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ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané a příznivci
Bílichova, dostává se vám do ruky
další
vydání
Bílichovského
občasníku.
Zima byla relativně dlouhá, ale
v podstatě ihned jsme vstoupili do
léta.
Vzhledem k dosavadní situaci
spojené s pandemií, která ochromila
život nejen v České republice, ale
v celém světě, nebylo možné
realizovat celou řadu plánovaných
akcí. Pokud se podaří zachovat
stávající stav, věříme, že se budeme
moci
potkat
například
na
Bílichovských slavnostech, které jsou
letos naplánovány na sobotu 7. srpna.
V rámci programu vystoupí hudební
host, jehož jméno vám zatím
neprozradíme.
Vše
proběhne
samozřejmě podle aktuálně platných
hygienických opatření.
Užijte si letošní prázdniny i
dovolené, buďte na sebe opatrní a
všichni si popřejme pevné zdraví.
OÚ Bílichov

INFORMACE
Z OÚ
Obecní
zastupitelstvo
podalo žádost o dotaci
z programu Rozvoje venkova
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR na rekonstrukci budovy
obecního úřadu Bílichov.
Žádost byla zamítnuta pro
velký zájem uchazečů a
nedostatek
alokovaných
prostředků.

Obecní zastupitelstvo se
rozhodlo podpořit obec Hrušky,
postiženou nedávným tornádem,
a to finančním příspěvkem
20.000,- Kč. Příspěvek bude
zaslán na základě darovací
smlouvy přímo na bankovní účet
obce Hrušky.
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KULTURA
PROBĚHLÉ A PLÁNOVANÉ AKCE
Dne 5. 6. jsme si na hřišti za kulturním domem užili Den dětí. Pro
Zajímavou atrakcí nedávných dní se stala, byť jen na krátkou chvíli,
malé závodníky, kterých bylo bezmála padesát(!), čekalo deset
filmová rekvizita. Pár snímků pro francouzský špionážní seriál
soutěžních stanovišť, kde plnili různé úkoly. Za nabírané „body“ je
s názvem Operations Totems pořídili filmaři v lesíku na Dáčově.
následně čekal celý balíček odměn. V průběhu celého odpoledne bylo pro
Falešný tunel, který znázorňuje přechod z tehdejší východní zóny do
děti také připraveno malování na obličej. Zajímavým doprovodným
západní, vytvořili filmoví výtvarníci za několik málo dnů a byl
programem pro malé i velké byla ukázka výcviku služebních psů. Viděli
k nepoznání od toho skutečného. Filmová rekvizita však Dáčov zdobila
jsme, jak funguje zadržení služebním psem i ukázku vyhledávání drog,
jen chvíli. Jako součást natáčení musela být v akční scéně odstřelena.
do které se mohli zapojit i stateční dobrovolníci (viz fotografie výše).
o
Z prvních
nadšených
Jak jistě mnozí z vás
ohlasů věříme, že se Den dětí
zaznamenali, 19. a 20. 6. 2021
2021 povedl. Akci zajišťoval
pořádal sportovní klub SKOB
OÚ, který dodal i část cen za
Slaný
v Bílichově
závod
soutěže. Speciální poděkování
v orientačním běhu. I přes velké
Poděkování patří všem, kteří se podílí na kulturním životě v naší vedro, které panovalo, doběhli
pak patří především panu
Tomášovi Svobodovi a paní
malé obci. Účastníkům, dobrovolníkům, kteří ochotně pomáhají všichni účastníci do cíle. Zájemci
Veronice Kučabové za dodané s přípravou a realizací akcí či sponzorům a tvůrcům dobré nálady. o tento sport se mohou také
dárky pro děti a dále panu
podívat na webové stránky:
Romanovi
Šonskému
z
http://skobslany.cz/
Bílichova, za ukázku výcviku
.
psů.
Vítání občánků proběhlo dne 12. 6. 2021 v KD Bílichov za
aktuálních hygienických podmínek. Starosta obce, Ing. Bohuslav Ježek,
přivítal nejmladší občánky Bílichova. Nových občánků bylo celkem
devět a každý si s sebou domů odnesl malý upomínkový dárek. Přejeme
všem do života hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a životní nadhled.

