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Zprávy z obce
Pozvánka na veřejné zasedání

Upozornění na krádeže
Upozorňujeme občany, že starosta obce obdržel v minulých dnech v
podvečerních hodinách oznámení o pokusu vykradení nemovitosti v
katastrálním území Bělče.
V pátek 15. 2. ve večerních hodinách byla vykradena jedna nemovitost
v obci. Dva chlapi, zachyceni na kamerový systém, se vloupali do
nemovitosti, kde způsobili škodu v řádu několika tisíc korun. Bylo
štěstí, že se zrovna majitelka nevrátila - jak by to asi dopadlo!
Věnujte proto, prosím, zvýšenou pozornost svému majetku, okolí a
pohybu cizích osob v obci.
Na návsi se již stalo, že byla v nočních hodinách viděna skupina mužů
obhlížející automobily. Volejte Policii 158 - je lepší několik planých
výjezdů než jeden až po činu.
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Informace
Hospoda v obci
V anketě někteří občané,
převážně muži, vyjádřili přání
mít v obci hospodu. Jistě,
chybí zde, ale je nutno si
otevřeně říci, proč zde není.
Hlavní důvod je ekonomický
Bylo zde několik nájemců,
kteří skončili vysloveně z
ekonomických
důvodů.
Někteří vlastní vinou, ale
někteří - ať se snažili sebevíc
- nebyl obrat, nebyla tržba,
tak šli dělat byznys jinam.
Nebo si našli lépe pravidelně placenou práci ve firmě - a měli po starostech.
Jen pár lidí v obci si dokáže představit, co provozování hospody v dnešní
době představuje.
V obci není nová výstavba, mladí spíše jezdí za zábavou do Kladna a starší
občané provozování hospody nezachrání. Výstavbu nových domů (a tím i
příliv nových občanů) si v anketě nepřála většina lidí. Tato nechuť byla znát i
při tvorbě nového územního plánu. Pak se logicky nelze divit, že se tu
podnikatelé neuživí. S novými občany přichází větší kupní síla, zájem o
služby, aktivity.
Trend uzavíraných hospod nebo volných k pronájmu je i v některých okolních
obcích. Příkladem může být i Chyňava. Zde proběhlo několik záměrů na
pronájem restaurace v Dělnickém domě, uprostřed obce, bez výsledku. A to
je Chyňava mnohem větší než Běleč a má podstatně více obyvatel.
Místo příjemného společného posezení si dnes většina lidí dá lahvové doma
na zahradě nebo v obýváku, pozve své kamarády, k tomu cigárko nebo
doutníček, poklábosí a mají klid. V hospodách se nesmí kouřit, což některým
vadí a říkají- ať jsou hospody kuřácké a nekuřácké, jenže zákon je zákon.
Dále je to i ta ekonomika – 12° pivo stojí i 30 Kč půllitr. Když si vezmete, že
některé obchodní řetězce nabízejí pivo v akci za 12 Kč, tak si tito přátelé
nakoupí a mají vystaráno na několik posezení a s cigárkem. Takže jejich
návštěva hospody se omezí na 2 až 3 návštěvy měsíčně - a to nájemce nebo
soukromého vlastníka nemovitosti s vlastní provozovnou fakt neudrží.
starosta
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Zprávičky z naší školičky
Dobrý den milí čtenáři Kurýra,
hlásíme se s únorovými zprávičkami. Konečně nám přišla zima. Jistě na
silnicích to nebylo zrovna nejlepší, ale děti si konečně zimní radovánky
mohly pěkně užívat.
Sníh na zahradě, stavění sněhuláků, bobování na kopci u kostela. Dokonce i
mráz zakouzlil a tak spousta dětí byla i s rodiči bruslit anebo se alespoň
sklouznout na rybnících.
Bohužel se střídajícím se počasím i na nás ve školce dolehly viry a bacily.
První únorový týden, kdy byla téměř plná docházka, byl vystřídán druhým a
dostavila se velká nemocnost. Dětí bylo ve školce průměrně pět. A tak jsme
museli přesunout plánované sférické kino s programem „Život stromů“
z 8.února až na konec března, zrušily se také i lekce anglického jazyka.
V sobotu 9. února jsme pak pomohli přivítat nové občánky Bělče. Z původně
pěti dětí, které měly dorazit se však zúčastnily jen dvě. Moc jim děkujeme.
Ve školce také proběhlo koncem ledna vyšetření zraku dětí. Rodiče, kteří o
toto vyšetření měli zájem už obdrželi výsledky měření svých dětí i
s případným doporučením, jak dále postupovat, pokud zrak neodpovídal
fyziologickému vývoji dítěte.
A co nás ještě do konce února čeká – ve středu 20. února dopoledne projde
vsí malý maškarní průvod provázený písničkami, rachtáním a řinčením,
abychom už zahnali zimu a přivolali jaro a 28. února vyrazíme do
kladenského divadla Lampion na představení O pejskovi a kočičce.
Tentokráte jsou únorové zprávičky velmi stručné a krátké (stejně tak jako
únorový měsíc), ale příští měsíc se zase můžete těšit na nějakou tu veselou
fotečku z průvodu či divadla.
S pozdravem se s vámi za děti i zaměstnance MŠ Běleč loučí
Petra Škodáková
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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 únoru se dožívá významného životního jubilea
pan Karel Hykl (st.)

Z dění v obci

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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