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AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

•

Tak tu máme po delší odmlce opět náš
informační Občasník. Dlouhou dobu jsme byli
zvyklí na to, že náš Občasník vycházel každé
dva měsíce. Ale přeci jenom má pro jistotu ve
svém názvu slovo „občasník“, kdyby náhodou
našim dobrovolníkům, kteří nám ho pomáhají
vytvářet a vydávat nezbyl čas a nebo nebylo
třeba o čem psát. Pro náš občasník to ale
neplatí, protože je a vždy bylo o čem psát. Takže
jsme pro vás s mírným zpožděním připravili
několik příspěvků z pravidelných zastupitelstev
naší obce, informací o aktuálním stavu některých
problémů (silnice, voda 2007 apod.), několik
článků z kulturních akcí a snad i něco zajímavostí
zábavy. Toto vydání Bílichovského občasníku
bude zejména z realizačních důvodů letos už
posledním. Tedy vlastně takový čtyřměsíčník.

Stálý problém s neukázněnými lidmi a odpadem
I přesto, že je v obci k dispozici kontejner, kde mají lidé možnost se
za jednoduchých provozních podmínek zbavit odpadu, nastává
často situace, kdy toho zneužívají. Příkladem může být například
nedávná „nadílka“ oken před vraty areálu s kontejnerem, kterých se
„Někdo“ zbavil a to rozhodně ne v provozní době (viz. foto
ze 4.11.07). Kromě nepořádku, který samozřejmě musí někdo
uklidit, šlo i o další bezohlednost vůči ostatním, neboť vrata nešla
ani otevřít. Viník, který navíc nemá ani zaplacené poplatky za
odpad, je již znám a bude s ním postupováno v souladu s právními
předpisy.

POZVÁNKA

Dodatečně děkujeme vám všem, kteří jste přišli
a zúčastnili se srpnových oslav výročí 600 let
obce Bílichova a vám všem, kteří jste nám
pomohli s přípravami, organizací a zajištění
klidného průběhu. Z této akce pro vás připravil
pan Petr Struna dvacetiminutový filmový sestřih
na DVD. Lze ho zakoupit po dohodě s panem
Strunou. A rozhodně stojí za vidění.

Pojďte s námi na „Pěknou“, která se pojí s posvícením a jak zní tradice,
musí proběhnout v nejbližším pondělí po „Martinovi“, což je letos
12. listopadu. Akce se koná v místním pohostinství od 16. hodin. A
přijít by měla i hudba... nechte se překvapit.

Poděkování dále patří panu Šánovi, který zajistil
ve všech směrech rekonstrukci dětského hřiště,
které někteří z nás nazvali na jeho počest
„Šániště“.

GRATULUJEME

Proběhla také drobná úprava u asfaltového
hřiště, kde byly za pomoci pana Petra Struny a
našich teenagerů přidány malé fotbalové branky
a přemístěn basketbalový koš. Díky.

Provozní doba kontejneru je nyní:
STŘEDA, NEDĚLE 15:00 až 17:00

Tentokrát je oslavenců více.
• Dne 21. srpna oslavila padesáté jubileum paní
Marie Lenochová.
• 24. září oslavil padesátiny pan Jaroslav Jenč.
• Dne 20. prosince pak oslaví své šedesátiny
pan Josef Lenemajer.
Všem oslavencům přejeme zejména zdraví, hodně štěstí, lásky a
optimismu do dalších let.

NOVĚ PŘISTĚHOVANÍ DO OBCE
•

Ke dni 20.9.2007 - manželé Roman a Kateřina Valentovi s
dětmi Terezkou a Románkem
• Ke dni 15.10.2007 manželé Marcel a Ilona Martiníkovi s
dcerou Lucinkou.
Přejeme oběma rodinám, ať se jim mezi námi líbí.

Dále nám proběhla řada akcí např. „Bílichovská
stopa“, „Šachový turnaj“ a chystají se další
kulturní akce spojené s letošními oslavami. Jsou
to 12. listopadu „Pěkná – posvícení“,
24. prosince „Vánoční zpívání“ (od 16 hodin),
„Silvestrovský ohňostroj“ a ještě něco určitě
vymyslíme.
Protože se zdražování všeho dostalo až k nám,
díky všem těm, kteří nás šoupli hlavně s cenami
jídla, zboží, služeb na evropskou úroveň a
zapomněli z neznámého důvodu na evropské
platy, sehnali jsme si pro sebe Bramborovou
kuchařku, o kterou se také s vámi podělíme. Je
to takový malý dárek. Snad se vám letos urodilo
brambor dost, mají také podražit.

