Bílenecký občasník č. 8/2022
Vážení spoluobčané,
jak jsem Vás již tento týden informovala, dnešní občasník bude věnován
Sdružení dobrovolných hasičů Bílence a plánovaným akcím. Místní
Sdružení dobrovolných hasičů (dále jen SDH) oslaví v tomto roce 145.
výročí od svého založení. Vzhledem k dlouholeté spolupráci mezi
dobrovolnými hasiči jsme se shodli na vzájemné provázanosti plánovaných
akcí v tomto roce.
Pevně věříme, že Vás připravované akce zaujmou.
starostka
1. SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BÍLENCE
Dovolte mi přiblížit Vám Sdružení dobrovolných hasičů Bílence mým
pohledem.
SDH Bílence má v obci dlouholetou tradici.
Již v publikaci Bílence z roku 2001 autorka paní Zdena Binterová mmj.
uvádí: „Sbor dobrovolných hasičů byl v Bílencích založen roku 1877. Brzy
získal svůj prapor i hasičskou zbrojnici, kádě na vodu, vědra a ostatní hasicí
vybavení, jaké tehdy hasiči mívali. Do 15 let byla pořízena i ruční stříkačka
a vůz pro dopravu hasičů, tažený koňmi. Byla vybudována požární nádrž a
z Mannesmannových trubek konstrukce na sušení hadic. Potřebné žebříky
bývaly uskladněny pod stříškou u severní zdi kostela. Zdejší hasiči nejen že
měli povinnost zasahovat při požáru, ale také organizovali různé zábavné a
kulturní akce v obci.“
I když se doba změnila a naši hasiči již nehasí požáry, jelikož nemají
potřebnou techniku (jednotku), která by byla provozuschopná, jsou stále
aktivní. Manželé Stanislav a Romana Kramarských po mnoho let stále
vedou kroužek mladých hasičů. Mnoho dětí, které v tomto kroužku
začínaly, jsou nyní již dospělí a aktivní členové sdružení.
SDH má v současnosti 32 dospělých členů, z toho 20 aktivních, dětí je
celkem 11. I když se jedná o SDH Bílence, je příjemné zjištění, že aktivními
členy jsou také obyvatelé okolních obcí – meziobecní spolupráce zde tedy
funguje ukázkově, kdy všichni dokáží „táhnout za jeden provaz“.

Jednotlivé funkce členů SDH:
starosta – Ing. Stanislav Kramarski
náměstek – Marcel Trögl
velitel – Marek Kramarski
jednatel – David Habětín
finanční hospodář – Pavlína Kramarská
vedoucí mládeže – Ing. Stanislav Kramarski, Romana Kramarská
revizor – Bc. Roman Kramarski ml.
preventista – Bc. Michaela Rottová ml.
V posledních letech věnují členové SDH svou aktivitu nejen různým
soutěžím dětí a dospělých, ale zejména si vážím přetrvávající pomoci při
organizování různých zábavných a kulturních akcích, a to nejen pro okruh
hasičů, ale také pro obec, naše obyvatele či návštěvníky pořádaných akcí.
Každoročně se SDH podílí mmj. na akci pálení čarodějnic, v rámci které
letos navrátili stavění Májky do naší obce. I když nám byla Májka bohužel
ukradena (zřejmě v Hrušovanech dodržují jiné tradice než v dalších šesti
obcích – na vyjasnění tradic zapracujeme) a Májka již hřiště v Bílencích
nezdobí, jsem velmi ráda, že se tato krásná tradice do obce vrátila a pevně
věřím, že se v této navrátivší tradici bude v dalších letech i nadále
pokračovat.
2. OSLAVY 145. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH BÍLENCE A DĚTSKÝ DEN
V tomto bodě mi dovolte seznámit Vás s několika důležitými informacemi
k akci konané tuto sobotu 28. 05. 2022:
✓ Program akce:
13:00
Zahájení akce;
13:30 – 15:30 soutěže pro děti o odměny;
15:30 – 19:00 skákací hrady – zdarma;
15:30
malování na obličej – zdarma;
16:30
ukázka požárního útoku – SDH Bílence;
16:45
hasičská pěna – zvažte prosím pro děti náhradní
oblečení;
17:00
opékání špekáčků – špekáčky zajištěny zdarma;
19:00
turnaj v beerpongu (pro starší 18 let);

✓ na akci bude stánkový prodej – pojízdná kavárna, občerstvení
(langoše, klobásy, bramboráky apod.), Freak wear (kryty na mobil,
oblečení, doplňky), drobné zboží pro děti;
✓ pro obyvatele s trvalým pobytem v obci a jejích částech Bílence,
Voděrady, Škrle a pro členy SDH budou v hostinci dva sudy piva
zdarma (naši občané prosím vyzvedněte si v den konání u
starostky pásku na ruku, na základě které bude pouze v hostinci
pivo zdarma do doby, než se zmíněné dva sudy vypijí);
✓ pro děti bude v hostinci zajištěno nealko pití bez rozdílu trvalého
pobytu;
✓ těší nás, že při této výjimečné akci budou v hostinci poprvé
použity tzv. Nick-nack kelímky. Jedná se o kelímky plastové,
opakovaně použitelné, které jsme pořídili v rámci dotace
s Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko, jehož jsme členem.
Tyto kelímky budou nadále používány na obecních akcích. Každý
kelímek bude zpoplatněn vratnou zálohou 50,- Kč, která Vám bude
v hostinci po odevzdání kelímku vrácena zpět.
✓ Doufám, že se na této akci společně shledáme😊
3. OBECNÍ VÝLET
I obecní výlet letos má souvislost s dobrovolnými hasiči. V minulosti měli
dobrovolní hasiči krásnou ruční stříkačku, která měla být zapůjčena a
v současné době by se měla nacházet v muzeu požární ochrany Hasičského
záchranného sboru ČR ve Zbirohu. Z tohoto důvodu bude obecní výlet
konaný v sobotu 25. 06. 2022 obsahovat dvě části – nejprve navštívíme
zmiňované muzeum požární techniky ve Zbirohu, později se přemístíme do
Plzně, kde navštívíme Dinopark a zoologickou zahradu (více info na
www.dinopark.cz ). Cena výletu je 50,- Kč pro dítě do 15 let včetně, 100,Kč pro dospělého (zahrnuje vstupné i dopravu autobusem). Odjezdová
místa budou jako vždy Bílence na návsi, Škrle u autobusové zastávky či po
dohodě s dopravcem panem Ladislavem Měrkou. Zájemci o obecní výlet se
nahlásí starostce do 10. června 2022 – ideálně formou sms, e-mailem na
starostka@bilence.cz či osobně na OÚ. Počet míst je omezen.

