Rok 2018
Od ledna roku 2018 každé úterý ve večerních hodinách v posilovně na obecním úřadě
v Bílencích jsou pořádány lekce jógy pod vedením paní Martiny Tröglové.
V sobotu 17. 02. 2018 proběhl na kulturním sále 7. ročník zábavy, tentokrát s
tématem „Pomáda“. Účast byla tradičně hojná a pro návštěvníky byl připraven bohatý
program.
V sobotu 17. 3. 2018 proběhl další ročník akce s názvem „Sladké setkání“ na
kulturním sále v Bílencích, kde měli možnost návštěvníci ochutnat různé sladké pokrmy, jako
například různé druhy plněných košíčků, koláčků apod.
V sobotu 14. 4. 2018 vyrazilo několik obyvatel obce do divadla na muzikál Mamma
Mia v Kongresovém centru v Praze, obsazení bylo bohaté, byla k vidění například Leona
Machálková, Daniela Šinkorová, David Gránský, Petr Kotvald a další.
V pondělí 30. 4. 2018 proběhlo v obci tradiční pálení čarodějnic. Pro děti i ostatní
návštěvníky byl připraven bohatý program. Děti vyhlašovaly nejkrášnější čarodějku/
nekrásnějšího čaroděje. Bylo připraveno bohaté pohoštění a všichni návštěvníci si užili
skvělou atmosféru sousedského setkání.

30. 4. 2018 Pálení čarodějnic – dětské hřiště Bílence
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V sobotu 2. 6. 2018 v Bílencích proběhl tradiční Dětský den. Na děti čekalo plno
atrakcí, her a mezi dětmi nejvíce oblíbená „Hasičská pěna“ ve které se vyřádili jak mladí, tak
dospělí.

2. 6. 2018 Dětský den – dětské hřiště Bílence

V sobotu 30. 6. 2018 se obyvatelé obce vydali na obecní výlet do zážitkového parku
„Země ráj Kovářov“, který má své návštěvníky zábavnou formou seznámit s nelehkým
životem venkovanů v raném středověku.

30. 6. 2018 Obecní výlet Zeměráj Kovářov
V srpnu obyvatelé obce uspořádali nohejbalový turnaj, který vznikl po přátelských
zápasech mezi sousedy. Turnaje se účastnili obyvatelé obce Bílence a širokého okolí.
Ve Voděraděch během léta roku 2018 procházela obnovou Kaple Srdce Panny Marie,
předpokládaným termínem dokončení je 31.8.2018.

Obnovená Kaple Srdce Panny Marie ve Voděradech

15

Též došlo k rozšíření pergoly u kulturního domu v Bílencích.
V úterý 4. 9. 2018 proběhlo první setkání kroužku „Dovedné ruce“ nově pod vedením
paní Radky Vinduškové. Děti se na kroužku věnují různým kreativním činnostem.
V sobotu 8. 9. 2018 v Bílencích proběhly 2. bílenecké dožínky. Celou akci provázel
bohatý program, například loutkové divadlo Jitřenka Žatec s pohádkou „O králíkovi Flutovi“,
ukázka výmlatu obilí s použitím dobové techniky ze 30. let, včetně výstavy zemědělské
techniky, mnoho soutěží pro děti i dospělé a živá hudba v podání skupiny Elegance. Akce se
účastnil i hudební host Martin Maxa. Akci pořádali ve spolupráci s obcí pan Antonín Jirásek a
Tomáš Hubený.

8. 9. 2018 2. bílenecké dožínky – dětské hřiště Bílence
Ve čtvrtek 13. 09. 2018 proběhl v prostorách barokního zámečku ve Škrlích další
ročník Setkání pamětníků.
V sobotu 20.10. 2018 proběhl další ročník tradiční akce Bílenecké dýňování na
kulturním sále v Bílencích. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, například možnost
vydlabat a vyřezat si svou dýni, ochutnat různé dýňové speciality nebo jen posedět s přáteli.
V sobotu 24. 11. 2018 se obyvatelé obce vydali do Divadla Radka Brzobohatého na
komediální představení s názvem „Řádí jako tajfun“. Obsazení bylo bohaté a byli k vidění
herci jako Ernesto Čekan, Miroslav Hrabě, Kateřina Peřinová, Charlotte Doubravová, Karel
Háble, Milan Enčev, Lukáš Burian, Jindřich Žampa
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V neděli 2. 12. 2018 proběhl další ročník akce s názvem „Zahájení adventu Škrle“ v
gotickém kostele sv. Jakuba Většího. Příjemnou atmosféru zpěvem vytvářel Ženský Komorní
sbor Jirkov. Pro návštěvníky bylo připraveno drobné pohoštění pro zahřátí v podobě
svařeného vína a pro děti dětský punč.

2. 12. 2018 Zahájení adventu ve Škrli – kostel sv. Jakuba Většího Škrle
V pátek 7. 12. 2018 proběhla v podvečerních hodinách tradiční Mikulášská nadílka na
sále kulturního domu Bílence. Pro děti byl tradičně připraven bohatý program formou her,
balíčky se sladkostmi a taneční zábavy, ke které hrál pan Jiří Střelec z Nezabylic.

7. 12. 2018 Mikulášská nadílka – kulturní sál Bílence
Při této příležitosti se odehrálo i rozsvícení vánočního stromečku v centru obce na
novém volnočasovém a naučném hřišti, které bylo vybudováno za podpora Ministerstva pro
místní rozvoj.
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Na podzim roku 2018 proběhly komunální volby. Pro volby do zastupitelstva obce
byly podány dvě kandidátní listiny - první s názvem:
Pro rozvoj Bílenců, Voděrad a Škrle:
Kandidáty byli Mgr. Petra Kubániková (úřadující starostka obce), Ing. Tomáš Reisig, pan
Pavel Ferenčík, Bc. Michaela Rottová, pan Roman Kramarski, pan Jiří Čapek, paní Hana
Žovínová, pan Miroslav Ryvola a paní Martina Tröglová.
-

druhá kandidátní listina s názvem:

Ladislav Měrka:
Jediným kandidátem byl pan Ladislav Měrka ze Škrle.
Ve výsledcích voleb do zastupitelstva obce uspěla kompletně kandidátní listina Pro
rozvoj Bílenců, Voděrad a Škrle.
Na ustanovujícím jednání zastupitelstva obce dne 31. 10. 2018 byla zvolena starostka
obce Mgr. Petra Kubániková, místostarostka obce paní Hana Žovínová a jednotlivé výbory,
které byly v tomtéž roce změněny na násleudjící složení:
Finanční výbor - Ing. Tomáš Reisig, předseda, Bc. Michaela Rottová, člen, pan Jiří
Čapek, člen;
kontrolní výbor - pan Pavel Ferenčík, předseda, pan Roman Kramarski, člen a paní
Radka Vindušková, člen;
kulturně-společenský výbor - Mgr. Petra Kubániková, předseda, Bc. Michaela
Rottová, člen a Roman Kramarski.
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