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KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce

Vážení spoluobčané,
dochází k zajímavému jevu, čísla, která jsme si přáli mít nízká konečně
klesají /covid/ a čísla, která chceme vyšší /teplota, odpovídající
počátku června/ začínají pomalu stoupat. Tak bychom měli být vcelku
spokojení …
Na tuto situaci jsme zareagovali a společně s našimi dětmi oslavíme
jejich svátek na dětském hřišti, další akcí bude červnové vystoupení
skupiny Starej pán. Dle celostátní pandemické situace budeme
postupně přidávat další akce, kde se můžete společně setkat se svými
sousedy, kamarády po tak dlouhé době.
Naše veřejná zeleň byla díky místním občanům obohacena o několik
nových, vzrostlých stromů, tímto jim děkujeme a plníme tak náš plán
vysadit stromy tam, kde byly pokáceny a třeba i tam, kde se nám to líbí.
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Pokračují práce na internetovém připojení na Obecním úřadu,
archivace obecních agend za uplynulá léta, revize Obecně závazných
vyhlášek, příprava projektů na revitalizaci rybníku, víceúčelového
hřiště, realizace pořízení nové komunální techniky na údržbu veřejného
prostranství probíhá, máme hotovou revizi stávajícího projektu na
vodovod, v nejbližší době obdržíme aktualizovaný rozpočet a současně
i projekt na vodovodní přípojky, na hřbitově je umístěna nádrž na vodu
a byly nainstalovány popelnice na odpad. Na veřejném prostranství
budou postupně vyměněny odpadkové koše a plánujeme výměnu
laviček na stávajících místech, ale i na nových stanovištích. Čekáme na
výsledky dotačního řízení na realizaci opravy komunikace Na Drahách
a opravy části střechy na Kulturním domě.
Přejeme příjemné, slunečné dny v tomto pomalu se rozvolňujícím stavu
všem občanům…
jd

Facebook

V dnešní době sociálních médií se chce i Obec Běleč přiblížit svým
občanům prostřednictvím jedné z nich. Prostřednictvím platformy
Facebook, kde si vytvořila vlastní profil – oficiální stránku obce.
Najdete nás pod názvem „Obec Běleč“ nebo pod uživatelským jménem
„@belecnakladensku“.

Budou zde zveřejňovány zprávy, zajímavosti či novinky zachycující dění
v naší obci. Náměty, připomínky či návrhy můžete zasílat e-mailem na
obecní úřad (belec@belec.cz) nebo volat na tel. č. 312 659 151 či na
725 910 196.
JK
Bělečský kurýr
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Zprávy z Obecního úřadu
Knihovna
Provoz obecní knihovny běží naplno. Knihy si stále můžete
půjčovat
ve středu od 16:30 do 18:30 hodin.
Je možné si vybírat přibližně z 2900 titulů. V současné době
došlo k pravidelné obměně knižního fondu. Bylo vyměněno cca 150 knižních
výtisků.
Zveme všechny čtenáře k návštěvě naší knihovny.
JK

Odstávky elektřiny – ČEZ distribuce
Od 1. 1. 2021 došlo ke změně informování obyvatel o
odstávkách elektrické energie, již se nevylepují papírová
oznámení a přešlo se na elektronický způsob informování.
Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na
plánované odstávky ke svému odběrnému místu e-mailem
nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou
informace k dispozici také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to
vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.
Proč se změnil způsob oznamování?
Stále více zákazníků volá po moderních způsobech oznamování a využívání
digitálních technologií. U stávajícího systému výlepů letáků jsme se potýkali s
plošnými zákazy výlepů, stížnostmi na nečitelnost či nevhodné umístění
apod.
Jak se zákazník o odstávce dozví?
• individuálně e-mailem nebo SMS,
• na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Jak a kde se může zákazník zaregistrovat, aby dostával upozornění emailem nebo sms?
Zákazník bude potřebovat datum narození nebo IČO a EAN kód, který najde
na vyúčtování za elektřinu. Pak už jen navštíví www.cezdistribuce.cz/sluzba,
Bělečský kurýr
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kde se zaregistruje, popř. zkontroluje kontaktní údaje pro zasílání
upozornění, a je hotovo.
Výhody registrace pro zákazníka
• o plánované odstávce se dozví včas, i když se na dané adrese
pravidelně nezdržuje,
• bude neprodleně informován i o případném zrušení odstávky,
• získá informace o předpokládané době obnovení dodávek při poruše,
• ročně uspoříme 4 000 kg papíru, to je přibližně 10 stromů, a za pár let
tak společně ušetříme celý les.
Proč se musí zákazník registrovat?
Při připojení odběrného místa zákazník nemusel uvést své kontaktní údaje
nebo údaje již nemusí být aktuální. Proto je lepší si aktuální e-mailovou
adresu i telefonní číslo nově nastavit či zkontrolovat, zákazník tak bude mít
jistotu, že informace obdrží včas.
JK

