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KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce
Co je nového…
Blíží se konec roku a před námi je opět stanovení toho, co budeme
v příštím roce dělat, respektive co nám náš rozpočet a plány udělat
dovolí. Na středečním zasedání byl předložen návrh rozpočtu na rok
2020. Z velkých akcí připravujeme další opravu části střechy na
Kulturním domě a zhotovení projektu na vodovodní přípojky.
Byly shromážděny veškeré platné podklady a projekty na výstavbu
vodovodu. Bude vhodné, aby obec investovala i do vodovodních
přípojek k jednotlivým nemovitostem a vybudovala je současně
s hlavním řádem, aby stavba proběhla uceleně. Jednotliví majitelé
nemovitostí pak zaplatí příspěvek obci za vybudování přípojky, projekt a
územní rozhodnutí. Abychom věděli rozsah projektu, je přílohou tohoto
čísla Kurýra dotazník na možnost připojení nemovitosti na vodovodní
řád. Vodovodní přípojky si můžete nechat udělat na hranici pozemku a
nemusíte ji používat, pokud máte dostatečný vlastní zdroj vody. Až se
v budoucnu budou na místních komunikacích dělat asfaltové povrchy,
nebude se již možné k hlavnímu vodovodnímu řádu připojit, protože by
došlo k poškození asfaltové plochy vozovky.
Je před námi jednání na VKM Kladno, protože na kladenském okrese
je velký nedostatek vody - svědčí o tom například poloprázdná
Klíčavská přehrada – a Magistrát města Kladna bude zřejmě přijímat
do budoucna opatření ohledně hospodaření s vodou, která by se mohla
týkat i naší akce. Průběžně Vás budeme informovat.
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Na zastupitelstvu se objevil dotaz, proč máme ve
Bělči zamčené studny.
Hydrant s pitnou vodou je zamčen, protože
k němu jezdili chataři ze Zbečna a Sýkořice a
odváželi odtud barely v vodou na své
chaty…..obec to platila.
Občané Bělče mají možnost získat klíč od
hydrantu na OÚ a vodu si bezplatně brát.
Studny jsou určeny pro ty domácnosti, které potřebují užitkovou vodu –
na mytí, domácnost a je určena těm, kteří s ní napájí zvířata.
Pod kostelem vyvěrá z opravené trubky pramen, který je určen pro
všechny občany na cokoliv s tím, že musí být v hořejší studně zásoba
vody.
K těmto opatřením nás donutila situace s vodou v posledních letech
tak, abychom zajistili všem občanům přísun vody tak, aby jejich
domácnosti mohly fungovat. /asi se bude muset omezit počet rostlin
na zahradě, když není čím zalévat/

Dobrá zpráva
Přivítali jsme 4 nové bělečské občánky, další se narodil a narodí, takže
konečně se stav obyvatel obce začne trochu zvedat.
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Dotazník
Předběžný průzkum

Mám zájem o vodovodní přípojku z plánovaného hlavního řádu
na hranici mého pozemku

ANO

NE
(nehodící se škrtněte)

Žadatel:……………………………………………………………………….
číslo popisné:………………………………………………………………

Zastupitelstvo Obce Běleč plánuje zhotovení celkového projektu na vybudování
vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem v obci. Pokud máte zájem o
přípojku, vyplňte tento předběžný dotazník a odevzdejte do 5. listopadu 2019
do schránky na dveřích OÚ nebo ho doručte v úředních hodinách do kanceláře
OÚ.
Obecní zastupitelstvo
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Zprávičky z naší školičky
Dobrý den milí čtenáři Kurýra,
další měsíc za námi a tak se opět hlásíme tentokráte jen s kraťoučkými
zprávami ze školky.
Veškeré “školkovské dění“ je již v plném proudu. Pravidelně jedenkrát týdně
probíhá kroužek angličtiny, cvičení Dětí na startu a od října jsme již započali
s intenzivní přípravou předškoláků, aby jejich vstup do základní školy byl co
nejlehčí. S dětmi jsme se věnovali tématům končícího léta a začínajícího
podzimu – ovoce, polní plodiny, houby, ostatní přírodniny, ale také naší
rodině a místu, kde žijeme.
Zapojili jsme se také i do veřejného života obce. 5. října v sobotu dopoledne
se pět našich bělečských dětí (tři z naší MŠ doplněny o dvě školačky)
účastnily vítání občánků. Měly připraveno několik básniček a musíme říci, že
se jim vystoupení opravdu povedlo.
Ve čtvrtek 10. října se ve školce konala Zumba show na téma Pippi Dlouhá
punčocha. Dětem se představení moc líbilo, společně si s Pippi zatančily i
zasoutěžily. A tak přikládáme společné foto:
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Na konci října ve čtvrtek 31. října nás čeká podzimní úklid a zavírání
zahrádky. Sejdeme se odpoledne s dětmi i rodiči na zahradě, uklidíme
zahradu od spadaného listí, společně vyrobíme podzimní výzdobu a
zabavíme se i dalším tvořením. Zkrátka máme v plánu si užít pohodové
společné odpoledne.
Doufáme, že i Vy si užijete hezký barevný podzim a u listopadových zpráviček
na shledanou,
Petra Škodáková
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Z dění v obci
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Poděkování
Děkujeme rodině Burešových a Dvořákových za poskytnutí dvou krásných
sad ozdob na ozdobení Vánočního stromu v naší obci a ve školce.

*****************

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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