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Tradiční mikulášská nadílka
Svatý Mikuláš dorazí za dětmi v doprovodu čerta a anděla do bílichovského kulturního domu v neděli
1. prosince. Před mikulášskou nadílkou je pro všechny děti i jejich doprovod připraveno divadelní
představení.
Od 16 hodin zahraje Divadýlko z pytlíčku pohádku O drakovi. Po představení přijde samotný
Mikuláš s andělem a čertem. Děti od něj dostanou sladkou nadílku. Rodiče, kteří mají zájem o předání
vlastní mikulášské nadílky, mohou balíček čitelně označený jménem dítěte vložit před začátkem
divadelního představení do připraveného koše.
Na závěr se všichni sejdou u společného rozsvícení nazdobeného vánočního stromečku před budovou
obecního úřadu.

Zpívání koled u stromečku
Společné zpívání koled se o Štědrý den stalo v Bílichově už tradicí. Také letos tomu nebude jinak.
Setkání se uskuteční v úterý 24.12. od 14 hodin. Kromě vánoční nálady a zpěvu spousty krásných
koled si mohou návštěvníci domů odnést Betlémské světlo.
Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle
tradice narodil Ježíš Kristus. Plamínek je dále rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a
také několika amerických zemích. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se dále
šíří většinou po železnici. Zájemci by si s sebou měli proto vzít lucernu nebo alespoň svíčku.

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám v tomto adventním čase popřáli klidné prožití vánočních svátků v rodinné pohodě
a šťastný start do roku 2020. Ačkoliv by se s přihlédnutím na obchodní strategii většiny supermarketů
mohlo zdát, že období té nejintenzivnější přípravy na příchod spasitele začíná v polovině října,
zahajuje tuto kouzelnou dobu zapálení první svíce na adventním věnci. První ze čtyř svící se rozzáří
už v neděli. Tato svíce nese jméno Naděje. Právě naděje je někdy v životě to poslední, kvůli čemu
nepřestáváme doufat. Od této první Naděje postupně vzplanou další tří svíce. Také my vám přejeme,
aby vás naděje nikdy neopustila a postupně rozzářila další dny. Druhá svíce na řadu přichází o týden
později, které se říká Mír. Proto vám přejeme, aby vás nejen celé vánoční svátky, ale i celý následující
rok provázel klid a mír. Třetí svíce má někdy růžovou barvu a nese název Přátelství a jak všichni
dobře víme, to je někdy víc než láska… Přejeme vám mnoho dobrých přátel, se kterými se můžete z
plna hrdla zasmát, ale také se o ně můžete opřít. Poslední adventní neděli se rozsvítí svícen jménem
Láska. Ta je klíčem ke všemu v životě podstatnému. Přejeme vám hodně lásky a to nejen v
mezilidským vztazích, ale také k sobě samotným. Ať vám po celý rok 2020 hoří všechny svíce
adventního věnce, přejeme vám hodně naděje, míru, přátelství a lásky.
Zastupitelstvo OÚ Bílichov

Obecní úřad Bílichov chce poděkovat panu Marku Žďánskému za velmi povedenou besedu o gorilách.
O akci byl opět velký zájem, už z toho důvodu nezbývá než doufat, že srpnová beseda nebyla poslední.
Další poděkování směřuje panu Václavu Adlerovi za celoroční spolupráci s obecním úřadem, kdy
nechyběl takřka na žádné akci a díky jeho fotoaparátu tak máme zachované pěkné vzpomínky.

Novoroční ohňostroj
Přivítání nového roku 2020 se uskuteční 1. ledna od 17 hodin. Chybět samozřejmě nebude bohatý
ohňostroj a novoroční přípitek.

