Rok 2020
Jubilanté obce:
-

Paní Slavuška Rottová – 75 let
Pan Jan Harlas – 70 let
Pan Milan Buchar – 70 let
Paní Marie Balounová – 70 let

Rok 2020 se svými událostmi nepochybně zapíše do životů nás všech. Celý svět se
začal potýkat s celosvětovou epidemii koronaviru SARS-CoV-2. První nakažení v České
republice byli evidování na přelomu měsíců únor a březen.
Kromě koronaviru na území České rebubliky bylo znovu objeveno několik ohnisek
ptačí chřipky, obyvatelé obce byli upozornění a pobízeni k případnému hlášení projevů
nákazy v obci.
V sobotu dne 22. 2. 2020 se v obci uskutečnila oblíbená, každoroční zábava, tentokrát
s tématem „Hororová“. Vstupné na akci bylo 50 Kč a účast byla hojná.
Z důvodu úpravy stromů v obci nabídla obec svým obyvatelům prodej tohoto dřeva
jako palivového dříví. Úprava stromů by měla probíhat do konce měsíce března.
Velkou proměnou prošla obecní knihovna v Bílencích. Na tuto proměnu byl poskytnut
finanční grant. Knihovna by měla být pro zájemce zpřístupněna od druhé poloviny března.
Novinkou v obci je též takzvaná knihobudka, v našem případě tedy spíše knihoregál,
který je k nalezení na chodbě mezi hostincem a kulturním sálem. V tomto „knihoregále“ jsou
knižní tituly, které si případný zájemce může vypůjčit či ponechat, slouží také pro odložení
knih již nepotřebných pro další využítí a případné zájemce. Další knihobudka bude
vybudována v obci Škrle u autobusové zastávky.
V březnu obecní úřad přijal protikoronavirová opatření:
-

Obecní úřad – s účinností od pondělí 16. 3. 2020 je do odvolání uzavřen.
Hostinec Bílence – uzavřen.
Kroužek dovedné ruce – do odvolání zrušen.
Plánované představení Královna Kapeska v hudebním divadle Karlín – zrušeno
s náhradou výměny vstupenek.

Všichni obyvatele byli upozorněni a seznámeni pomocí Bíleneckého občasníku č. 3/2020,
jak postupovat při výskytu příznaků koronaviru a byli seznámeni s prevencí nákazy.
Od středy 18. 3. 2020 vešla v povinnost nosit roušky na veřejných místech, v MHD,
v nemocnicích a poliklinikách, v obchodech, na úřadech. Obec pro obyvatele z řad zájemců
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zajistila látkové roušky s možností opakovaného využití, tyto roušky zcela zdarma ušila
obyvatelka obce Škrle paní Lada Hellerová.
Během měsíců duben a květen bylo apelováno na obyvatele obce, aby dodržovali
krizová nařízení. Platil celostátní zákaz vycházení vyjma cest do práce, nákup, návstěva
lékaře apod. Při těchto pohybech na veřejných místech bylo nutné nosit minimálně roušku.
Pohyb na veřejných prostranstvích bez zakrytí dýchacích cest je pokutován.
Všichni obyvatelé byli pravidelně seznamováni s aktuální situací prostředníctvím
Bíleneckých občasníků.
Během měsíce května dochází k pomalému rozvolňování. Na veřejnosti už není nutní
nosit roušku v případě dodržování dvoumetrových rozestupů, v budovách však nošení roušek
stále platí.
Obecní úřad už opět funguje podle starých úředních hodin a Hostinec Bílence je již
opět v provozu, ve veřejných prostorech a na pergole hostince byli nainstalovány dávkovače
s dezinfekcí pro prevenci proti koronaviru.
Dne 28. 5. 2020 proběhla v obci každoroční vakcinace psů.
Následkem koronaviru bylo zrušeno mnoho plánovaných akcí, za které se obec snažila
najít alternativy.
Za zrušené březnové představení bylo divadlem nabídnuto představení na podzim,
muzikál Sněhová královna.
V sobotu 18. 7. 2020 od 21:30 hod. se již podruhé obyvatelé obce mohli účastnit
letního kina, tentokrát se promítala česká komedie s názvem „Přes prsty“.
Zrušený dětský den byl nahrazen akcí „Rozloučení s prázdninami“ konané 29. 8. 2020
na hřišti v Bílencích. Jednalo se o nabitý program se zábavou pro malé i velké ukončený
promítáním letního kina. Jako každý rok na dětském dni se děti i zde mohli těšit hasičské
pěně, mnoha soutěžím a velké zábavě. Občerstvení v podobě limonády a buřtů bylo
poskytnuto zdarma. Na konci dne se promítal dětský animovaný film s názvem „Sněžný
kluk“.
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29. 8. 2020 Rozloučení s prázdninami – dětské hřiště Bílence
Ani letos obec nepřišla o oblíbené Bílenecké dožínky, které se konaly dne 12. 9. 2020
od 15:00 hod. na návsi v Bílencích. Svou účastní obec poctil i herec Zdeněk Godla, který se
proslavil rolí v seriálu Most.

