BĚLEČSKÝ
Duben 2019

KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu proběhnou v naší obci ve dnech 24. května a
25. května 2019.
Obec Běleč - okres Kladno
Volební okrsek č.1
Volební místnost: v budově OU Běleč
Adresa: Dukelská 64
Voliči bude umožněno volit po prokázání totožnosti.
NUTNÝ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI - pas, občanský průkaz.
Volit možno v
pátek 24. 5. 2019 od 14:00 do 22:00 hod.
sobotu 25. 5. 2019 od 8:00 do 14:00 hod.

Kontejnery
Akce proběhla bez komplikací.
Jen do kontejneru u rybníku někdo pohodlný naházel několik hromad sutě a
střešních tašek. Hold se na úkor druhých někdo zbavil sutě, kterou může odvézt
do cihelny v Bratronicích.
V úterý se pak objevila v kontejneru na plasty hromada plechovek.
Plechovky odstraněny a uloženy tam, kam mají - do kontejneru pod KD.
Pokud některý z občanů bude mít nějaký větší ku železného šrotu obecní
pracovníci přijedou a šrot odvezou. Stačí se domluvit se starostou nebo to
nahlásit na OU v úředních hodinách.
Žádáme občany, aby do kontejneru na papír ukládali prázdné krabice zmačkané
jinak je kontejner hned plný a ostatní již další papír do kontejneru nedávají a
nechávají ho stát vedle. Vítr pak hromadu papíru rozfouká a udělá nepořádek po
okolí.

starosta
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Z dění v obci
VELIKONOČNÍ KONCERT V KOSTELE
V našem kostele sv. Mikuláše proběhl v pátek 26.4. velikonoční > koncert.
Po dlouhé době se otevřely brány kostela a v prostorách se rozezněla hudba
a zpěv. O program se postaral hudební soubor Signum (kvarteto fléten), který
přijel z blízkého okolí a zpěvem je doprovázela bělečská obyvatelka Johanka
Černohorská. Původně měl vystoupit i varhaník z Prahy, Karel Dolista, ale pro
nemoc byl omluven. Překvapením večera byl aktivní
důchodce Jiří Šámal ze Žižkova, který zahrál na
speciální hudební nástroj HANG DRUM.
Koncert byl uspokojivě naplněn 23 dospělými a
několika dětmi, malými i velkými. Vstupné bylo dobrovolné. Na opravu
kostela se vybralo 1 302 Kč, což není málo. Je to ale kapkou v moři, co by
kostel všechno potřeboval opravit.
Johanka Černohorská
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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 oslavily významné životní jubileum
paní Helena Pekařová
a
paní Olga Gaydošová

Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.
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Zprávičky z naší školičky
Dobrý den milí čtenáři Kurýra,
tak se nám blíží konec dubna a my se opět hlásíme se zprávami ze školky.
Dubnové „tentokráte opravdu aprílové počasí“, které se již začalo hlásit
v druhé polovině března nám trošičku zamíchalo docházkou. Sluníčko, sníh,
déšť, teplo i mráz se podepsal na nemocnosti dětí. A tak jsme již podruhé
pro nízký počet dětí odložili plánované sférické kino do škol s programem
„Život stromů“ z konce března na konec dubna. Snad to tentokrát vyjde.
Jak jsem psala již v minulém čísle, v březnu k nám dorazil fotograf
z Kladenského deníku. A výsledek je již na světě. Ve středu 10. dubna byla
v příloze Kladenského deníku věnována celá strana představení naší
bělečské školky. Máme zde i společné foto a tak děti mají pěknou památku
na školní docházku.
Kromě vydání Kladenského deníku jsme si také ve středu odpoledne s dětmi
i rodiči užili společného velikonočního tvoření. Děti si ve spolupráci s rodiči
namalovaly vajíčka,
vyrobily slepičku ze
sena a papírové
košíčky na vajíčka.
Zručné ruce zvládly i
origami velikonoční
zajíčky.
Celé
odpoledne
proběhlo
v pohodové
atmosféře a účast
byla hojná. A tak
přidáváme i fotečky:
Bělečský kurýr
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Další připravovanou akcí pro děti i rodiče bude 30. dubna odpolední slet
malých i velkých čarodějů a čarodějnic na zahradě mateřské školy. Provázet
ho budou různé soutěžní aktivity a nebude také chybět opékaní buřtíků. Že
by se čarodějnice a čarodějové nesešli v hojném počtu se neobáváme, a tak
jediné v co doufáme, je příznivé počasí.
Také nás čeká od úterý 23. dubna pravidelný každotýdenní předplavecký
výcvik v bazénu v Tuchlovicích. Jako každý rok budeme jezdit společně
s dětmi ze žilinské mateřské školy. Děti už se do bazénu na plavání moc těší.
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Z organizačních záležitostí (ačkoliv byly již uvedeny v minulém čísle) zde
ještě nechávám informace 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" je k vyzvednutí v mateřské škole
až do 26.4.2019 v době od 8.00 do 16.15 hod.
Další podrobnosti týkající se zápisu najdete na našich webových stránkách http://msbelec.cz

Závěrem zpráviček bychom rádi poděkovali našemu zřizovateli za péči a
trpělivou pomoc při řešení provozních problémů naší školky. DĚKUJEME!
Krásné slunečné jaro a pohodové prožití Velikonočních svátků vám za děti i
zaměstnance MŠ Běleč přeje
Petra Škodáková
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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.
Bělečský kurýr
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