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KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce
Co je nového…
Na zasedání OZ opět jen pár občanů i přesto, že začátek byl posunut
na 19 hod. Povídá se, že jsme neměli dělat dětské hřiště a začít stavbu
vodovodu. Proč? V obci máme několik nových občánků a další jsou na
cestě. Návštěvnost dětí i z okolních obcí svědčí o tom, že se hřiště líbí a
že se povedlo.
Vodovod – máme konečně zaktualizované projekty na současný stav již
vybudovaných vodovodních přípojek v obci a zaktualizovanou cenu
plánovaného díla. Projekty budou předány ke kontrole majetkových
věcí, zda budoucí vodovod nevede přes soukromé pozemky. Budete
osloveni prostřednictví dotazníku v Kurýru zda budete požadovat
vodovodní přípojku. Páteřní rozvod kanalizační sítě financuje obec,
vodovodní přípojku k číslu popisnému financuje žadatel. Dalším
úkolem bude sehnat dostatečný zdroj financí na tuto akci. To určitě
nebude za měsíc vyřízeno. Takže nás čeká ještě spousta
administrativní práce a rozhodně nechceme nic uspěchat.
Objevují se dotazy, proč v poslední době několikrát za sebou netekla
z vodovodu voda. Jistě jste si všimli cisteren pro „postižené“
domácnosti. Kanalizační řád byl několikrát poškozen na sever od naší
obce. Další informace Vám jistě poskytnou fundovaní zaměstnanci
Vodáren v Kladně.
Včas informujeme občany o nutnosti vlastnit svozovou nádobu a
likvidovat domovní odpad tak, jak to dělá většina občanů. Proběhla
totiž kontrola Krajského úřadu a byli jsme tázáni, jestli všechna čísla
popisná vlastní popelnici a jak probíhá kontrola vyvážení domovního
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odpadu. Tento trend je celorepublikový. Likvidace domovního odpadu
vhozením do kotle dnes by se dnes již neměla praktikovat.

Informace ze Svazku obcí Mikroregionu Bratronicko
Svazek obcí představuje své nové stránky na adrese
www.bratronicko.net
Již několikrát jsme upozorňovali občany, kteří jsou napojeni na
kanalizační řád Svazku obcí Mikroregionu Bratronicko, že je jejich
povinností aktualizovat počet obyvatel v nemovitosti, kteří kanalizaci
používají, tzn. v domě se zdržují, i když tam nemají trvalý pobyt. Je
zarážející, že v domě je přihlášen nebo se zdržuje jeden nebo dva
občané a dům je obestavěn parkujícími auty. Obecní úřad v Bělči bude
požádán o spolupráci a provede kontrolu.
………………………………………………………………………………………………………..
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ POČTU OSOB ŽIJÍCÍCH V NEMOVITOSTI
Vlastník nemovitosti tímto oznamuje, že dne………………………………………
došlo v jeho nemovitosti na adrese……………………..čp./če………...…………
ke zvýšení /nebo snížení/ počtu osob zde žijících/zdržujících se.
Do nemovitosti se přistěhoval (a) nebo odstěhoval (a):
Jméno a příjmení:……..………………………………………………………………………
Trvalé bydliště:……..………………………….……………………………………………….
Nemovitost bude užívat k

trvalému – rekreačnímu pobytu.

V Bělči dne …………………………………………
Majitel nemovitosti: ………………………………………………………………………….
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Informace
Upozorňujeme občany, že dojde ke změnám u revizí kotlů
Je třeba si pozorně přečíst stránky MŽP - odkaz revize kotlů + následné
odkazy. Od roku 2020 bude centrální evidence, kde budou evidovány budovy
s teplovodním kotlem. Jedná se i o rekreační objekty a rozvody u krbových
kamen s určitým výkonem. Vše se dočtete na stránkách MŽP a odpovědích
na otázky na internetu.
Takže šetřílkové POZOR. Bude se to týkat všech, co mají kotle. Revize Vás
nemine. V registru bude zaevidován kotel, jeho třída, kdy byla revize
uskutečněna, technik atd. Max. cena je uvedena na stránkách MŽP.

