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Vážení spoluobčané,
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dovolte mi, abych Vás seznámila s aktuálním děním v naší obci a jejích
částech.
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1. HOSTINEC BÍLENCE
Hostinec v Bílencích mění otevírací dobu následovně:
úterý – sobota od 17:00 hod. do 21:00 hod.
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2. PLÁNOVANÁ OPRAVA OPĚRNÉ ZÍDKY V BÍLENCÍCH KE KOSTELU
V Bílencích směrem od křižovatky na návsi ke kostelu bude probíhat oprava
opěrné zídky mezi volnočasovým naučným hřištěm a komunikací (podél
komunikace). Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu v těchto
místech. Předem děkuji.
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3. PŘÍSPĚVKY PRO OBČANY V ROCE 2022
Stejně tak jako v předchozích letech jsou i pro rok 2022 narozpočtovány
v obecním rozpočtu následující:
• finanční ocenění občanům k významnému životnímu jubileu od 65
let vždy po 5ti letech ve výši =3.000,- Kč;
• příspěvek rodičům na rekreaci dětí v předškolním a povinném
školním vzdělávání s trvalým bydlištěm v obci Bílence a jejích
částech, v částce do 1.500,- Kč na každý kalendářní rok (nejvýše do
skutečných nákladů). Podmínkou příspěvku je povinná školní či
předškolní docházka, doklad o platbě nebo faktura k proplacení a
účast dítěte na rekreaci. Příspěvek lze čerpat např. na rekreaci,
školu v přírodě, ozdravný pobyt, dětský tábor, sportovní
soustředění. Formulář potvrzení o účasti dítěte na rekreaci
(potřebný k čerpání) naleznete na webových stránkách obce
v sekci Formuláře (bod č. 6) – stačí ho jen vyplnit, nechat potvrdit
a odevzdat na obecním úřadě. Pozor – příspěvek může být
vyplacen pouze v daném kalendářním roce!
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4. POSILOVNA NA OBECNÍM ÚŘADĚ
V případě zájmu o návštěvu posilovny se na mne neváhejte obrátit - tel.
776 781 681.
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5. LOŇSKÁ VÝMĚNA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČÍSLECH
Jak všichni víte, v loňském roce došlo k výměně stávajících lamp
veřejného osvětlení ve všech částech obce. Výměna proběhla v průběhu
roku, a tak nemůžeme posoudit celý rok. Navíc došlo ke zdražení
elektrické energie. I přesto má vypovídající hodnotu spotřeba elektřiny,
kterou uvádím pro zajímavost níže a ze které je patrné, že výměna lamp
byla dobrou investicí.
Veřejné osvětlení (VO) Bílence obsahuje i VO Voděrady a vánoční
osvětlení návsi v Bílencích.:
místo
sezóna
spotřeba
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6. PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE DUBEN – KVĚTEN 2022
Níže uvádím přehled nejbližších kulturních akcí, podrobnější informace
budou následovat v některém z dalších občasníků.
30. 04. 2022 - Pálení čarodějnic a stavění májky
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14. 05. 2022 - Májová zábava Bílence – k tanci a poslechu hraje
oblíbený Jiří Střelec
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28. 05. 2022 - Dětský den spojený s oslavou 145. výročí hasičů
Bílence a kácení májky
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