ODSTĚHOVANÍ Z OBCE
Pan Ing. Roman Tyluš (k 17.9) a pan Jiří Kott (k 19.9.)

Za OÚ Bílichov
Bohuslav Ježek,
místostarosta

VE ZKRATCE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

CO SE DĚLO A DĚJE V BISce
4.8.

se všechny BISky podílely na akci 600 let
Bílichova

Obecní zastupitelstvo dne 29.8.2007
nepřítomni: pan M. Čiviš

13.8. Sešlost u Kořánů – opékání buřtů

• V novém územním plánu obce se nepočítá s další výstavbou
rekreačních chat.

10.9. S deštníky vyrážíme na houby

• Souhlas s odprodejem pozemku parc.č. 472/7.

28.9. spolu s OÚ organizace akce
Bílichovská stopa

• Projednána a schválena úprava rozpočtu.

16.10. Léčivá kosmetika – ukázky paní Ivy
Zálomové (Švýcarská léčivá kosmetika)

Obecní zastupitelstvo dne 26.9.2007

22.10. Koření pro každou příležitost – doporučuje
paní Iva Zálomová

nepřítomni: paní V. Martinovská a paní J. Hógelová

12.11. Pobavíme se na Pěkné od 16 hodin

• Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce. Nezávislý
audit nezjistil žádnou závadu.

24.12. Zpívání koled spolu s ostatními pod
stromečkem OÚ od 16:00 h.

• Projednán zápis do Obecní kroniky za rok 2006.

Scházíme se každé pondělí od 16 hodin
v knihovně. Rády přivítáme další ženy. Přijďte
mezi nás, nebudete litovat.

Obecní zastupitelstvo dne 24.10.2007
nepřítomni: paní J. Hógelová, pan M. Čiviš
• Ministerstvo životního prostředí zaslalo oznámení o vyhlášení Národní
přírodní památky „Bílichovské údolí“
• Oprava místní komunikace „Janova“ – část, stála 215.851 Kč, dotace
z kraje byla 121.000,-Kč. Obec tedy hradila pouze částku 94.851 Kč.
Vyjádření k některým dotazům, proč nebyly opraveny jiné
komunikace: Oprava byla vázána na dotaci s přesnou specifikací
místa opravy. Na jinou komunikaci by nebylo možné dotaci čerpat.
S opravou dalších komunikací se samozřejmě počítá v dalším období
podle vypsaných dotačních titulů, protože se jedná pro obec o
finančně náročnější aktivity.

LIDOVÁ KNIHOVNA
V knihovně jsou opět nové knihy – zveme
všechny stávající i potenciální čtenáře
k návštěvě.

• V jednání je autobusové spojení do Panenského Týnce.
• Pro rok 2008 bude požádáno od KÚ Středočeského kraje o tyto
dotace:
1. Do 31.10.2007 bude požádáno o
dotaci na opravu kapličky směrem k
Zichovci. Výklenková barokní kaplička
v Bílichově je nemovitou kulturní
památkou chráněnou státem. Je
zapsána v Ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek ČR.
Oprava musí proběhnout za
podmínek, které stanovují památkáři.
2. Bude dále žádáno o dotaci na opravu sociálního zařízení a
podlahy v kulturní místnosti OÚ (pohostinství).
3. Třetí dotace, o kterou bude žádáno, bude na sport – jedná se o
oplocení hřiště za OÚ.
Všechny tyto dotace vyřizuje pan Ladislav Šána. Děkujeme.
4. Neplatičům domovního odpadu bude doporučeně zaslán dopis
s upozorněním na právní sankce (lze využít i exekuce).

VODA 2007
Vyjádření OÚ k dosavadnímu stavu:
V letošním roce proběhly tyto aktivity, které byly
nezbytné ke splnění podmínek realizace:
•

vyřízení stavebního povolení,

•

doplacení projektování přípojek,

•

kontrola a evidence přípojek,

•

zákres projektovaného vedení do mapy,

•

kontrola dle čísel popisných.

Další kroky realizace proběhnou během příštího
roku v souladu s dotačním a stavebním
postupem v rámci Sdružení Voda 2007.

Z AKCE 600 LET BÍLICHOVA
(organizačně zajišťoval OÚ a dobrovolníci – BIS klub, p. Ježek, p. Šána, P. Fojtík, P. Struna a další)

Z ŠACHOVÉHO TURNAJE 2007
(Organizačně zajišťoval p. Šána za podpory OÚ)

ŽIVOT S ÚSMĚVEM ... ZE ŽÁKOVKÝCH KNÍŽEK
•

Přinesla do školy dymogan (tj. zápalná tableta, vyvolávající dým na likvidaci molů) a vykouřila učitelský sbor.