Odpady
V rámci evidence odpadů se bude také kontrolovat, jak majitelé nakládají
s odpady, hlavně komunálním. Hlavně v noci v zimních měsících si někteří
spoluobčané, kteří "na nikom nenechají nit suchou" - rádi v kotli spálí svůj
odpad. Myslí si, že to nikdo nevidí. Cítit to je a již několikrát jsme to na
obecním úřadu řešili. Takže vy, co nemáte popelnici za celý rok odvezenou
ani jednou, evidenci nám na základě GPS - pošle svozová firma, nemáte
známku na svoz budete muset doložit likvidaci odpadu dotčeným orgánům.

Kontejnery
Jako každoročně někteří spoluobčané nezklamali. Opět barvy, dlaždičky, ale i
suť v kontejneru na velkoobjemový odpad. Byť je neustále informováno co do
tohoto kontejneru patří. To samé můžeme říci i o stálých kontejnerech na
plasty a papír. Krabice se do kontejneru alespoň sešlápnou (vejde se tam
toho více). To samé také u plastových lahví.
Uvědomte si, že odvoz kontejneru něco obec stojí. Na počet obyvatel máme
nadstandartní množství. Přesto si mnozí neuvědomují, že jsou tady i ostatní
co pak už nemají kam svůj odpad uložit. MAČKEJTE PET LAHVE !

Dětské hřiště
Dětské hřiště je využíváno nejenom místními, ale i cizími dětmi. Jejich rodiče
by však měli trochu své ratolesti usměrňovat a krotit. V okolí bydlí lidé,
kterým neustálé křičení a hysterický řev dětí vadí.
Také se objevil nový nešvar - rodiče pošlou svá dítka vykonat potřebu na
ploty v okolí. Jistě by se vám nelíbilo, kdyby vám každý den někdo neustále
křičel pod okny a ještě by vám vykonával potřebu na váš majetek.
Usměrněte, prosím, svá dítka!
starosta
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Zprávičky z naší školičky
Hezký den milí čtenáři Kurýra,
první školní měsíc už se pomalu chýlí ke konci a tak se opět hlásíme se
zprávičkami ze školky. Zahájení školního roku proběhlo velmi hladce, sešli
jsme se po prázdninách plní elánu a nadšení, a stejně hladce proběhla i
adaptace našich dvou nových kamarádek.
První týden jsme si vyprávěli, jaké to bylo o prázdninách, kdo kde byl a také
jsme si připomněli pravidla chování v naší školce. Proběhla také třídní
schůzka, na které se rodiče dozvěděli vše důležité o chodu školky.
Hned druhý týden jsme zahájili projekt Děti na startu. Oproti loňskému
školnímu roku, kdy se projektu účastnila celá školka, jsme ho na základě
zkušeností letos upravili pro předškolní děti, tak aby odcházely do školy
připraveny nejen s patřičnými znalostmi teoretickými, ale i s dovednostmi
fyzickými (např. práce se švihadlem, míčem i základními gymnastickými
dovednostmi – kotoul apod.). Cvičení bude probíhat pravidelně každé úterý
v Kulturním domě. Děkujeme obci za poskytnutí prostoru pro rozvoj našich
nejmenších.
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V rozvoji pohybových dovedností nám také hodně pomohlo vybudování
nového dětského hřiště v obci. Přestože máme nově hezky upravenou
zahradu, s radostí využíváme i nového dětského hřiště, které svými prvky
umožňuje rozvoj hrubé motoriky všech věkových kategorií dětí – od
nejmladších dvouletých až po naše nejstarší předškoláčky.

V třetím týdnu následovala ukázková hodina kroužku angličtiny. Jako každý
rok vede kroužek paní Postolková, zájem o angličtinu je veliký a děti se již na
její hodiny velmi těší.
Jak vidíte i když za sebou máme teprve začátek školního roku rozhodně se
nenudíme. A spousta akcí je před námi – v říjnu nás čeká Zumba show a
podzimní zavírání zahrádky.
Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podporují ve sběru starého
papíru a připomínám, že jsme zastavili sběr plastových víček, z důvodu
problémů s odkupem.
Koncem zpráviček Vám za děti i zaměstnance přeji krásné babí léto a u
říjnových zpráviček na shledanou,
Petra Škodáková
Bělečský kurýr
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Z dění v obci
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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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