Bílenecký občasník č. 9/2021
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s aktuálním děním v naší obci a jejích
částech.
starostka

1. NAŠI JUBILANTÉ
Mezi námi jsou opět jubilanti, kteří oslavili významné životní jubileum.
Nyní srdečně blahopřejeme:
panu Vladimíru Sýkorovi 70. narozeninám;
panu Josefu Podrazilovi k 75. narozeninám.

2. SVOZ NEBEZPEČNÉHO A NADMĚRNÉHO ODPADU
V sobotu 20. 11. 2021 proběhne svoz nebezpečného odpadu (barvy, laky,
ředidla, baterie, oleje, louhy, tonery, zářivky, ..) v obvyklých časech:
➢ Škrle 8:00 hod. - 8:45 hod.u autobusové zastávky;
➢ Bílence 9:00 hod. - 9:45 hod. u kostela.
Dle dohody se svozovou společností lze v tento den na místě odevzdat i
nadměrný odpad či vysloužilé zařízení – např. lednice, kuchyňská kamna
apod.

3. TŘÍDĚNÝ ODPAD
V rámci stanovišť tříděného odpadu se můžete setkat s červenými
kontejnery, které jsou prioritně určeny na drobné kovy. Dle dohody se
svozovou společností lze do těchto červených nádob umístit i plast (tyto
druhy odpadu se svážejí dohromady).

4. ZÁJEMCI O KOMINÍKA
Jako každý rok zjišťujeme zájem o kominické služby, kdy by byl opět na
jeden den domluven kominík (po dohodě s panem kominíkem Kalijankem
na začátku roku 2022), který by provedl kontrolu spalinové cesty a
provedl revizi. V případě zájmu min. 10 lidí by nebyla účtována doprava.
Prosíme případné zájemce, aby se přihlásili do 03. 12. 2021 písemně emailem na starostka@bilence.cz nebo telefonicky na čísle 776 781 681
(ideálně sms). Cena zůstává stejná jako minulý rok.

5. PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
➢ Slavnostní zahájení adventu – neděle 28. 11. 2021 od 16:00
hodin v kostele sv. Jakuba Většího ve Škrli. Přijďte si
poslechnout Ženský komorní sbor Jirkov. Pro zpříjemnění
Vánoční atmosféry nás zahřeje svařené víno a dětský punč.
Vstupné zdarma.
Akce podléhá aktuálním hygienickým opatřením (potvrzení o
bezinfekčnosti, respirátory).
Možnost sezení – doporučujeme deku nebo podsedák.
➢ Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromku – sobota
04. 12. 2021 od 17:00hod. Z důvodu aktuální situace (kterou
nemůže dopředu předvídat) tentokrát ve venkovních
prostorách na návsi v Bílencích. Jako každý rok budou
připraveny pro děti s trvalým pobytem v obci balíčky, v případě
zájmu o balíček pro ostatní děti lze objednat e-mailem
(starostka@bilence.cz) nebo na tel. 776 781 681.
➢ Akce podléhá aktuálním hygienickým opatřením (potvrzení o
bezinfekčnosti, respirátory).

