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KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce
Ještě k tématu „hospoda v obci“
Na žádost našeho občana otiskujeme text jeho dopisu:
(převzato bez úprav)
Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo obce,
v únorovém Kurýru reflektujete na přání několika obyvatel Bělče, kteří postrádají
v obci místní hospodu. Absence hospody v obci je smutný jev, který začal působit
na českém venkově, a který signalizuje jeho sociální a mentální proměny.
Spatřovat místní peripetie s obnovou provozu tohoto zařízení v souvislosti s
výstavbou nových domů a tím v přílivu většího počtu obyvatel je účelové tvrzení
těch, kteří chtějí za každou cenu v obci stavět.
Na vině je pozvolný přechod naší společnosti, dříve inklinující ke společenskému
životu a realizování se v něm na společnost ryze konzumní, která si vystačí s
dostupností poživatin a elektronickou zábavou.
Smutné, ale taková je realita.
Naštěstí se v Čechách našli koumáci, kteří se pokusili, a nutno uznat že úspěšně,
tento trend v některých obcích zastavit. Řešení se našlo v klubových pivnicích, ve
kterých se scházejí registrovaní členové klubu, a na část nákladů, spojených s
provozem pivnice a na náklady zkonzumovaných poživatin se skládají.
Samozřejmě, že jim v tom musí pomoci obec, alespoň poskytnutím obecních
prostor, tak jak to udělala ta naše v případě obnovení provozu konzumu.
Více se o možnostech klubové pivnice se dozvíte z Internetu, na stránkách
Seznam.cz, když si vyžádáte informaci pod titulem „Jak pít pivo bez EET a zákazu
kouření“.
S pozdravem a s přáním úspěšného vyřešení i tohoto problému Josef Pekař
Vyjádření obce:
Obecní úřad je si vědom možných "nových způsobů" jak hospodu provozovat.
Přesto tak do dnešní doby nikdo neučinil.

starosta
Bělečský kurýr
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Informace

Svoz bioodpadu začne 2. 4. 2019.
Svozový den: úterý sudý týden

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou do obce
přistaveny na obvyklá místa v pátek 19. 4. 2019 a
odvezeny v pondělí 22. 4. 2019.
Kontejner na Nebezpečný odpad bude v obci
přistaven 27. května od 7.30 do 11:00 hod.

Kontejner na nebezpečný odpad
Kontejner na Nebezpečný odpad bude v obci přistaven v neděli 21. 4. 2019
od 7:30 do 11:00 hod.
Upozorňujeme občany, že v době přistavení kontejnerů jsou Velikonoce,
takže kontejnery budou na základě upozornění od svozové firmy odvezeny o
Velikonočním pondělí.
Takže je možné, že vás při nakládce kontejneru probudí - pokud vás
nevzbudí koledníci.
Žádáme občany, aby každý svůj odpad do kontejneru pokud možno úsporně
skládal, aby zbylo také místo na odpad pro ostatní.
Dále, prosím, třiďte sklo, papír, plasty, rostlinný olej a elektro do kontejnerů k
tomu určených.
Zbude více místa ve velkoobjemovém kontejneru.
Školka také sbírá víčka z PET lahví, novinový papír a časopisy. Kartóny NE!

Bělečský kurýr
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Výsev trávníků v obci
V obci bude probíhat postupně výsev trávníku.
Místa budou ohrazena červenobílou páskou. Žádám občany aby důsledně
hlídali psí miláčky a také poučili děti o zákazu vstupu na tyto místa.
starosta

Společenská rubrika
Poznámka redakce a OU Běleč:
Od června 2018 jsou na tomto místě uveřejňováni jubilanti pouze v souladu s pravidly dle GDPR.

Výročí
V měsíci březnu se dožívá významného životního jubilea
paní Helena Pekařová

Bělečský kurýr
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Zprávičky z naší školičky
Dobrý den milí čtenáři Kurýra,
měsíc uběhl jako voda, a tak se opět hlásíme se zprávičkami ze školky. A jak
už jsem v minulém čísle zmínila, tentokráte jich bude o něco více.
Ještě se ohlédneme zpět do února. Ve středu 20. prošel obcí maškarní
průvod dětí.

Ve čtvrtek 28. února děti navštívily představení kladenského divadla
Lampion “Pejsek a kočička“. Jednalo se o maňáskové divadlo provázené
písničkami a vyprávěním o tom, jak pejsek s kočičkou spolu hospodařili, jak
uklízeli a jak vařili dort. V rámci doprovodného programu si děti zahrály na
pejsky a kočičky. Naučily se, jak se psi a kočky chovají, když vycítí nebezpečí
a naopak, když jsou spokojení. Pro některé z dětí to bylo první divadelní
Bělečský kurýr
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představení a první jízda linkovým autobusem. Všechny to zvládly skvěle a
představení se jim moc líbilo.
A už tu máme březen. Ve středu 13. k nám dorazil pan fotograf
z Kladenského deníku a udělal pár foteček, které pak budou otištěny
v novinách a budou prezentovat naši školku. Jedná se celý projekt
představování kladenských a okolních školek. A tak jsme se zapojili i my.
V pátek 29. března nás pak bude čekat sférické kino do škol s programem
„Život stromů“. Bude se konat v kulturním domě v Bělči, a tak nemusíme
nikam daleko cestovat. Děti se již moc těší.
Dalšími připravovanými akcemi bude 10.4. odpolední velikonoční tvoření pro
děti i rodiče a 30. 4. odpolední slet malých i velkých (dětí i rodičů) čarodějů a
čarodějnic na zahradě mateřské školy. Obě akce budou protkány tvořivými i
soutěžními aktivitami a doufáme, že účast bude hojná.
Z organizačních záležitostí bychom vás rádi informovali také o průběhu
zápisu do naší mateřské školy:
Mateřská škola Běleč vyhlašuje
ZÁPIS DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2019/2020
zápis se koná dne:
2. května 2019
14.45 – 17.00 hod.
v prostorách MŠ Běleč
Formulář ,,Žádost o přijetí dítěte" lze vyzvednout v mateřské škole
od 8.4.2019 do 26.4.2019 v době od 8.00 do 16.15 hod.
Další podrobnosti týkající se zápisu najdete na http://msbelec.cz .

Závěrem zpráviček bychom rádi poděkovali našemu zřizovateli za péči a
trpělivou pomoc při řešení provozních problémů naší školky a také obci
Sýkořice a Zbečno za finanční příspěvek, za který jsme pořídili nový zahradní
prvek – malou lezeckou stěnu a vybavení do školní jídelny.
Hezké první jarní dny vám za děti i zaměstnance MŠ Běleč přeje
Petra Škodáková
Bělečský kurýr
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Z dění v obci
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Fotbal ve Bělči
Rozpis SK Běleč jaro 2019

Další informace o bělečském fotbale a nejen o letošní sezoně najdete na:
http://www.skbelec.banda.cz
Bělečský kurýr
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Krásné prožití dubnových Velikonočních svátků
přeje redakce Kurýra

Bělečský kurýr, zpravodaj Obecního úřadu Běleč
vydává: Obec Běleč, člen mikroregionu Bratronicko, Běleč 64, 273 63 pošta Bratronice
telefon: 312 659 151, e-mail: kuryr@belec.cz, internet: www.belec.cz
Registrace na Ministerstvu kultury e.č. MK ČR E 10593
Příspěvky dodejte na OU Běleč nebo e-mailem do 10. dne v měsíci.
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