12. 0. 2020 Bílenecké dožínky – náves Bílence
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Od září se vrátil zpět k činnosti kroužek „Dovedné ruce“ pod vedením paní Radky
Vinduškové. První termín kroužku byl 15. 9. 2020 od 17:00 v budově obecního úřadu
s měsíčním příspěvkem na materiál 50 Kč.

Nejen děti z kroužku Dovedné ruce ozdobily v roce 2020 pergolu v Bílencích
Stejně jako u dožínek letos obyvatelé nepřišli ani o Bílenecké dýňování konané 24. 10.
2020, tento rok však muselo dýňování proběhnout s ohledem na aktuální vládní opatření
týkající se koronaviru a tak si zájemci své dýně vyzdobili doma. Zájemci byli nabádání
k dodržování rozestupů. Vyzdobené dýně měli možná zájemci možnost vyfotit a fotografie
zaslat na emailovou adresu obecního úřadu, tyto fotografie následně byly vystaveny na
webových stránkách obce k obdivu ostatním obyvatelům či zájemcům.
Tento rok po mnoha letech svou činnosti ukončila v kostele sv. Jakuba Většího paní
Lada Hellerová, obyvatelka obce Škrle, která tento kostel proměnila v galerii a se svou
činností New Art kostelu vdechla nový život. V kostele od roku 2006 probíhaly vernisáže,
módní přehlídky a různá setkání jako například velmi oblíbené „Zahájení adventu“.
Na podzim v období 29.10. do 30. 11. 2020 probíhala realizace oprav živičného
povrchu mezi obcemi Zálezly a Hořenec. Během tohoto období byla omezena silniční
komunikace mezi obcemi.
Opravy probíhali ve třech etapách:
1. etapa Zálezly – Škrle;
2. etapa Škrle – Bílence;
3. etapa Bílence – Hořenec.
Obyvatelé obce byli seznámeni se situací a možnými objízdnými trasami. Během těchto prací
bylo zrušeno autobusové spojení mezi obcemi.
Z důvodu koronavirových opatření museli být znovu upraveny úřední hodiny obecního
úřadu, kdy v jeden den nesmí přesáhnout 5 hodin, z tohoto důvodu byli zrušeny do odvolání
večerní úřední hodiny první pondělí v měsíci.
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Bohužel znovu došlo ke zrušení muzikálového představení, které se mělo konat 1. 11.
2020 v Hudebním divadle Karlín. Představení by mělo být znovu nahrazeno.

Zastupitelstvo obce na svém 15. jednání schválilo:
-

zvýšení ceny za pronájem (pacht) pozemků fyzickým osobám
odpuštění místního poplatku z ubytování
zveřejňování zápisů a usnesení z jednání zastupitelstv obce
kulturně společenský výbor: nové složení výboru (Bc. Michaela Rottová –
předsedkyně, Roman Kramarski – člen, Jiří Čapek – člen)

Obyvatelé obce byli seznámeni s prodloužením prací při opravě živičného povrchu
silnice mezi obcemi Zálezly - Hořenec, a to do 15. 12. 2020. Autobusová doprava by
měla být zajištěna.
Dále byli obyvatelé seznámeni se zrušením všech kulturních akcí do konce roku 2020
v návaznosti k situaci s nárůstem nakažených koronavirem.
Stromeček a sklípky budou rozsvíceny bez účasti veřejnosti 1. adventní neděli,
Mikulášské balíčky pro děti budou kulturní komisí rozneseny do domácností.
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