•

Znehodnotil nástěnný výtisk Mendělejevovy soustavy prvků vymyšleným prvkem Spermium.

•

Byla přistižena s větším množstvím sněhu.

•

Ohrožoval spolužáky nožem, který potřeboval až na třetí hodinu.

•

Byl přistižen ve školní jídelně, jak se líbá se spolužačkou... Máme podezření na lásku.

•

Strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami.

•

Hodil houbou po učitelce a ta po dopadu na zem udělala loužičku.

•

Nevhodně nosí do vyučování žvýkací a jiné gumy.

•

Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.

•

Běhá po chodbách nedovolenou rychlostí.

•

Nosí do školy příliš krátké sukně, takže vzbuzuje u spolužáků větší pozornost než já svým výkladem. Prosím o
prodloužení.

•

Tahá děvčata za mléčné vaky.

•

Vědomosti vaší dcery se rovnají nule. Pro postup do vyššího ročníku je třeba, aby je minimálně zdvojnásobila.

JAK PĚSTOVAT ...

Vánoční hvězdu
Vánoční hvězda se také nazývá Pryšec nádherný, Kristova koruna, Euphorbia pulcherrima či
Poinzécie.
Rudě, karmínově, bordó, pomerančově, krémově a lososově jsou zbarveny vlastně velké
přeměněné listy, které tyto květy v květenstvích obklopují. Samotné květy pryšce jsou ve
skutečnosti nenápadné žluté tyčinky ve středu květiny. Mohou být malé rostliny s jedním
stonkem až velké košaté rostliny s 20-30ti barevnými růžicemi.
Vánoční hvězdy kvetou od pozdního podzimu do zimy a někdy i časně na jaře. Nemají žádnou
vůni.
Nároky na:
Světlo: Jsou rády na místě, kde mají hojnost přirozeného světla a v zimě snesou i přímé sluneční světlo. Jsou to krátkodenní
rostliny, které potřebují dlouhé období temnoty, aby se jejich listeny dobře vybarvily (asi 8 hodin světla a 16 hodin úplné tmy - je
třeba je zastiňovat i před pouličním osvětlením).
Teplota: V období zbarvení je pěstujte při normální pokojové teplotě neklesající pod 12 °C a nepřesahující 21 °C, v ostatní
době snesou i nižší, ale mráz nepřežijí.
Voda: V období růstu a za květu udržujte zeminu stále vlhkou, neměla by zcela vyschnout. Zalévejte vrchem asi dvakrát týdně
(záleží na teplotě v místnosti). Po odkvětu nechte rostlinu několik týdnů odpočívat, zalévejte méně. Zálivku zvyšte po seřezání a
přesazení.
Hnojení: V období růstu a za květu přidávejte každých 14 dní do vody tekuté hnojivo.
Vzdušná vlhkost: Denně postřikujte vodou, abyste zvýšili vlhkost vzduchu. Rostlinu postavte na vlhké kamínky.
Čištění: Není nutné. Při postřiku listů je snadno zbavíte prachu a špíny. Nepoužívejte lesk na listy.
Ovzduší: Velmi odolná, ale chraňte je před studeným průvanem, nemají rády výpary z hořícího plynu.
Půda: Daří se jim dobře v nehlinité zemině s příměsí rašeliny.
Seřezávání: Vrcholky stonků seřezávejte na jaře po odkvětu a před přesazením, podpoříte tím růst nových výhonků.
Přesazování: Udržujete-li rostlinu do další sezóny, přesaďte ji po ořezu v polovině léta. Přesaďte znovu asi o měsíc později.
Půdu nikdy neutlačujte.
Množení: Malé seřezané výhonky můžete v létě zakořeňovat v malých květináčích při teplotě 21 °C.
Životnost: Kvete asi tři měsíce.
Náročnost: Je snadné ji pěstovat několik měsíců, ale velmi obtížné uchovat do další sezóny.
Pozor: Mléčná šťáva z pryšce je jedovatá a může podráždit pokožku a sliznici.
Rada: Vánoční hvězdy kupujte za plného vybarvení, zdravá rostlina má jasně zelené, čerstvě vypadající listy. Vyhýbejte se
rostlinám, kterým listy opadávají.
Převzato z: http://www.domek.cz/clanky/zeleny/kvetiny/

PŘÍŠTÍ ČÍSLO OBČASNÍKU VYJDE
NĚKDY V NOVÉM ROCE 2008

