BÍLICHOVSKÝ MASOPUST
Veselé masky, hodování, dobré pití, tanec a pěkná hudba. Přesně takový masopust se v Bílichově
uskuteční už v sobotu 18. ledna. Průvod plný masek a nejrůznějších kostýmů vyrazí od vjezdu
do jezdecké stáje úderem 14. hodiny. K všeobecnému veselí nebude chybět živá hudba. Pro všechny
zúčastněné bude během průvodu připraveno malé občerstvení a něco ostřejšího na zahřátí. Další
občerstvení bude pro zájemce připraveno také v kulturním domě. Pro dětské masky a děti jsou
připravené soutěže s medvědem na sportovišti za OÚ.
Od 19 hodin je v kulturním domě připravena také masopustní zábava. K tanci a poslechu zahraje
oblíbená kapela Golf Louny. I na zábavě jsou samozřejmě kostýmy a převleky vřele vítány.
Občerstvení ve formě zabíjačkových hodů během zábavy zabezpečuje p. Kraml.

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2020
Poplatek za psa činí 50,-Kč za každého dalšího 100,-Kč. Tento poplatek lze uhradit také
bezhotovostně, a sice převodem na číslo bankovního účtu 26320141/0100, jako variabilní symbol je
nutné uvést příslušné číslo popisné domu, kde je pes hlášen.
Poplatek za hrobové místo je stanoven následovně:
40,-Kč na 10 let – urnové místo
80,-Kč na 10 let – malý hrob
- 160,-Kč na 10 let – velký hrob
Poplatek za komunální odpad se v obci Bílichov od roku 2011 neplatí. Po předchozím objednání je
možné na obecním úřadě zakoupit plastovou nebo kovovou nádobu na domovní odpad za 500,-Kč.

SVOZ ODPADU V ROCE 2020
Svoz domovního odpadu v roce 2020 je každý pátek v lichém týdnu.
Svoz bioodpadu od 9. 4. do 19. 11. každý čtvrtek v lichém týdnu.
V období od 1. 1. 2020 do prvního svozu ve čtvrtek 9. 4. 2020 a poté v období od posledního svozu
ve čtvrtek 19. 11. 2019 do 31. 12. 2020 bude svoz bioodpadu zajištěn kontejnery na bioodpad na
běžných sběrných místech v obci. Vývoz bude prováděn svozovou firmou nepravidelně po naplnění
kontejneru.
Provozní doba kontejneru pro majitele chalup a chat ve dvoře obecního úřadu:
- zimní období říjen-duben: každou neděli 14:00-16:00h,
- letní období květen-září: každou středu od 11:00h do 13:00h
každou neděli od 16:00h do 18:00h.
Nově je ve dvoře OÚ speciální kontejner na jedlé tuky a oleje. Olej se do kontejneru ukládá
v uzavřených PET lahvích!!! Provozní doba je stejná jako provozní doba kontejneru.
Svoz nebezpečného odpadu 26. 4. a 4. 10. vždy od 9:00 - 11:00hodin !!!

INFORMACE – webové stránky obce
Na WEB stánkách obce Bílichov - www.bilichov.cz - je možné se přihlásit k odběru novinek
v AKTUALITÁCH, kde jsou zveřejňovány informace o kulturních akcích, dění v obci a mimořádné
zprávy.
Přikládáme stručný návod:
www.bilichov.cz --- AKTALITY --- Přihlášení k odběru příspěvků --- K odběru našich novinek
vedou tři snadné kroky:
1. Zadejte níže svou e-mailovou adresu.
2. Vyčkejte na ověřovací e-mail, který během chvíle přistane do vaší pošty.
3. Dokončete registraci kliknutím na odkaz v e-mailu.
Současně jsou informace k dispozici v tištěné podobě na běžných vývěsních místech v obci.

KALENDÁŘ AKCÍ 2020
18. 1.

14:00 - Slavíme Masopust

22. 2.

14:00 - Pingpongový turnaj

8. 3.
21. 3.
4. 4.
26. 4.
30. 4.

16:00 - MDŽ
19:00 - Josefovská zábava
14:00 - Velikonoční jarmark
9:00 - 11:00 - SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
17:00 - Čarodějnice

6. 6.

Den dětí

1. 8.

14:00 - BÍLICHOVSKÉ SLAVNOSTI

26. 9.
4. 10.

19:00 - Svatováclavská zábava
14:00 - Dýňování

4. 10.

9:00-11:00h - SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

14. 11.

17:00 - Lampionový průvod a Svatomartinská zábava

28. 11.

14:00 - Vánoční jarmark

5. 12.
24. 12.
1. 1.

16:00 - Mikulášská besídka a rozsvícení vánočního stromku
14:00 - Vánoční zpívání
17:00 Novoroční ohňostroj 2021 s přípitkem

Změna programu, času a místa vyhrazena.
Akce bude vždy upřesněna před jejím konáním na plakátech a na webu obce.

