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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
doufám, že jste 2 měsíce prázdnin ve zdraví přečkali a že jste nabrali
mnoho sil do dalších měsíců tohoto roku.
Nové zastupitelstvo nezahálelo.
Během letních prázdnin se opravila část chodníku na hřbitov, provedla
se rekonstrukce dětského hřiště, vyměnil se chodník ve školce a také
se pokračuje na posílení přívodu el. energie do prostor školky.
Byl také vyčištěn rybník od vodních rostlin, vybudován nový přívod el.
energie na stadion Josefa Zaspala.
Uskutečnilo se kulturní představení pod KD
Dále budeme pokračovat na zabezpečení části střechy Kulturního
domu a v přípravě na vybudování vodovodu. Snad vše půjde podle
plánu.

Milé děti
přejeme Vám, aby se Vám v novém školním roce
dařilo, abyste měli pouze samé jedničky, aby Vás
poslouchala paní učitelka a aby se Vám ve škole
líbilo.
Zároveň přejeme všem dětem novým i těm starším,
aby se jim v naší Mateřské školce líbilo.
starosta
Bělečský kurýr
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Informace
Statistické šetření
Český statistický úřad bude provádět v naší obci statistické šetření v
náhodně vybraných domácnostech. Tazatel/ka se prokáže svým služebním
průkazem a průkazem totožnosti.

Hasičské bezpečnostní desatero
Obec Běleč byla oslovena HZS o zveřejnění desatera,
kterým by se měl každý z nás řídit. V měsíci září, říjnu,
ale i v listopadu někteří spoluobčané pálí větve a
zbytky ze svých zahrad.
Využijte k likvidaci hnědé kontejnery - kontejnery na
bioodpad - firma tento odpad odveze. V případě, že se
stejně rozhodnete větve spálit je nutno zaregistrovat
pálení na stránkách HZS - Hlášení pálení.
Jednoduchá tabulka na vyplnění. Předejdete tím případným oznámením
aktivních občanů, že u vás hoří. Do formuláře zadáte svůj telefon a když
někdo na hasiče zavolá, službu konající hasič vás kontaktuje a ověřuje
situaci.

Bělečský kurýr
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Zprávičky z naší školičky
Dobrý den milí čtenáři Kurýra,
prázdniny se již chýlí k samému konci a nový školní rok už je doslova za
dveřmi.
Školka se otevře v pondělí 2. září 2019 a přivítáme se s dětmi po
prázdninách. Také se těšíme na dvě nové kamarádky, které nám ve školce
přibydou. Školka tak bude opět v plném počtu devatenácti dětí.
Přes prázdniny byla školka pro děti uzavřena, ale na školní zahradě proběhla
rekonstrukce starého chodníku. A tak máme ve školce nový rozšířený
chodník ze zámkové dlažby od vrátek až po skládek se zahradními hračkami
a nářadím (a i u něj byl opraven vstup). Byly též provedeny úpravy rozvodu
elektřiny. Velice tedy děkujeme našemu zřizovateli obci Běleč za takovouto
podporu.
A teď malinko organizačních věcí:
- provozní doba MŠ je od 6.45 hod. do 16.15 hod.,
- ve středu 4.9.2019 od 16.00 hod. proběhne v prostorách školky třídní
schůzka, na které se rodiče dozví vše potřebné pro chod školky,
- po vzájemné domluvě budeme stále pokračovat ve sběru starého papíru a
budeme velmi rádi, když se k nám připojíte – papír je však nutno roztřídit
(zvlášť časopisy, noviny, papír…),
- karton a plastová víčka již sbírat nebudeme.
Nakonec našich prvních kraťoučkých zpráviček Vám za celý náš školkovský
tým přeji šťastné vykročení a mnoho trpělivosti do nového školního roku. A
těšíme se na vzájemnou spolupráci v novém školním roce.
Hezké pozdní léto a u zářijových zpráviček na shledanou,
Petra Škodáková
Bělečský kurýr
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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 dubnu se dožívají významného životního jubilea
paní Marta Brožová
a
pan Jiří Matějovský

Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

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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