Odstávky vody – VEOLIA (Vodárny Kladno-Mělník)
Stejně jako u elektřiny je možné získávat informace o haváriích
a plánovaných odstávkách vody přímo do mobilu. Registrovat se
můžete na webových stránkách
www.voda-info.cz/sms_info.php.
Informace zdarma přímo do Vašeho mobilu o:
• významných plánovaných odstávkách vody,
• velkých haváriích vodovodního potrubí ve Vašem okolí, které by Vás
mohly na delší dobu omezit v odběru pitné vody,
• výjimečných provozních událostech s možným dopadem na zdraví
a bezpečnost obyvatel (povodně, intoxikace pitné vody ve veřejném
vodovodu apod.),
• aktuálních cenách vodného, provozní době zákaznických center a Call
center, změnách adres nebo telefonních čísel,
• obchodních a marketingových informacích souvisejících s činností
poskytovatele vodohospodářských služeb,
• postupně bude služba rozšířena o informace o termínech odečtu nebo
výměnách vodoměrů, upozornění na splatnost faktur za vodné apod.
JK
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Investiční záměry v obci
Často se nás ptáte, jak pokračuje příprava investic do obnovy a rozvoje
obecního majetku. Cesta, která vede od záměru po realizaci je často
komplikovaná a zdlouhavá. Limitujícími faktory jsou většinou nedostatečné
finanční prostředky a složitá administrativní příprava projektů. Potřeb, které
naše obec má, je mnoho. Jejich finanční náročnost několikanásobně
převyšuje možnosti obecního rozpočtu. Větší projekty se tak neobejdou bez
zajištěného vnějšího financování. Ze získaných zkušeností je zřejmé, jak je
důležitá administrativní a projektová připravenost veškerých finančně
náročnějších akcí. Priority a postup realizace jednotlivých projektů stanovuje
vždy Zastupitelstvo obce na základě dlouhodobé strategie s přihlédnutím
k aktuálním potřebám a možnostem. V současné době obec připravuje
několik projektů, které se nacházejí v různé fázi připravenosti. Uvádíme zde
přehled aktuálně rozpracovaných projektů s uvedením předpokládaných
nákladů a termínů realizace. Pokud máte zájem, dozvědět se více informací
k jednotlivým investičním akcím, rádi Vás uvítáme na některém veřejném
zasedání Zastupitelstva obce. Přijďte nás navštívit a zeptejte se na všechno,
co Vás zajímá.
Lukáš Kocman - starosta
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Společenská rubrika

JK
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Zprávičky z naší školičky
Dobrý den Vám všem,
po dlouhé době se opět hlásíme s krátkými zprávičkami z naší školky.
Od 9. února byla školka uzavřena, nejprve z důvodu nařízené karantény
Krajskou hygienickou stanicí a posléze z vládního nařízení o uzavření všech
škol. K otevření za zpřísněných podmínek došlo až 12. dubna a pouze pro
předškolní děti, pro které je docházka povinná. Zbývající děti pak nastoupily
v pondělí 3. května.
V období uzavření mateřské školy probíhala distanční výuka pro předškolní
děti. Každý týden rodiče obdrželi tematický plán, podle kterého s dětmi doma
pracovali. Protože březen je měsícem knihy a jara, zaměřili jsme pozornost
na knížky, pohádkové příběhy i básničky propojené s jarními motivy.
Posledními distančními tématy byly Velikonoce a jarní mláďata. Plán vždy
obsahoval tři úkoly, které bylo povinné zpracovat a poslat nám je zpět.
Ostatní úkoly, nápady a náměty byly spíše motivační a dobrovolné. Tematické
plány jsme posílali všem dětem, nejen předškolákům, a tak se do práce
zapojily i některé menší děti. V každém případě patří velký dík a pochvala
všem rodičům i dětem za trpělivou práci.
Po příchodu předškoláků zpět do školky jsme se vrhli na intenzivní přípravu
pro vstup do základní školy. Věnovali jsme se řemeslům a povoláním,
ochraně naší planety a třídění odpadů. Tady bych chtěla podotknout, jak byly
děti překvapeny, kolik odpadků jsme během procházek po vsi nacházeli a
vyhazovali do správných popelnic. Je to smutné vidět na dětském hřišti
povalující se lahve od pití tři metry od odpadkového koše, nedopalky u
odpočinkových laviček, obaly od sušenek a jiných dobrot různě po škarpách
apod.
Poslední dubnový týden byl čarodějnický. Ten vyvrcholil pátečním sletem
čarodějnic a čarodějů a byl plný soutěží, tance a pohody. Počasí nám přálo, a
tak jsme si s dětmi užili moc pěkné dopoledne.
Bělečský kurýr

-7-

Duben/Květen 2021

Pomalu začínáme také plánovat další aktivity a doufáme, že se nám vydaří.
Dorazit by měl sokolník a také by mělo proběhnout společné focení dětí. Tak
nám, prosím, držte palce . Zda se nám vydařili budu informovat zase
příště.
Krásné a hřejivé jarní počasí vám za děti i zaměstnance přeje
Petra Škodáková
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Z dění v obci

Bělečský kurýr

-9-

Duben/Květen 2021

Bělečský kurýr

- 10 -

Duben/Květen 2021

Bělečský kurýr

- 11 -

Duben/Květen 2021

Zajímavost

Dubnové pranostiky
•
•
•
•
•
•
•

Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
Co duben našetří, to květen spálí.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.

Květnové pranostiky
•
•
•
•
•
•
•

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Dešťový květen – žíznivý říjen.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá; jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za
vodu džbáně.
JK

Bělečský kurýr, zpravodaj Obecního úřadu Běleč
vydává: Obec Běleč, člen mikroregionu Bratronicko, Běleč 64, 273 63, pošta Bratronice
312 659 151,
belec@belec.cz, W: www.belec.cz,
belecnakladensku
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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