Bílenecký občasník č. 11/2022

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s aktuálním děním v naší obci a jejích
částech.
starostka
1. ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
S účinností od 29. 07. 2022 do odvolání platí zákaz odběru povrchových vod
z celého povodí vodních toků – mmj. Chomutovky v obci Bílence a jejích
částech.
Celé znění opatření obecné povahy – veřejné vyhlášky zákazu odběru
povrchových
vod
najdete
na
webových
stránkách
obce
https://www.bilence.cz/urad-obce/uredni-deska/verejna-vyhlaskaopatreni-obecne-povahy-zakaz-odberu-povrchovych-vod-962.html
2. NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ
V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod,
případně i ohrožení životů.
Doporučení ke zmírnění následků jevu:
✓ nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích;
✓ nevypalovat trávu;
✓ neodhazovat cigaretové nedopalky na zem;
✓ nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně;
✓ řídit se místními vyhláškami a zákazy, které mohou být vydány;
✓ dbát na úsporné hospodaření s vodou.
3. PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
A) ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI s tématem KEMPOVÁNÍ
➢ v pátek 26. 8. 2022 od 17:00 hod.;
➢ areál dětského hřiště v Bílencích;

➢ čekají nás soutěže pro děti; hasičská pěna (vezměte prosím dětem
náhradní oblečení, možnost převléknout se bude jako vždy na sále);
občerstvení v podobě buřtů (zajištěno); hudební produkce Jiřího
Střelce;
➢ a když už máme téma kempování, tak přeci nemůže chybět
možnost opravdu kempovat – tato varianta je připravena pro naše
děti, které mohou společně přespat v areálu dětského hřiště, kdy
nám s touto akcí pomohou paní vychovatelky Zdeňka a Verča ze
školní družiny ZŠ Údlice (za jejich spolupráci předem děkujeme).
Pravidla a podmínky kempování:
✓ vlastní stan, karimatka, spací pytel, ev. další potřebné vybavení
např. baterka;
✓ děti školou povinné mohou přespat bez rodičů, u dětí
navštěvujících mateřskou školu je účast rodiče nutná (ostatní
rodiče samozřejmě mohou kempovat také 😉);
✓ bezinfekčnost dítěte (kterou rodiče potvrdí podpisem při předání
dítěte);
✓ v případě nepříznivého počasí se můžeme přesunout na sál;
✓ pro děti bude připravena dobrovolná stezka odvahy (určitě
nebudeme nikoho strašit, ale i přesto – obyvatelé, prosím nelekejte
se, pokud by nějaké dítko pištělo);
✓ noční dozor bude zajištěn, snídaně též, hygienické zázemí nám
poskytne hostinec a obecní úřad.
Žádám případné „kempaře“, nahlaste účast dětí formou SMS na tel.
776 781 681. Předem děkuji.
B) BÍLENECKÉ DOŽÍNKY
➢ v sobotu 10. 9. 2022 – bližší informace budou následovat v další
„drbně“.

