Rok 2017

Info o obci:
Bílence - v roce 2016 je k trvalému pobytu přihlášeno 129 obyvatel v 44 domech.
Voděrady - v roce 2016 je k trvalému pobytu přihlášeno 22 obyvatel v 12 domech.
Škrle - v roce 2016 je k trvalému pobytu přihlášeno 86 obyvatel v 28 domech.

V lednu roku 2017 byla dne 30. 1. 2017 v obci Státní veterinární správou potvrzena
ptačí chřipka na statku p. Ing. Jiřího Karla. Jednalo se o první a zatím jediný případ
v Ústeckém kraji, díky pohotovému přístupu pana Karla se infekce nerozšířila mezi další
chovy drůbeže v obci.
Po dobu přibližně 21 dnů bylo kolem obce vyhlášeno ochranné pásmo. Během této
doby se v okolí žádné další chovy nakažené ptačí chřipkou neobjevily.
V obci bylo vyhlášeno pásmo dozoru s trváním do 3. 3. 2017, které skončilo až 4. 3.
2017. Bylo tedy možné znovu vypouštět drůběž a přemisťovat ji mezi chovateli bez
sebevětších obav.
V březnu se 25. 3. 2017 v obci uskutečnil na kulturním sále již 6. ročník zábavy,
tentokrát s tématem „Námořnická“. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. K tanci
hrál tradičně pan Jiří Střelec. Tuto akci pravidelně pořádají samotní obyvatelé obce.
Jako každý rok na jaře se 29. 4. 2017 do obce slétly čarodejnice a čarodějové z obce a
okolí, aby zde oslavili každoroční pálení čarodejnic. Pro nejmenší obyvatele obce byl
připraven bohatý program v podobě různých her, jako například opičí dráha a soutěž „Miss
čarodejnice/čaroděj“. Pro dospělé bylo připraveno bohaté pohoštění v podobě špekáčku a
točeného piva, popřípadě malinové limonády.

Pálení čarodějnic dne 29. 4. 2017 – dětské hřiště Bílence
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V polovině května (13. 5. 2017) vyrazilo zhruba 25 obyvatel obce do Divadla Radka
Brzobohatého na divadelní hru „Tančírna“.
Dne 3. 6. 2017 byl pro děti naplánovaný tradiční a širokém okolí oblíbený „Dětský
den“. Pro děti čekala hojná zábava v podobě soutěží a různých úkolů. Vyžití našli jak děti, tak
i dospělí, a to v podobě příjemného sousedského setkání.

Dětský den 3. 6. 2017 - dětské hřiště Bílence
Koncem měsíce červen (24. 6. 2017) se již podruhé přibližně 50 obyvatel z naší obce
vydalo do zábavného parku Mirakulum v Milovicích, který nabízí široké spektrum zábavy jak
pro mladé, tak dospělé.
V sobotu 26. 8. 2017 se v obci uskutečnili 1. Bílenecké dožínky. O uspořádání celé
akce se postarali ve spolupráci s obcí pan Antonín Jirásek a Tomáš Hubený.
Na akci bylo připraveno pohoštění, loutkové divadlo Jitřenka Žatec – „O perníkové
chaloupce“, živá hudba v podání kapely Elegance, soutěže pro děti a výstava starých traktorů
ze 30. až 70. let a k vidění byla i stará mlátička na obilí. Tato akce se dle obyvatel obce velmi
zdařila a těší se jejímu opakování v následujících letech.
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26. 8. 2017 1. bílenecké dožínky – dětské hřiště Bílence
S přicházejícím školním rokem v sobotu 2. 9. 2017 v obci na kulturním sále proběhlo
„Sladké setkání“. Účast byla hojná a k ochutnání byly například sladké košíčky, různé druhy
koláčů a nechyběli ani špaldové bulky.
Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se uskutečnil 2. ročník „Setkání s pamětníky“ .Akce proběhla
v prostorách barokního zámečku ve Škrli
Se školní docházkou se nejmenším dostalo možnosti znovu navštěvovat kroužek
Dovedné ruce, nově pod vedením slečny Veroniky Rottové z Bílenců, které proběhlo ve
čtvrtek 21. 9. 2017 na obecním úřadě.
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Podzim s sebou přinesl do obce již 3. ročních akce s názvem „Bílenecké dýňování“.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, například možnost vydlabat a vyřezat si svou
dýni, ochutnat různé dýňové speciality nebo jen posedět s přáteli. Akce proběhla v sobotu 21.
10. 2017 na kulturním sále v Bílencích a těší se u obyvatel velké oblibě.

21. 10. 2017 3. bílenecké dýňování – kulturní sál Bílence

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se vydalo několik obyvatel z obce na divadelní představení
POPRASK NA LAGUNĚ - DIVADLO STUDIO DVA PRAHA.
První adventní neděli 3. 12. 2017 se v podvečerních hodinách v kostele sv. Jakuba
Většího ve Škrli uskutečnilo „Zahájení adventu“. Celá akce byla provázena příjemnou
vánoční atmosférou za doprovodu zpěvu koled Ženského Komorního sboru Jirkov.

3. 12. 2017 Zahájení adventu – kostel sv. Jakuba Většího ve Škrli
Na zahřátí bylo pro návštěvníky připraveno drobné pohoštění ve formě svařeného vína
a pro děti dětský punč.
Následně se v neděli 3. 12. 2017 na kulturním sále ve Škrli uskutečnila tradiční
„Mikulášská nadílka“. Pro děti byl přichystaný hojný program v podobě soutěží a taneční
zábavy. O hudbu se tradičně postaral pan Jiří Střelec z Nezabylic.
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3. 12. 2017 Mikulášská nadílka Škrle
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