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Zprávy z obce
Změna jízdních řádů
Na základě připravované integrace veřejné dopravy Kladenska a Rakovnicka
dochází ke změnám jízdních řádů. Bližší informace najdete na odkaze:
https://pid.cz/integrace-rakovnicko-2019/?tab=1
Zde jsou informace o změnách linek a cenách, v záložce „Změny linek“ jsou
odkazy na nové jízdní řády linek. Ke stažení jsou také základní schémata linek.
Od neděle 15. prosince 2019 bude spuštěna integrace I. etapy oblasti
Rakovnicka, která zahrnuje autobusové linky na trase Praha – Stochov – Nové Strašecí –
Rakovník, a také regionální linky v oblasti přibližně mezi městy Kladno, Beroun a
Rakovník. Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití
přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě,
včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí
mobilní aplikace PID Lítačka. Vedení linek se stane jednodušší, přehlednější a provoz
bude hlídán koordinačním dispečinkem.

Integrované spojení mezi Rakovníkem a Prahou
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Integrované spojení mezi Stochovem a Prahou

Integrace zbývající části Kladenska
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Integrace severní a východní oblasti Rakovnicka + Křivoklátska
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Zlepšení na
Rakovnicka

nově

integrovaných

regionálních

linkách

v oblasti

Zpřehlednění linkového vedení v oblasti Kladenska

Zrušení telefonní budky v obci
Informace společnosti O2 Czech Republic, a.s. (zkráceno):
dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o opatřeních, která
bude naše společnost O2 Czech Republic, a. s. realizovat ve Vaší obci.
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných
telefonních automatů (dále jen VTA) a dle aktuálního rozhodnutí ČTÚ čj.
ČTÚ-41 366/2017-610/VI., kdy končí k 31.12.2019 povinnost
provozovat VTA jako univerzální službu ve Vaší obci, se naše společnost
O2 Czech Republic rozhodla ukončit k 1.1.2020 provoz VTA na adrese:
VTA 312659297 BĚLEČ
Demontáž VTA bude probíhat během roku 2020 v několika etapách
(demontáž telefonního automatu a následně zrušení hovorny).
Bělečský kurýr
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Informace
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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 listopadu se dožívá významného životního jubilea
paní Věra Machová

Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.
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Zprávičky z naší školičky
Dobrý den milí čtenáři Kurýra,
blíží se nám konec listopadu, proto se opět hlásíme s dalšími zprávičkami ze
školky.
Podzim probíhá se vším, co k němu patří, sluníčka ubývá, střídají se nám
teploty, déšť, mlhy a dokonce už spadly i první sněhové vločky. Mnohé z vás
to možná moc netěší, ale ve my ve školce se s tím hlavu nelámeme a náladu
nám to rozhodně nekazí. Držíme se totiž hesla, že není špatného počasí, jen
špatně oblečení lidé.
Ale vraťme se teď ještě na konec října – 24. 10. v odpoledních hodinách
proběhly ve školce konzultační hodiny pro rodiče předškoláků. Spolu s paní
ředitelkou i třídní učitelkou rodiče probrali, jak se dětem v předškolní
přípravě daří a co je třeba doplnit, tak aby děti odcházely k zápisu co nejlépe
připraveny.
Hned další den dopoledne dorazil pan fotograf, aby udělal fotečky
jednotlivců pro kalendář, rámečkové a průkazové foto. Fotografování nebylo
povinné, ale mnozí této příležitosti využili, nejen pro sebe, ale třeba i jako
pěkný dáreček pro prarodiče.
Ve čtvrtek 31. 10. odpoledne se konala společná akce pro děti i rodiče
„Zavírání zahrádky“. Účast byla hojná, a tak jsme zvládli shrabat spadané
listí, přetřídit sběr papíru i vyrobit podzimní výzdobu. Sluníčko nám ten den
přálo a dodávalo dobré nálady a pohody, i když nebylo zrovna nejtepleji.
Kromě toho, že jsme společnými silami udělali spoustu práci, jsme si užili
také pěkné odpoledne.
Bělečský kurýr
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V pondělí 11. listopadu jsme vyrazili autobusem na polodenní výlet do
Naučného střediska ekologické výchovy Kladno - Čabárna. Zde jsme měli
připravený program s názvem: Co nám běhá po dvorku. Celý program
probíhal venku mezi výběhy domácích hospodářských zvířat. Děti se
seznamovaly s tím, čím se které zvíře živí a proč lidé tato zvířata chovají. Po
programu jsme si ještě prohlédli v záchranné stanici divoká zvířata, která se
již pro svůj handicap nemohou vrátit do volné přírody. A samozřejmě
nechyběl ani mluvící krkavac Karel, který se s námi rozloučil svým „ahój“.
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A i když už se listopad chýlí ke konci nás ještě čeká jeden výlet a to 26. 11.,
kdy si vyrazíme již tradičně do Karlštejna - Muzea betlémů. Vyvrcholením
listopadových akcí pak bude v sobotu 30. 11. účast na Rozsvícení vánočního
stromu ve Bělči, na které se pilně připravujeme.
To je pro tentokráte vše, přejeme hezký zbytek podzimu, nejlépe s něčím
hřejivým v hrnečku a u prosincových zpráviček na shledanou,

Petra Škodáková
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Z dění v obci

POZVÁNKA NA MŠI
Římsko katolická církev Zbečno oznamuje,
že ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 19:00 hod.
se koná v kostele Sv. Mikuláše v Bělči
Poutní Mše svatá

Mikulášské přání
Všem bělečským dětem přejeme bohatou Mikulášskou nadílku.

Redakce Kurýra
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Fotbal ve Bělči

SEZONU UZAVŘELA KONTUMAČNÍ VÝHRA.
Konečná tabulka podzimní části III. třídy

Další informace o bělečském fotbale a nejen o letošní sezoně najdete na:
http://www.skbelec.banda.cz

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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