Z nadcházejících akcí si dovolujeme upozornit na:
17. 7.2021 Večerní zábava u rybníka - k tanci a poslechu zahraje
skupina Black and white.
7. 8. Bílichovské slavnosti (upoutávka je na str.2)
21. 8. Country festival u rybníka
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POZNÁVÁME PŘÍRODU
BÍLICHOVSKA A OKOLÍ

BÍLICHOVSKÉ ÚDOLÍ je národní
přírodní památka ev. č. 2416 v okrese Kladno
ve Středočeském kraji. Lokalita se vyskytuje
ve fragmentu okroticové bučiny a je známá
především díky výskytu kriticky ohrožené
kýchavice černé (kterou má obec také ve
svém znaku). Národní památka leží v zarostlé
stráni Bílichovského údolí exponované na
sever. Půda je mastná, černohnědá. Je mírně
alkalická s pH 7,5 až 8
Bílichovské údolí, známé také jako
Gothardské údolí, Gothardův dolík nebo
Gothard,
je
údolí
východního
až
severovýchodního Džbánu, které se nachází
jihozápadně od Bílichova. Jeho začátek je na
severovýchodě vesnice Bor a pokračuje
klesáním směrem k Bílichovu a Hořešovicím
a tam splývá se Slánskou plošinou.
Je dlouhé 8 – 10 km, jeho zalesněná část
asi 3 – 3,5 km a protéká jím Zlonický potok,
který pramení na jeho začátku v místech
zvaných U Gotharda v Katově studánce.
Bezejmenný přítok pramenící v druhém
ramenu údolí, které je v zadní části
rozvětvené, se dále v údolí vlévá do Třetího
rybníka a tím i do Zlonického potoka. Od
Boru do Bílichova vede údolím podél potoka
a tří rybníků lesní silnice. V údolí převládají
smrkové porosty, ale místy se dochovaly
bučiny. V území roste naše nejbohatší
populace kýchavice černé, která čítá na pět
tisíc jedinců. Roste zejména jednak v
účelovém bezlesí, kde jí však významně
konkuruje sadec konopáč, a pak ve smrčině v
severozápadní části území..

Lokalita byla jako rezervace soukromě
chráněna již od roku 1929 za panství
velkostatkáře hraběte Oldřicha Ferdinanda
Kinského.
Úředně byla ochrana vyhlášena 31.
prosince 1933, tehdy na výměře 1,64 ha.
Později byla lokalita chráněná jako
státní přírodní rezervace. Kýchavice se
rozšířila za hranice rezervace do
prolámaných
částí
prosvětleného
smíšeného lesa a v roce 1962 byla po
prověrkovém řízení rozšířena na plochu
4,39 ha.
Později se změnil typ ochrany na
chráněné naleziště.
K roku 1969 byl na území stav takový,
že byl zakázán vstup, jakékoliv
poškozování rostlin a bylo stanoveno
regulační opatření v podobě probírky
dřevin. Kýchavice černá je totiž náročná na
světlo a probírka snížila celkové
zakmenění stromového patra a tím zlepšila
vegetační podmínky porostu kýchavice
černé.
11. června 2007 došlo k vyhlášení
národní přírodní památky na ploše o
rozloze 8,48 ha. Je součástí evropsky
významné lokality Bílichovské údolí. Péčí
o chráněné území je pověřeno regionální
pracoviště Střední Čechy AOPK ČR.
(pozn. AOPK ČR = Agentura ochrany
přírody a krajiny České republiky, je
specializovaná organizační složka České
republiky která zajišťuje odbornou i
praktickou péči o přírodu, zejména
chráněné

krajinné oblasti, maloplošná chráněná území
a ptačí oblasti).
Jak již bylo uvedeno, důvodem ochrany
lokality je výskyt kriticky ohrožené
kýchavice černé, která se vyskytuje ještě na
nedaleké Pilavě. Dále v lokalitě roste silně
ohrožená okrotice červená a ohrožený hnilák
smrkový a okrotice dlouholistá.
Lokalita byla k roku 1939 porostlá břízou
bradavičnatou, dubem zimním a javorem
klenem, ale byla prokácená s viditelnými
pařezy. Později byly ochranné podmínky
zanedbány a došlo ke změně stromového i
bylinného patra. K roku 1969 už byla porostlá
smíšeným porostem habru a buku, lípy
velkolisté, břízy, javoru a jasanu, uzavřeným
do smrčin. Od roku 1963 docházelo k
systematické probírce dřevin, aby zesílil
zeslabený porost kýchavice.
Mezi další přítomné rostliny patří
bažanka vytrvalá, kopytník evropský, šťavel
kyselý, krtičník stinný, válečka lesní, strdivka
nící, z keřů se dochoval lýkovec jedovatý. Na
úpatí svahu je rozsáhlý souvislý porost
zplanělé mochyně židovské (Physalis
alkekengi).
Nyní je podporována přirozená obnova, a
to individuální ochranou nebo oplocenkami,
v účelovém bezlesí je redukován sadec
konopáč a mochyně.
Území národní přírodní památky je
veřejně přístupné, platí zde ale obecná
omezení vyplývající ze zákona o ochraně
přírody.
Zpracováno podle
www.wikipedie.cz,
www.cittadella.cz

webových stránek k 2021:
www.ochranaprirody.cz,
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