Rok 2019

Jubileanti roku 2019:
-

Paní Helena Rudolfová – 85 let
Paní Jaroslava Kramarská – 70 let
Pan Jaroslav Nikolov – 65 let
Paní Vlastislava Malovanyová – 70 let
Pan Alexandr Čech – 90 let
Paní Eva Rottová – 70 let
Pan Jiří Čapek – 65 let
Pan Gerhard Gehlert – 75 let
Paní Eva Čechová – 65 let
Paní Hana Gehlertová – 70 let
Pan Petr Rott – 70 let
Paní Miroslava Marková – 70 let
Pan Jaroslav Ferenčík – 70 let

V období od 29. 8. 2018 do 24. 1. 2019 z důvodů velkého sucha a nízkou hladinou
vodních tokl byl udělen veřejnou vyhláškou zákaz odběru povrchových vod.
Rozhodnutím Magistrátu města Chomutova byl stanoven zákaz vstupu do lesů
v katastrálním území Gabrielina Huť, Načetín u Kálku a Kálek do 31. 3. 2019 z důvodu
vysokého ohrožení osob pádem stromů nebo jejich částí.
Během zimního období byl pro obyvatele obce za autobusovou zastávkou v obci
Voděrady připraven posypový materiál sloužící pro potřeby snazšího výjezdu.
V obci Bílence a Voděrady došlo k poruše veřejného osvětlení, tento problém byl
vyřešen pohotově během několika dnů. Jedinou komplikací byly technické problémy
v poslední opravované části obce Bílence, která nápravu této poruchy zkomplikovala.
V únoru (23. 2. 2019) se v obci Bílence na kulturním sále uskutečnila tradiční zábava,
tentokrát s tématem „Western“, o hudbu na zábavě se jako každý rok postaral pan Jiří Střelec
z Nezabylic. Tato zábava se u obyvatel těší velké oblibě. Vstupné na zábavu bylo 50 Kč.
Zastupitelstvo obce při svém 4. jednání dne 25. 2. 2019 schválilo pro své obyvatele
následující body:
-

-
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Finanční ocenění občanům k významnému životnímu jubileu od 65 let vždy po 5ti
letech ve výši 3000 Kč (od tohoto roku tedy uvádíme jubilanty, kteří oslavili
významné životní jubileum).
Příspěvek rodičům na rekreaci dětí v předškolním věku a povinném školním
vzdělávání s trvalým bydlištěm v obci Bílence a jejích částech, v částce do 1 500 Kč
na každý kalendářní rok (nejvýše do skutečných nákladů). Podmínkou příspěvku je

povinná školní docházka, doklad o platbě nebo faktura k proplacení a účast dítěte na
rekreaci.
Koncem měsíce březen byl z obce Bílence trvale odstraněn z důvodu podlimitního využití
kontejner na textil, který byl umístěný za obecním úřadem.
Během dubna v obci Voděrady probíhala rekonstrukce vodovodu Bílence – Voděrady. Pro
dotčené domácnosti během těchto dní byla zajištěna náhradní dodávka vody „suchovod“ –
nadzemní natažené potrubí. Obyvatelé byli upozorněni na možné komplikace v silniční
dopravě.
Rekonstrukce vodovodu probíhala až do následujícího roku, a to už pouze v obci
Voděrady v obci Bílence už probíhali pouze úpravy nedaleko hřbitova.
Dále v květnu 5. jednání zastupitelstva obce schválilo výsledek výběrového řízení na akci
„Místní komunikace Škrle“, v rámci které dojde k úpravě místní komunikace ve Škrli směrem
ke Slanisku.
Dále bylo na jednání zastupitelstva schváleno výběrové řízení na obnovu a modernizaci
obecního úřadu, v rámci které dojde k výměně vnějších otvorů, zhotovení nové fasády a
modernizaci úřadu. Rekonstrukce započnula v květnu.
Provoz samotného úřadu byl omezen pouze na nezbytnou dobu v době úpravy kanceláří,
které byly provizorně přestěhovány do prostorů posilovny, která byla po dobu rekonstrukce
pro veřejnost uzavřena.
Starý kancelářský nábytek z kanceláří byl nabídnut za symbolickou cenu obyvatelům obce
v občasníku číslo 3/2019.

