Bílenecký občasník č. 8/2021
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s aktuálním děním v naší obci a jejích
částech.
starostka
1. PROTIPOVODŇOVÉ PYTLE
Obec nabízí svým občanům protipovodňové pytle s pískem. Jsou-li vaše
nemovitosti ohroženy přívalovými povodněmi, využijte možnost získat
zdarma pytle s pískem, které si uskladníte a použijete v případě potřeby.
Zájemci o pytle se nahlásí na OÚ osobně, telefonicky (776 781 681) či emailem (starostka@bilence.cz) do 30. 09. 2021.
2. PLÁNOVANÉ DIVADLO
Divadlo Sněhová královna – náhradní termín za představení Královna
Kapeska rok 2020– hudební divadlo Karlín – neděle 05. 12. 2021 od
11:00hod.
Sněhová královna je patrně nejznámější pohádkou H. Ch. Andersena.
Autoři libreta, Jan a Alena Pixovi, převyprávěli příběh tak, aby se diváci
zasmáli, pobavili a užili si krásné pohádkové atmosféry. Muzikál umocňuje
působivá hudba známého skladatele Zdeňka Bartáka, ve skvělém aranžmá
jeho syna Daniela. Divák opravdu nemá čas se nudit, děj má spád, náboj i
napětí, jak vše dopadne. Dvouhodinové představení dokážou jedním
dechem sledovat i velcí i malí diváci.
Informace o představení: délka 2 hodiny 30 minut včetně přestávky,
přístupné od 6 let.
Více informací na https://www.hdk.cz/cs/repertoar/snehova-kralovna
Cena (vstupné + doprava) 400,- Kč.
Přihláška na OÚ do konce října. Počet míst je omezen.
Zájemcům, kteří měli zaplaceno z roku 2020 se platba automaticky
převedla, hlásit se tedy již nemusí.

3. VÝMĚNA LAMP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Od pondělí 20. 09. 2021 bude v jednotlivých částech obce probíhat
výměna lamp veřejného osvětlení za nové úsporné lampy, které jsou již
v části obce Škrle ke Slanisku, ve Voděradech směrem k autobusové
zastávce a v Bílencích u OÚ.
4. HŘBITOVY
Opětovně prosím o nahlášení nájemců hrobových míst.
Pro ty, kteří tak již učinili, jsou na OÚ připraveny k podpisu nájemní
smlouvy.
Na hřbitově v Bílencích budou umístěna kolumbária (schránky na urny).
V případě zájmu o pronájem kolumbária kontaktujte prosím starostku
obce (e-mailem, telefonicky či osobně).

