním úřadem se sešlo přes tři desítky dětí. Součástí oslav byl také celodenní výlet
do velkého zábavního parku Mirákulum. Na ten se vydalo patnáct dětí se svým doprovodem.
Zábavné léto pokračovalo Neckyádou. Ta se odehrávala na Bílichovském rybníku. Originální
plavidla zápolila na vodní hladině v jízdě připravenou dráhou. Dvě stovky návštěvníků se dobře
bavily. Do vody se vydalo celkem deset plavidel, například Bílichovská hradní střela, Cudné jeptišky
či Kapitán. Kromě bohatého programu nechybělo ani občerstvení, nabídka kvalitního vína, skákací
hrad, či výtvarné dílny. Po dojezdu všech plavidel a vyhlášení výsledků zahrála kapela Pohodáři. Lidé
se u rybníka a dobrého piva zdrželi až do nočních hodin.
Zlatým hřebem kulturního léta byly velmi oblíbené a hojně navštěvované Bílichovské slavnosti,
které připomněly 612 let obce. Krátce po poledni se připravená plocha na hřišti za obecním úřadem
začala plnit návštěvníky. Bohatý kulturní program nalákal přes 400 příchozích. A bylo se na co těšit.
Od 14 hodin zahrála Žižkovanka. Po úvodních tónech si vzal slovo starosta Bílichova Bohuslav Ježek,
který všechny přivítal. Od 17 hodin patřilo pódium slavným Kaméliím, za nimiž někteří návštěvníci
přijeli i z větší dálky. Následovala večerní taneční zábava s kapelou Golf Louny. Programem provázel
oblíbený moderátor Petr Sovič. Nechybělo bohaté občerstvení a zábava byla přichystána také pro děti.
Ty se mohly vyřádit na skákacím hradu. Zadarmo jim byl několik hodin k dispozici vláček a řetízkový
kolotoč. Vyzkoušet mohly také malování na obličej či tetování. Náladu nikomu nezkazil ani chvilkový
déšť, jelikož posezení bylo kryté. Navíc přeháňku mnozí využili k návštěvě kulturního domu, kde se
konala výstava obrazů kladenského malíře Karla Hejcmana.