Budova obecního úřadu v roce 2019 před započatou rekonstrukcí

20

Od poloviny května se na území obce Bílence probíhalo podrobné měření hranic pro
potřeby obnovy katastrálního operátu novým mapováním v intravilánu katastrálního území
obce Bílence, obyvatelé byli seznámeni s nezbytností poskytnutím přístupu těchto pracovníků
na pozemcích. Přepodkládaná činnosti byla stanovena na 5 měsíců.
V listopadu (16. 11. 2019) obyvatelé obce s kapacitou 50 zájemců měli možnost navštívit
zájezd na hitmuzikál Heleny Vondráčkové v divadle Broadway s názvem „Kvítek
mandragory“.
Po loňské rekonstrukci kaple Neposkvrněného Srdce Panny Marie ve Voděradech
proběhlo v sobotu 22. 6. 2019 celebrování Mši svatou a požehnání zrekonstruované kapli
Monsigneurem Janem Baxantem, biskupem litoměřickým.

22. 6. 2019 požehnání zrekonstruované kapli Srdce Panny Marie ve Voděradech

Koncem června (29. 6. 2019) měli obyvatelé obcí možnost navštívit Zábavný park
Plohn. Jednalo se o první návštěvu tohoto parku vzdáleném zhruba 120 kilometrů od obce
Bílence nedaleko Německého města Plavno.
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V polovině srpna (16. 8. 2019) se poprvé v historii našich obcí od 21:30 událo vítané
promítání letního kina. Promítala se nová česká komedie „Ženy v běhu“ a úžast byla valná.

16. 8. 2019 letní kino – dětské hřiště Bílence
Koncem srpna 31. 8. 2019 v stejně jako v minulých letech v obci Bílence proběhl již
3. ročník okresních dožínek, které byly realizovány ve spolupráci s MAS SZK, Okresní
agrární komorou pro okres Chomutov za podpory Ústeckého kraje.
Během odpoledne po dvou trasách okresem projížděli vyzdobené konvoje zemědělské
techniky s cílem v obci Bílence.
Do obce během akce nebyla vpuštěna cizí vozidla pro bezpečný a bezproblémový
průjezd zemědělské techniky, která byla na konci své trasy vystavena na plácku u domu č.
p.106.
Kromě kulturního programu se návštěvníkům dostalo možnosti sladkého rautu,
prodeje tomboly, háčkovaných hraček, kytek, koření, dřevěných hraček, kaktusů, perníčků,
medu, různého občerstvení a pro malé byla připravena i dílnička.
Na sále probíhal prodej zabijačkových specialit – jaternice, jelita, tlačenka za
jednotnou cenu 15 Kč/1 kus (plátek), rožnilo se prase s cenou 40 Kč za porci.
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31. 8. 2019 Okresní dožínky – náves Bílence

I během roku 2019 byla pro děti zachována možnost navštěvovat kroužek „Dovedné
ruce“ konaného v Bílencích pod vedením paní Radky Vinduškové. Kroužek probíhá jednou
za 14 dní vždy v úterý od 17 hodin na obecním úřadě s měsíčním příspěvkem na materiál 50
Kč.
S novelou veterinárního zákona se kterou od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost povinnost
označovat psy na území ČR mikročipem bylo obyvatelům obcí sdělena informace o
povinnosti očipování svých psů a následného nahlášení čísla čipu do obecní evidence psů.
V sobotu 5. 10. 2019 od 18:00 se dětem naskytla možnost na sále kulturního domu
v Bílencích možnost účastnit se promítání pohádky Hotel Transylvánie 3. U dětí byla tato
akce velmi vítaná a velmi zábavná.
Každoroční akce s názvem „Bílenecké dýňování“ se tento rok událo 26. 10. 2019 od
14:00 na společenském stále v Bílencích. Pro obyvatele s trvalým bydlištěm byla možnost
odběru 1 dýně na číslo popisné zdarma, pro ostatní účastníky akce za poplatek.
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26. 10. 2019 dýňování – kulturní sál Bílence

V neděli 1. 12. 2019 proběhla ve Škrli od 16:00 tradiční akce „Zahájení adventu“, kde
každý rok vystupuje a zpívá koledy Ženský komorní sbor z Jirkova. Tato akce je v tento
sváteční čas u obyvatel velmi oblíbená a jedná se o velmi příjemné sousedské shledání.

1. 12. 2019 Zahájení adventu ve Škrli – kostel sv. Jakuba Většího Škrle
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V tento den se dostalo pocty i těm nejmenším. Od 17:30 si tentokrát na zámečku ve
Škrli mohli užít každoroční Mikulášskou nadílku. Pro děti byly připraveny balíčky
s drobnými dárky a sladkostmi.

1. 12. 2019 Mikulášská nadílka – zámeček Škrle

Rozsvícení vánočního stromečku v Bílencích proběhlo 2. 12. 2019 od 18:00 na návsi
v Bílencích. Tento rok poprvé byla nabídnuta možnost vypuštění balónku s vánočním
přáníčkem.
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